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0. De verleende omgevingsvergunning, d.d. 11 juni 2019 

 
De verleende omgevingsvergunning, d.d. 11 juni 2019 heeft de volgende bijlagen: 

1. Aanvraagformulier, d.d. 9-8-2013; 
2. “Nota beantwoording zienswijzen”, d.d. 24-04-2018; 
3. ‘Zienswijzennota Aanvraag hondenpension Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht’, mei 

2019 
4. Bijlage toetsing NIBM, z.d., ingediend d.d. 9 augustus 2013; 
5. Aanvraagformulier moduleblad werken en werkzaamheden uitvoeren, d.d. 1-11-2017; 
6. Aanvraagformulier moduleblad handelen met gevolgen natuur, d.d. 5-12-2017; 
7. Aanvraag vvgb, d.d. 4-12-2017; 
8. Vvgb gedeputeerde staten provincie Utrecht, d.d. 8-12-2017; 
9. Ruimtelijke onderbouwing, SAB, d.d. 21-05- 2019, met de volgende bijlagen: 
10. Bijlage 1: Toets ladder voor duurzame verstedelijking "SAB, d.d. 10-07-2016, 
11. Bijlage 2: Akoestisch onderzoek, G&O Consult, d.d. 23-10-2017, 
12. Bijlage 3: Onderzoek luchtkwaliteit hondenpension Rijksstraatweg 188, Agra-Matic,              

d.d. 18-10-2017, 
13. Bijlage 4: Natuurtoets voor de locatie Rijksstraatweg 188 te Loenen a/d Vecht, Fopma Natuur 

Advies, d.d. 14-10-2017, 
14. Bijlage 5 en 6: Vooroverlegreacties Waternet en Provincie, 
15. Bijlage 7: Advies Agrarische beoordelingscommissie, d.d. 3-01-2014 
16. Bijlage 8: Beplantingsplan, nr.Bp-1, d.d. 15-05-2019; 
17. Toelichting dierenwelzijn, z.d., ingediend op 1-11-2017; 
18. Plattegronden, doorsnede en situatie, nr. Mv-19, d.d.15-05-2019;  
19. Gevels, plattegronden, doorsnede, details & situatie, nr. Bv-D-1, d.d. 15-05-2019; 
20. Tekeningen funderingsplan en details, nr. 14-7987, bladnr. 02, d.d. 27-2-2014; 
21. Tekeningen kapplan, doorsneden en aanzichten, nr. 14-7987, bladnr. 01, d.d. 27-2-2014 
22. Rapport i.v.m. statische berekening, Verplak ingenieurs, d.d. 24-2-2014; 
23. Rapport “Verkennend bomenonderzoek”, Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V., d.d. februari 

2012; 
24. Advies ODRU, d.d. 20-03-2017 
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Oprichting

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel
perioden waarop de inrichting of
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Het bedrijf is continu in bedrijf. De werktijden zijn:
maandag t/m vrijdag: 06.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag: 06.00 - 20.00 uur Zie ook het
akoestisch rapport.

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Slootdijk 1

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

80

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

De belangrijkste milieubelastingen van het bedrijf zijn:
- fijnstof
- geur
- ammoniak
- geluid; veroorzaakt door transportbewegingen van en naar
de inrichting: activiteiten en installaties binnen de grenzen
van de inrichting.

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

Bovengenoemde milieubelastingen worden, indien relevant,
met diverse rekenmodellen in kaart gebracht. Door middel
van bezoekerslijsten c.q. laad en losbonnen kunnen de aan-
en afvoerbewegingen worden gecontroleerd.
Met diertelkaarten kan de stalbezetting worden
gecontroleerd.

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee
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7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

14

Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

Zie diertabellen

8 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

De bodem is reeds ingebruik als dierenverblijf of
landbouwgrond.

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

- netjes werken, geen rommel laten slingeren
- uiterste voorzorgmaatregelen bij werkzaamheden
- geen grote opslag van brandgevaarlijke stoffen en
materialen

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen
die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

Zie bijlage Afvalstoffen.

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden,
koolmonoxide, fijn stof, arseen,
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,
benzeen, zwaveldioxide en/of lood
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties
aanwezig die warme lucht
uitstoten?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en
registratiesysteem?

Ja
Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van
toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)?

Ja
Nee
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Zijn er andere diffuse emissies
anders dan de diffuse emissies
van Vluchtige Organische Stoffen
aanwezig?

Ja
Nee

Is een bijzondere regeling van
de Nederlandse emissierichtlijn
(NeR) op de luchtemissie van
toepassing?

Ja
Nee

Neemt u deel aan de NOx-
emissiehandel?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het Bees A van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het Bems van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties
het BVA van toepassing?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

25000

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

10000

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee
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Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

Ja
Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor
beperking van verkeer- en
vervoerbewegingen opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting?

7

Welke vormen van verkeer
en vervoer zijn voor uw
bedrijfsactiviteiten relevant?

Verkeer en vervoer over de weg
Verkeer en vervoer over spoor
Verkeer en vervoer over water
Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar
door de verladers en uitbesteed
vervoer gemaakt?

10000

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt?

1000

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken?

Ja
Nee

Beschrijf de maatregelen die
u hebt getroffen om het aantal
vervoersbewegingen te beperken.

Zoveel mogelijk werken met combi- of volle vrachten.

Heeft u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw inrichting?

Ja
Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

Kan de geuremissie leiden tot
geurhinder?

Ja
Nee

Is een bijzondere regeling van
de Nederlandse emissierichtlijn
lucht (NeR) op de geuremissie van
toepassing?

Ja
Nee

Hebt u een geuronderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere gpbv-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-
richtlijn?

Ja
Nee
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Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn?

Ja
Nee

21 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak
en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het
huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting
vergunde rechten voor het houden
van dieren?

Ja
Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? Ja
Nee

Wat is de kortste afstand in m
vanaf een emissiepunt van de stal
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig
object, zoals een woning of
verblijfplaats voor mensen?

121

Wat is het adres van het
geurgevoelig object?

Rijksstraatweg 187

Is het geurgevoelig object gelegen
in de bebouwde kom?

Ja
Nee

Wat is de afstand in m vanaf de
grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied,
zoals een voor verzuring gevoelig
natuurgebied?

8500

Is de afstand in m tussen het
emissiepunt van de stal en de
dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen
van derden minder dan 25 meter?

Ja
Nee

Is de afstand in m tussen het
emissiepunt van de stal en de
dichtstbijzijnde coniferenteelt van
derden minder dan 50 meter?

Ja
Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? Ja
Nee

Is er kuilvoer aanwezig? Ja
Nee

Hoe wordt het kuilvoer
opgeslagen?

Sleufsilo
Kuil
Verpakte balen
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Hoe wordt het percolaat van het in
de sleufsilo opgeslagen kuilvoer
opgevangen?

DS> 30% geen percolaat

Hoe wordt het percolaat van het
in de kuil opgeslagen kuilvoer
opgevangen?

DS> 30% geen percolaat

Wordt er gebruik gemaakt van
brijvoer?

Ja
Nee

Welke soorten mest worden
opgeslagen?

Vast
Vloeibaar

Hoe wordt de vaste mest
opgeslagen?

Mestplaat
In de stal
Anders

Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
vaste mest?

300

Hoe wordt de vloeibare mest
opgeslagen?

Mestkelder
Mestsilo
Anders

Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
vloeibare mest?

858

Is er een melkinstallatie aanwezig? Ja
Nee

Wordt het spoelwater hergebruikt? Ja
Nee

Welk koelmiddel wordt toegepast
in het koelsysteem van de
melkinstallatie?

R22

Is er een hygiënesluis aanwezig? Ja
Nee

Hoe wordt het afvalwater
afkomstig van de kadaverplaats of
kadaverton geloosd?

In de mestput.

22 Het houden van honden, vissen en/of wormen

Geef aan of u honden, vissen en/of
wormen houdt.

Honden
Vissen
Wormen

Hoeveel volwassen honden houdt
u?

68

Geef aan waar u de honden houdt. Buitenverblijf
Binnenverblijf
Gekoppeld binnen- en buitenverblijf
Speelweide

Beschrijf hoe u de uitwerpselen
van honden verzamelt, opslaat en
transporteert.

Opruimen met schep in kruiwagen en storten in de vaste
mest opslag

Beschrijf hoe u kadavers van
honden opslaat.

Afvoer via Rendac.

23 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en)
opgeslagen?

Organische mest
Kunstmest
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Welk(e) soort(en) organische mest
word(t)(en) opgeslagen?

Vaste organische mest
Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

3734

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

4118

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Agrarisch, veehouderij en erf

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Agrarisch, veehouderij en erf met nevenfunctie.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 372

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels prefab gevelelemente rood

- Plint gebouw

- Gevelbekleding stalen profielplaat groen

- Borstweringen

- Voegwerk beton/voegmortel gr js

Kozijnen

- Ramen kunststof wit

- Deuren kunststof wit

- Luiken

Dakgoten en boeidelen aluminium / staal gr js / wit

Dakbedekking stalen profielplaat antraciet

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Het hekwerk van het buitenverbijf van de dieren is van
verzinkt metaal. De voorgevel en een deel van de zijgevel
tot as3 zijn opgetrokken uit metselwerk.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

ontvangstbevestigin-
g_meldingstikstof_pdf

20120725_ontva-
ngstbevestiging-
_meldingstikstof.pdf

Anders 09-08-2013 In
behandeling
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1 Inleiding  
 
Op 9 augustus 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
voor het uitbreiden van een inrichting met een hondenpension op de locatie Rijksstraatweg 188 in 
Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht. De ontwerpbeschikking is op 2 mei 2014 
gepubliceerd in de Staatscourant, Vechtstroom en op de gemeentelijke website en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerpbeschikkingheeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 2 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er zienswijzen ingekomen.  
 
Deze Nota beantwoording Zienswijzen heeft tot doel belangstellenden in de gelegenheid te stellen om 
kennis te nemen van zienswijzen en het standpunt daarover van de gemeente Stichtse Vecht. In deze 
nota worden de zienswijzen samengevat en beantwoord. Per reactie wordt aangegeven of en in welke 
mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de ingekomen zienswijzen en wordt ingegaan op de 
ontvankelijkheid van de ingekomen zienswijzen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de ingekomen zienswijzen en worden de reacties 
beantwoord.  
 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de reacties van de vooroverlegpartners (provincie, waterschap en 
de Omgevingsdienst regio Utrecht).  
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de relevante (actuele) ontwikkelingen die tijdens deze procedure 
hebben plaatsgevonden. 
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2 Ingekomen zienswijzen en ontvankelijkheid  
 
2.1 Ingekomen zienswijzen  
In deze periode zijn er zes zienswijzen ingekomen.  
 

• Reclamant I  
Keizerhof Advocaten  
H.J.G. Heijen  
Keizersgracht 618  
Amsterdam  
Namens  

   
   

   
 

Brief d.d. 11 juni 2014, ingekomen 12 juni 2014  
 
• Reclamant II  

     
   

       
 

Brief d.d. 11 juni 2014, ingekomen 12 juni 2014 (meerdere ontvangststempels)  
  
• Reclamant III  

      
   

      
Brief d.d. 10 juni 2014, ingekomen 12 juni 2014  
en  

              
   

      
 

Brief d.d. 10 juni 2014, ingekomen 12 juni 2014  
 
• Reclamant IV  

    
   

      
 

Brief d.d. 11 juni 2014, ontvangen 20 juni 2014  
 
• Reclamanten V 
Naam  Straat  Postcode Plaats 

         
           

         
         
         

  
          

          
           
         
          

 
Brief d.d. 7 juni 2014, ontvangen 20 juni 2014 
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• Reclamant VI 
    

    
  

     
 
Brief d.d. 10 juni 2014, ingekomen 11 juni 2014 
 

2.2. Ontvankelijkheid  
De zienswijzen zijn tijdig ingediend indien deze binnen de termijn zijn verzonden en uiterlijk een week 
na afloop van de termijn zijn ontvangen (artikel 3:16, derde lid, in samenhang met artikel 6:9, tweede 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht; hierna: Awb). Reclamant IV heeft op 18 juni 2014 de 
zienswijzen verzonden (uitgaande van de poststempel) en de brief is op 20 juni 2014 ontvangen. 
Reclamant IV is niet ontvankelijk. Zienswijzen van reclamant IV worden derhalve niet inhoudelijk 
behandeld. De overige zienswijzen zijn tijdig ingediend.  
 
2.3 Aanvraag omgevingsvergunning voor milieu vervallen  
Per 1 januari 2016 vallen de aangevraagde milieuactiviteiten niet meer onder de vergunningplicht in 
de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu wordt vanaf 1 januari 2016 aangemerkt als melding in 
het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een melding noch een acceptatie van een melding 
zijn geen besluit waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Alle ingediende zienswijzen 
met betrekking tot het onderdeel milieu worden daarom niet inhoudelijk behandeld. De ingediende 
zienswijzen die betrekking hebben op geluid, worden wel beantwoord in het kader van de vraag of het 
hondenpension past binnen een goede ruimtelijke ordening. Past het hondenpension niet binnen een 
goede ruimtelijke ordening, dan moet de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 
3°, van de Wabo worden geweigerd. 
De eerder ingediende zienswijzen hebben geleid tot het indienen van een nader akoestisch rapport 
van 23 oktober 2017 met kenmerk 2760ao17216 v5 van G&O Consult. Op basis van vorengenoemd 
akoestisch rapport moet worden geconcludeerd dat aan de geluidvoorschriften van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan. Het is dus niet noodzakelijk dat ten aanzien van geluid 
op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer nadere maatwerkvoorschriften moeten worden 
opgesteld.  
 
2.4 Overige ontwikkelingen  
Ten aanzien van de overige ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze Nota 
beantwoording zienswijzen. 
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3 Zienswijzen  
 
Onderstaand zijn de zienswijzen verkort samengevat en vervolgens van een beantwoording voorzien. 
Voor de volledige inhoud van de zienswijzen wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
3.1. Reclamant I  
 
3.1.1. Geluidswal  
Reclamant I begrijpt uit de ter zake op gestelde stukken, die onder meer ter inzage zijn vrijgegeven, 
dat het een hondenpension betreft met in totaal 32 hondenverblijven met ieder een buitenruimte, 
waarbij meerdere honden per verblijf zullen worden gehuisvest. Dit zal/kan volgens reclamant I 
resulteren in totaal circa 70 honden (of meer) die in het hondenpension zullen worden opgevangen.  
Wat Reclamant I opvalt is dat in het huidige voorstel geen (afdoende) maatregelen zijn getroffen om 
geluidsoverlast te voorkomen dan wel te beperken. Zeker is dat een pension met circa 70 blaffende 
honden geluidsoverlast zal opleveren voor omwonenden. Een geluidswal die afdoende bescherming 
tegen geluidsoverlast biedt, zou naar de mening van Reclamant I toch op z'n minst als een van de 
voorwaarden voor toekenning van het ingediende verzoek moeten gelden. Reclamant I heeft 
begrepen dat dit echter niet het geval is en verzet zich dan ook tegen toekenning van het verzoek 
wegens het ontbreken van afdoende maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast.  
Het moge evident zijn dat een grote groep honden (circa 70 stuks) welke 24 uur per dag en 
gedurende 7 dagen per week aanwezig zullen zijn voor de nodige structurele en onaanvaardbare 
geluidsoverlast zal zorgen. Reclamant I vindt dat het plaatsen van een geluidswal dan wel het treffen 
van andere (afdoende) maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen/beperken als voorwaarde(n) 
gesteld dien(t)(en) te worden bij het verlenen van een vergunning door B&W.  
 
Reactie  
In het akoestisch onderzoek van 23 oktober 2017 van G&O Consult zijn de activiteiten van de 
inrichting nader in beeld gebracht. In dit akoestisch rapport is een berekening uitgevoerd van de 
geluidbelasting op de omgeving waarbij een geluidwerende voorziening wordt getroffen. Verwezen 
wordt naar paragraaf 6.2 van het akoestisch rapport van 23 oktober 2017. In het belang van een 
goede ruimtelijke ordening is aan de vergunning een voorschrift verbonden dat voordat het 
hondenpension in gebruik wordt genomen, rondom de uitsloopruimten van het hondenpension 
geluidschermen worden geplaatst zoals aangevraagd en weergegeven op de tekeningen. Met het 
plaatsen van geluidschermen, zijn wij van oordeel dat de geluidbelasting op omliggende woningen zal 
leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Verder is in de aanvraag rekening gehouden met het houden van 68 honden. Het maximaal aantal te 
houden honden is opgenomen in de voorschriften. Ook het maximaal aantal uren dat de honden in de 
buitenverblijven mogen verblijven is vastgelegd in een vergunningvoorschrift.  
 
Het gebruik voor wat betreft het hondenpension is middels voorschriften gemaximaliseerd en er wordt 
voldaan aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat het 
Activiteitenbesluit echter een aantal activiteiten buiten beschouwing laat voor toetsing aan het 
langtijdgemiddelde geluidsniveau, hebben wij besloten om in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening aan de omgevingsvergunning extra geluidvoorschriften te verbinden, zodat de veehouderij 
niet zodanig kan uitbreiden dat daarmee strijdigheid kan ontstaan met een goede ruimtelijke ordening. 
De geluidemissie die het bedrijf mag veroorzaken mag niet meer bedragen dan de 
voorkeursgrenswaarde 50, 45 en 40 dB(A) voor wat betreft de dag- avond- en nachtperiode, of de 
geluidwaarde gelijk aan het omgevingsgeluid wanneer het omgevingsgeluid minder bedraagt dan de 
voorkeursgrenswaarde en uit onderzoek blijkt dat de totale geluidemissie van het bedrijf aan deze 
lagere geluidswaarde kan voldoen.  
Maximaal 12 keer per jaar mag de geluidemissie meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde, voor 
wat betreft inkuilwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in de huidige situatie reeds 
uitgevoerd en zijn als zodanig bestemd. De aangevraagde omgevingsvergunning ziet verder niet op 
een wijziging van deze activiteiten. 
 
De ingediende zienswijze heeft geleid tot het aanpassen van de omgevingsvergunning. 
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3.1.2 Vermindering kwaliteit van de leefomgeving en waardedaling  
Indien de overlast voor omwonenden wordt beperkt tot een aanvaardbaar niveau, bijvoorbeeld door 
plaatsing van een geluidswal, dan heeft Reclamant I op zich niets tegen de vestiging van een 
hondenpension. Nu er echter in het huidige verzoek geen (afdoende) maatregelen ter voorkoming van 
geluidsoverlast zijn opgenomen, vreest Reclamant I voor onaanvaardbare geluidshinder met alle 
mogelijke negatieve consequenties/gevolgen van dien.  
Zo vermindert de kwaliteit van de leefomgeving drastisch door het geluid van blaffende honden. Dit 
kan weer leiden tot gezondheidsrisico's, zoals slapenloosheid. Immers te verwachten valt dat het 
blaffen van honden 24 uur per dag aanhoudt. Daarnaast heeft Reclamant I haar huis te koop staan. 
Het feit dat op steenworp afstand een hondenpension zou worden gerealiseerd met daarbij de 
geluidsoverlast van circa 70 blaffende honden zal leiden tot een reële waardedaling, zo heeft haar 
verkopende makelaar aan haar bevestigd.  
 
Reactie  
Nader akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de geluidbelasting op Ludgerushof 1 zal leiden tot 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Overigens wordt opgemerkt dat naar aanleiding van de zienswijzen wél extra maatregelen door 
initiatiefnemer genomen dienen te worden, om geluidhinder te beperken. Naar aanleiding van de 
zienswijzen is het akoestisch onderzoek aangepast en heeft initiatiefnemer conform het akoestisch 
onderzoek een geluidscherm in de aanvraag opgenomen en op de tekeningen uitgewerkt. Aan de 
vergunning wordt het voorschrift verbonden dat het hondenpension niet in gebruik wordt genomen 
voordat de geluidschermen, zoals weergegeven op de tekeningen, zijn geplaatst. Ook zijn aan de 
vergunning voorschriften verbonden dat er slechts dat aantal honden gehouden mag worden conform 
de aanvraag. Dat geldt tevens voor het maximaal aantal uren dat de honden buiten mogen verblijven. 
Het maximale gebruik is derhalve vastgelegd in de vergunning, zodat de ruimtelijke uitstraling van het 
bedrijf wordt beperkt tot het aangevraagde gebruik. 
 
De zienswijzen leiden niet tot weigering van de vergunning. Wel is naar aanleiding van de zienswijzen 
de vergunning aangepast en zijn er extra voorschriften verbonden aan de vergunning.  
 
Indien Reclamant I meent schade te lijden ten gevolge van de onderhavige vergunningenprocedure, 
kan reclamant na onherroepelijk worden van de vergunning ingevolge artikel 6.1 Wet ruimtelijke 
ordening een aanvraag om planschadevergoeding indienen. Een dergelijke aanvraag wordt volgens 
de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade” afgehandeld. De 
gemeente heeft hiervoor een aanvraagformulier opgesteld. Binnen deze vergunningprocedure zal 
derhalve geen besluitvorming plaatsvinden met betrekking tot eventuele schade ten gevolge van dit 
besluit.  
 
3.1.3 Akoestisch rapport  
Reclamant I zet grote vraagtekens bij de uitkomsten van het akoestisch rapport. Het genoemde 
akoestisch rapport geeft voor zover Reclamant I daaruit kan opmaken enkel een weergave van een 
berekende geluidsbelasting op de omgeving in plaats van dat er een daadwerkelijk uitgevoerde 
gemeten geluidsbelasting voor de omgeving is verricht. Reclamant I begrijpt dat nu het beoogde 
hondenpension nog niet is gerealiseerd, het effect van circa 70 blaffende honden nog niet goed valt te 
meten, maar zij heeft nu al grote twijfels bij de aannames (inputs) alsmede bij methodologie (is 
bijvoorbeeld bij het geluidseffect de cumulatie van geluid op correcte wijze meegenomen?) van het 
opgestelde rapport. Dientengevolge heeft Reclamant I ook grote twijfels over de uitkomsten van het 
rapport met betrekking tot de geluidsbelasting.  
Reclamant I is van mening dat de te meten geluidsbelasting veel hoger zal zijn dan de thans 
(theoretisch) berekende geluidsbelasting. Daarbij komt dat het effect voor haar woning al helemaal 
niet is berekend, hetgeen in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel.  
Nu B& W uit hoofde van zowel het vertrouwens- als het zorgvuldigheidsbeginsel als uitgangspunt bij 
haar besluitvorming zou moeten hebben dat de geluidsoverlast voor omwonenden beperkt en 
aanvaardbaar zou moeten zijn, is indien de huidige richtwaardes nu wel of niet worden overschreden, 
een geluidswal die afdoende geluidsoverlast vermijdt dan wel beperkt in ieder geval noodzakelijk. 
 
Reactie  
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Omdat het hondenpension nog gerealiseerd moet worden, kan bij de beoordeling slechts rekening 
gehouden worden met een theoretische berekening. Deze berekening was uitgevoerd door middel 
van een akoestisch onderzoek. Aanvrager heeft naar aanleiding van de zienswijzen een nieuw 
akoestisch rapport ingediend. Dit nieuwe rapport is getoetst door de Omgevingsdienst regio Utrecht en 
geconcludeerd wordt dat deze zorgvuldig en objectief tot stand is gekomen.  
 
Conform vaste jurisprudentie heeft aanvrager de bronniveaus van de blaffende honden aangepast. Dit 
geldt voor zowel voor het langtijdgemiddelde als de maximale bronniveaus. Tevens is de bedrijfsduur 
van de blaffende honden aangepast in het model. Alle gegevens zoals gemodelleerd komen nu 
overeen met de aangevraagde situatie en zijn in overeenstemming met vaste jurisprudentie omtrent 
de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van het houden van honden bij hondenpensions. 
De blaftijd is aangepast en conform vaste jurisprudentie gemodelleerd en berekend. Volgens vaste 
jurisprudentie is een 5% blaftijd reëel en verdedigbaar. De ligging van het buitenverblijf leidt niet tot 
een ander oordeel dan dat 5% blaftijd gedurende de dag- avond- en nachtperiode in dit geval reëel en 
verdedigbaar is. De buitenverblijven zijn aan de buitenzijde van het boerenbedrijf gelegen, waar 
weinig activiteiten van de inrichting met betrekking tot de veehouderij plaatsvinden. Aangezien de 
honden slechts 2 uur in het buitenverblijf verblijven gedurende de dagperiode, is de aanname dat 
honden gedurende 24 uur per dag blaffen en daarmee rekening dient te worden gehouden onjuist. Zij 
kunnen inderdaad blaffen als zij binnen verblijven, echter de geluiduitstraling van de honden die 
binnen verblijven is minimaal en vormt geen relevante bijdrage in de geluidemissie van het bedrijf.  
Omdat het maximale piekniveau van een blaffende hond, hoger is dan het aanwezige 
omgevingsniveau, heeft aanvrager anders dan in het rapport van Kupers en Niggebrugge dat aan de 
ontwerpvergunning ten grondslag lag een blaf(straf)correctie toegepast vanwege het impulskarakter 
dat uitgaat van een hondenblaf.  
 
Er is met het nieuwe onderzoek van G&O Consult zorgvuldig akoestisch onderzoek verricht waarbij 
een juiste methode is toegepast en correcte uitgangspunten zijn gehanteerd.  
Naar aanleiding van het akoestisch onderzoek is gebleken dat met het vestigen van de 
hondenpension nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende 
woningen. 
 
3.2 Reclamant II  
 
3.2.1 Onafhankelijkheid deskundige  
Reclamant II stelt dat uit par. 3.3.3 van de toelichting op het ontwerpbesluit op valt te maken dat een 
hondenverblijf niet beschouwd wordt als een geluidsgevoelige bestemming en dat derhalve geen 
akoestisch onderzoek noodzakelijk is naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai dat wordt 
veroorzaakt door een hondenverblijf. Voor de vestiging van een hondenverblijf is, zo blijkt uit het 
Ontwerpbesluit, wel akoestisch onderzoek noodzakelijk. Dat is in dit geval uitgevoerd door Kupers & 
Niggebrugge (verder "KN"). Reclamant II heeft van dat onderzoek kennisgenomen.  
Reclamant II merkt allereerst op dat KN niet als een onafhankelijke geluidsdeskundige kan worden 
beschouwd. Opdrachtgever van het onderzoek is immers de fa. Kruiswijk, de voorgenomen uitbater 
van het hondenverblijf.  
 
Reactie  
De vraag of het akoestisch bureau onafhankelijk is, is niet relevant. Het bevoegd gezag toetst namelijk 
of het akoestisch onderzoek representatief is en op juiste aannames is gebaseerd. In dit kader heeft 
de gemeente advies ingewonnen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Deze organisatie toetst de 
milieuaspecten voor de gemeente Stichtse Vecht. Bij deze dienst werken vakspecialisten. Daarnaast 
is het zo dat steeds meer verantwoordelijkheden bij de initiatiefnemer komen te liggen onder de Wabo. 
Op grond van de Regeling omgevingsrecht (hierna Mor) dient aanvrager gegevens aan te leveren.1 
 
Volgens vaste jurisprudentie kan het enkele feit dat het akoestisch rapport is opgesteld in opdracht 
van vergunninghouder geen indicatie geven voor gebrek aan objectiviteit.2 Er bestaat dan ook geen 
                                                      
1 Zo volgt uit artikel 3.2, onder b, van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) dat aanvrager bij 
een aanvraag om omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken gegevens en 
bescheiden verstrekt over de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening. 
2 Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) van 
12 juli 2007 in zaak nr. 200701407/1. 
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aanleiding om een akoestisch rapport in overeenstemming met het vereiste dat deze moet worden 
aangeleverd door aanvrager van de vergunning, niet als onderdeel van besluitvorming te betrekken. In 
dit concrete geval is het naar aanleiding van de ingediende zienswijzen het eerder akoestisch 
onderzoek ingetrokken en is er een nieuw akoestisch onderzoek bij de aanvraag gevoegd. Het 
ingediende akoestisch onderzoek maakt tevens onderdeel uit van de aanvraag en behoort als 
onderdeel bij dit besluit om de vergunning te verlenen.  
 
3.2.2 Relevantie ligging projectgebied nabij A2 en Rijksstraatweg  
Wat Reclamant II voorts opvalt is dat zowel in het Ontwerpbesluit als in het rapport van KN het feit dat 
het hondenverblijf gelegen zal zijn in de nabijheid van de A2 en de Rijksstraatweg als relevante factor 
wordt beschouwd. Naar het oordeel van Reclamant II is dit geen relevante factor.  
 
De A2 is op geruime afstand van het hondenverblijf gelegen (andere zijde van het Amsterdam-
Rijnkanaal). Voor de bewoners van Ludgerushof en Kerklaan is de A2 onhoorbaar, met uitzondering 
van de situatie dat er een harde westelijke wind staat. Zelfs in dat geval gaat het om een zoemgeluid. 
Ook de Rijksstraatweg levert in de praktijk geen geluidsoverlast op. Het gebruik van de Rijksstraatweg 
is beperkt en het geluid dat passerend verkeer veroorzaak is gering, o.m. vanwege het gebruikte 
asfalt. 
 
Reactie  
Met betrekking tot de geluidemissie van de inrichting wordt tevens gekeken naar het referentieniveau 
van het omgevingsgeluid en het karakter van de omgeving. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft 
de gemeente berekeningen van het referentieniveau van het omgevingsgeluid uitgevoerd. De 
berekeningen wijzen uit wat de invloed is van bestaande wegen op het omgevingslawaai. Zie hiervoor 
het advies inzake Bepaling referentieniveau van het omgevingsgeluid ten behoeve van inrichting aan 
Rijksstraatweg 188 te Loenen a/d Vecht van 9 januari 2015, welk advies als bijlage 1 bij het 
akoestisch rapport van 23 oktober 2017 van G&O Consult is gevoed.  
 
Verder wordt geconcludeerd dat alle activiteiten die worden aangevraagd in het kader van de 
representatieve bedrijfssituatie, in overeenstemming zijn met de referentiewaarde van het 
omgevingsgeluid. Alleen voor het afvoeren van ruwvoer, welke activiteit incidenteel plaatsvindt (12 x 
per jaar), vindt er een overschrijding plaats van de referentiewaarde. Deze activiteit is reeds als 
zodanig bestemd en er zijn geen maatregelen mogelijk om de geluidemissie ten aanzien van deze 
activiteit te beperken. De aanvraag leidt tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van 
omliggende woningen.  
 
3.2.3 Geen rekening gehouden met woningen aan de Ludgerushof en de Kerklaan  
In pieksituaties zullen binnen de inrichting 68 honden verblijven. Het is evident dat dit geluidsoverlast 
zal veroorzaken. Opvallend is dat KN op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met de mogelijke 
effecten van geluidsoverlast voor de bewoners van Ludgerushof en Kerklaan, Zo blijkt uit het rapport 
van KN. Kennelijk gaat men er vanuit dat het hondenpension daar niet te horen zal zijn. Dit lijkt 
Reclamant II volstrekt onjuist.  
 
Reactie  
Aangevraagd is dat er maximaal 68 honden binnen de inrichting verblijven. Aan de vergunning is een 
voorschrift verbonden dat maximaal 68 honden gehouden mogen worden. In het eerdere 
geluidrapport dat was uitgevoerd, werden de woningen aan de Ludgerushof en de Kerklaan niet 
meegenomen in de beoordeling, omdat deze woningen niet de meest kritische woningen betreffen. 
Daarmee wordt bedoeld dat er dichterbij reeds woningen gelegen zijn, die een hogere geluidbelasting 
zullen hebben. In het nieuwe rapport zijn ter extra indicatie nog wel extra toetspunten opgenomen. Uit 
het vernieuwde akoestisch onderzoek blijkt eveneens dat de woningen aan de Ludgerushof en de 
Kerklaan niet de meest kritische woningen betreffen en dat inrichtinghouder kan voldoen aan de 
geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Op basis van het vernieuwde akoestisch model blijkt dat 
de aanvraag om het onderdeel geluid niet leidt tot onaanvaardbare geluidhinder ter plaatse van 
Lugerushof en Kerklaan. Ter plaatse van de woningen van de Ludgerushof en Kerklaan zal er sprake 
zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
3.2.4 Open gebied tussen Rijksstraatweg 188 en Ludgerushof / Kerklaan  
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Tussen het perceel aan de Rijksstraatweg 188 en Ludgerushof / Kerklaan is sprake van een open 
weiland, zonder bebouwing of bebossing. Het geluid zal vrij eenvoudig over deze open ruimte worden 
voortgedragen. Dat geldt meer in het bijzonder voor hondengeblaf.  
 
Reactie  
In het akoestisch rapport wordt rekening gehouden met de omgeving van de inrichting. Het akoestisch 
model is op juiste wijze tot stand gekomen. Deze zienswijze is dan ook ongegrond.  
 
3.2.5 In het rapport van KN wordt geen rekenschap gegeven van het bijzondere karakter van 
hondengeblaf  
Volgens Reclamant II wordt in het rapport van KN op geen enkele wijze rekenschap gegeven van het 
bijzondere karakter van hondengeblaf. Men gaat uit van het aantal decibellen van één blaf, alsmede 
van het theoretische uitgangspunt dat sprake zal zijn van hondengeblaf gedurende (gemiddeld 
genomen) 10%, resp. 5% en 5% van dag, avond en nacht. Dit lijkt Reclamant V een conservatief en 
derhalve onjuist uitgangspunt.  
 
Reclamant II geeft aan zelf een hond te hebben, die in de vakantieperiode ook wel eens naar een 
hondenpension is gebracht (met buitenverblijf). Een dergelijk hondenpension is eigenlijk zonder 
uitzondering gevestigd in een afgelegen gebied. Dat is niet zonder reden. Indien men meerdere 
honden bij elkaar zet is de kans groot dat er geblaf klinkt. De honden steken elkaar aan. Dat is in het 
bijzonder het geval in het geval van prikkels van buitenaf. Daarvan lijkt in dit geval bij uitstek sprake. 
Het gaat immers om een boerenbedrijf, waar andere dieren rondlopen. Dat betekent dat het realistisch 
is te veronderstellen dat de honden gedurende het merendeel van de tijd dat zij in het buitenverblijf 
zijn geblaf zal klinken. Honden zullen volgens het akoestisch rapport slechts 2 uur buiten verblijven. In 
de vergunning is deze voorwaarde niet opgenomen. Dit zou wel moeten. Ook de tijd waarop honden 
buiten mogen verblijven dient in de vergunning te worden opgenomen.  
 
Verder merkt reclamant II op dat onduidelijk is of de honden in het binnenverblijf ook te horen zullen 
zijn.  
 
Daarnaast merkt reclamant II op dat hondengeblaf de slaap verstoort of zorgt dat niet in slaap geraakt 
wordt. 
 
Reactie  
De bronniveau van de blaffende honden is in het vernieuwde akoestische model in het onderzoek van 
G&O Consult van 23 oktober 2017, aangepast. Dit geldt voor zowel voor het langtijdgemiddelde als de 
maximale bronniveau. Tevens is de bedrijfsduur van de blaffende honden aangepast in het model. 
Alle gegevens zoals gemodelleerd komen nu overeen met de aangevraagde situatie en zijn in 
overeenstemming met vaste jurisprudentie omtrent de berekening van de geluidbelasting ten gevolge 
van het houden van honden bij hondenpensions. De blaftijd is tevens aangepast en conform vaste 
jurisprudentie gemodelleerd en berekend. Volgens vaste jurisprudentie is een 5% blaftijd reëel en 
verdedigbaar. De ligging van het buitenverblijf leidt niet tot een ander oordeel dan dat 5% blaftijd 
gedurende de dag- avond- en nachtperiode in dit geval reëel en verdedigbaar is. De buitenverblijven 
zijn aan de buitenzijde van het boerenbedrijf gelegen, waar weinig activiteiten van de inrichting m.b.t. 
de veehouderij plaatsvinden. Aangezien de honden slechts 2 uur in het buitenverblijf verblijven 
gedurende de dagperiode, is de aanname dat honden gedurende 24 uur per dag blaffen en daarmee 
rekening dient te worden gehouden onjuist. Zij kunnen inderdaad blaffen als zij binnen verblijven, 
echter de geluiduitstraling van de honden die binnen verblijven vormt geen relevante bijdrage in de 
geluidemissie van het bedrijf. De aanvraag is daartoe leidend. Dat betekent dat het binnenverblijf 
zodanig dient te worden uitgevoerd dat het hondengeblaf inderdaad in de praktijk geen relevante 
bijdrage zal leveren. Het verbinden van een voorschrift dat honden slechts een specifieke tijd buiten 
mogen verblijven is niet reëel en ook in praktijk niet noodzakelijk voor een andere uitkomst voor de 
berekening van het langtijdgemiddelde geluidsniveau. Het laten verblijven van de honden in het 
buitenverblijf is daarbij weersafhankelijk. Dat betekent dat inrichtinghouder de mogelijkheid dient te 
hebben om zelf het tijdstip te kunnen bepalen dat de honden buiten verblijven. Wel is de maximumtijd 
van 2 uur conform aanvraag in de vergunning als voorschrift opgenomen. 
 
Omdat het maximale piekniveau van een blaffende hond, hoger is dan het aanwezige 
omgevingsniveau, heeft aanvrager anders dan in voornoemd rapport een blaf(straf)correctie 
toegepast vanwege het impulskarakter dat uitgaat van een hondenblaf.  
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De zienswijzen leiden niet tot weigering van de vergunning. Wel is naar aanleiding van de zienswijze 
de vergunning aangepast en zijn er extra voorschriften verbonden aan de vergunning. De considerans 
van de vergunning hebben wij naar aanleiding van de zienswijzen eveneens aangepast.  
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat de inrichting niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelasting. Er wordt 
een geluidscherm geplaatst. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat het 
hondenpension niet in gebruik wordt genomen voordat de geluidschermen, zoals weergegeven op de 
tekeningen, zijn geplaatst. Nu de honden gedurende de avond- en nachtperiode binnen verblijven, is 
de aanname dat het geluid ten gevolge van het houden van de honden de slaap verstoort of ervoor 
zorgt dat niet in slaap kan worden gevallen onterecht.  
 
De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de vergunning. 
 
3.2.6 Voorwaarden vergunning  
In het rapport van KN staat te lezen dat de honden geacht worden per dag niet meer dan 2 uur in het 
buitenverblijf te zijn. In het Ontwerpbesluit valt hierover evenwel niets te lezen. In elk geval wordt aan 
de vergunning geen voorwaarde verbonden dat het buitenverblijf slechts gedurende een zekere 
periode in gebruik zal mogen worden genomen. Onduidelijk is of en in hoeverre hondengeblaf van 
buiten te horen zal zijn indien de honden zich in het binnenverblijf bevinden.  
 
Reactie  
Reclamant II geeft terecht aan dat er in het ontwerpbesluit geen voorwaarden zijn opgenomen. Op 
grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 
de Afdeling) is voor de beoordeling van hetgeen wordt aangevraagd het aanvraagformulier, 
bouwtekeningen en bijbehorende stukken (bijv. een ruimtelijke onderbouwing) bepalend.3 Daarnaast 
blijkt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling dat een omgevingsvergunning die met een afwijking ex 
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo wordt vergund, niet het karakter 
heeft van een bestemmingsplan.4 Het gaat om een concreet project. Aan de vergunning kunnen 
inderdaad voorschriften worden verbonden in het belang van de goede ruimtelijke ordening. Om in de 
toekomst onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen zal in de omgevingsvergunning alsnog  
het voorschrift worden opgenomen dat de honden gedurende de dagperiode (06:00 uur tot 19:00 uur) 
2 uur in het buitenverblijf aanwezig mogen zijn en dat buiten deze periode geen honden in het 
buitenverblijf mogen verblijven. Ook wordt het maximum aantal honden in de voorschriften 
opgenomen.  
 
De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de vergunning. 
 
3.2.7 Geluidsoverlast van honden is van een geheel andere orde dan geluidsoverlast van een 
fabriek of passerend verkeer  
Geluidsoverlast van blaffende honden is volgens Reclamant V van een geheel andere orde dan 
geluidsoverlast dat wordt veroorzaakt door een fabriek of passerend verkeer. Dat laatste levert 
doorgaans een meer constante zoem op. Dat is niet het geval bij blaffende honden. Een blaffende 
hond wekt, indien dat enige tijd duurt, irritatie op. Elke hondeneigenaar weet dat als zijn of haar hond 
enige tijd blaft, het zaak is maatregelen te nemen opdat de hond ophoudt te blaffen. Hondengeblaf 
verstoort de slaap; men wordt wakker of raakt niet in slaap. Dat is volgens Reclamant V welhaast een 
feit van algemene bekendheid. 
 
Reactie  
Anders dan in de ontwerpvergunning is nu wel rekening gehouden met een strafcorrectie in verband 
met het impulskarakter van een blaffende hond. De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het 
akoestisch onderzoek. In het akoestisch onderzoek is een geluidscherm rondom de buitenverblijven 
beschreven. Dit geluidscherm is door initiatiefnemer opgenomen in de aanvraag en uitgewerkt op de 
tekeningen. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat het hondenpension niet in gebruik 

                                                      
3 Zie bijv. ABRvS 20 maart 2013, 201207859/1/A1, r.o. 3.2 en ABRvS 6 juni 2007, 200608113/1, r.o. 
2.5. 
4 ABRvS 6 augustus, 201400079/1/A1, 201400081/1/A1, 201400083/1/A1, 201400085/1/A1, r.o. 6 en 
verder, ABRvS 28 september 2011, 201101445/1/H1, r.o. 2.4 en ABRvS 1 september 2010, 
201004647/1/H1, r.o. 2.5. 
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wordt genomen voordat de geluidschermen, zoals weergegeven op de tekeningen, zijn geplaatst. 
 
3.2.8 Noodzaak geluidswal  
Opmerkelijk is dat in het rapport van KN wordt aangegeven dat het niet langer noodzakelijk is dat een 
geluidswal wordt aangelegd. Niet duidelijk wordt waarom dat niet langer noodzakelijk is. Het lijkt erop 
alsof dat wel eerder zo met de gemeente is besproken, maar dat de gemeente deze eis op enig 
moment heeft laten vallen. Waarom dat zo is blijft de vraag. Indien geluidsoverlast in belangrijke mate 
kan worden weggenomen door een geluidswal, waarom wordt daar in dit geval dan van  
afgezien?  
 
Reactie  
Zoals reeds aangegeven is het akoestisch onderzoek naar aanleiding van de zienswijzen aangepast 
en blijkt hieruit dat inrichtinghouder geluidreducerende maatregelen zal treffen. Een geluidscherm is 
het meest effectief en ruimtelijk inpasbaar. Hiermee wordt onaanvaardbare geluidoverlast voorkomen. 
Initiatiefnemer heeft het geluidscherm in de aanvraag opgenomen en uitgewerkt op de tekeningen. 
Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat het hondenpension niet in gebruik wordt 
genomen voordat de geluidschermen, zoals weergegeven op de tekeningen, zijn geplaatst. 
 
De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de vergunning. 
 
3.2.9 Geluidsoverlast bezoekers  
Voor het overige ziet het onderzoek van KN met name op geluidsoverlast dat wordt veroorzaakt door 
bezoekers van het hondenpension. Dat daarvan geen of weinig geluidsoverlast uitgaat lijkt mij een  
voor de hand liggende conclusie.  
 
Reactie  
Het vernieuwde akoestisch rapport van G&O Consult gaat afdoende in op eventuele overlast ten 
gevolge van bezoekers en betreft een objectieve weergave van de activiteiten die ter plaatse van de 
inrichting zullen worden uitgevoerd. De zienswijze achten wij ongegrond. 
 
3.3 Reclamant III 
  
3.3.1 Geluidswal  
Als omwonende is reclamant III op zich niet tegen een hondenpension, zelfs niet vrijwel 'in our 
backyard', zolang gepoogd zou worden de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, in 
dit geval door plaatsing van een geluidswal. Reclamant III betreurt het dat een geluidswal in het 
huidige voorstel, ondanks het beoogde buitenverblijf, niet is opgenomen. Gevreesd wordt voor 
geluidshinder en de mogelijke consequenties daarvan.  
 
Reactie  
Zoals reeds aangegeven is het akoestisch onderzoek naar aanleiding van de zienswijzen aangepast 
en blijkt hieruit dat inrichtinghouder geluidreducerende maatregelen zal treffen. Geluidschermen is het 
meest effectief en ruimtelijk inpasbaar. Hiermee wordt onaanvaardbare geluidoverlast voorkomen. 
Initiatiefnemer heeft de geluidschermen in de aanvraag opgenomen en uitgewerkt op de tekeningen. 
Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat het hondenpension niet in gebruik wordt 
genomen voordat de geluidschermen, zoals weergegeven op de tekeningen, zijn geplaatst. 
 
De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de vergunning. 
 
3.3.4 Negatieve gevolgen geluidshinder  
De geluidshinder kan volgens Reclamant III verscheidene negatieve gevolgen hebben. Mogelijke 
negatieve gevolgen zijn bijvoorbeeld de onderstaande punten, hetgeen geen uitputtende opsomming 
is: 
1. De kwaliteit van de leefomgeving vermindert drastisch. In ons huis of in de tuin verblijven met geluid 
van blaffende honden vermindert de kwaliteit van de leefomgeving, nota bene onnodig, aangezien dat 
minder het geval zou zijn met een adequate geluidswal.  
2. De geluidshinder kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen, te denken valt bijvoorbeeld aan 
slapeloosheid. Slapeloosheid kan vervolgens tot andere ernstige gezondheidsrisico's leiden. Dit 
betreft niet alleen mogelijke slapeloosheid bij volwassenen (gedurende de nacht), maar ook bij jonge 
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kinderen die tevens overdag slapen (overdag is zelfs meer geluidshinder te verwachten). Wij hebben 
jonge kinderen van 3 respectievelijk 1 jaar.  
3. Waardedaling van de woningen. Wij hebben ons huis in april 2013 gekocht. Als we geweten zouden 
hebben dat dat gekoppeld zou gaan met circa 70 (blaffende) honden met buitenverblijf, zouden we dit 
huis niet gekocht hebben. Hoewel we momenteel geen plannen hebben ons huis te verkopen, is een 
waardedaling zeer reëel als de plannen in de huidige vorm doorgang vinden. Overigens staan er een 
aantal huizen hier in de buurt te koop, waarbij de plannen in de huidige vorm zeer waarschijnlijk 
negatief zullen zijn voor de waarde. De waardedaling geldt uiteraard ook voor woningen die niet te 
koop staan - en betreft dus vele woningen.  
4. Afname horeca; bijvoorbeeld gasten van restaurant de Vlinders zullen het restaurant zeer 
waarschijnlijk minder aantrekkelijk vinden door het verwachte geblaf en mogelijk [massaal) wegblijven.  
 
Reactie  
1. Bij de beoordeling of een nieuwe ontwikkeling tot een aanvaardbaar woon-en leefklimaat leidt, 
wordt rekening gehouden met de geluidsbelasting die door de nieuwe ontwikkeling kan optreden op 
de gevel van geluidgevoelige objecten. De tuin betreft geen toetsingslocatie. Inrichtinghouder zal een 
geluidscherm plaatsen, zodat de inrichting ook aan de geluidgrenswaarden conform het 
Activiteitenbesluit kan voldoen. Ter plaatse van omliggende woningen zal er sprake zijn van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de vergunning.  
 
2. Ter plaatse van de omliggende woningen kan aan de geluidvoorschriften worden voldaan conform 
het Activiteitenbesluit. Deze geluidvoorschriften bieden afdoende bescherming tegen geluidhinder van 
bedrijven. Daarnaast zijn aan de vergunning specifieke voorschriften opgenomen die er toe leiden dat 
de activiteiten in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening en geen onaanvaardbare 
geluidhinder bij geluidgevoelige objecten optreedt. Wanneer aan de voorschriften van de vergunning 
wordt voldaan en de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit worden nageleefd zullen er geen 
gezondheidsrisico’s ontstaan.  
 
3. Reclamant III kan na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning een aanvraag om 
planschadevergoeding indienen op grond van artikel 6.1 Wro. Een dergelijke aanvraag wordt volgens 
de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade” afgehandeld. De 
gemeente heeft hiervoor een aanvraagformulier opgesteld. Aan het starten van deze procedure 
kunnen kosten zijn verbonden.  
 
4. De eigenaar van het restaurant de Vlinders heeft geen zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. 
Indien de eigenaar van de Vlinders zich niet met deze ontwikkeling kan verenigen, had het in de rede 
gelegen om te reageren in de formele procedure.  
 
Terzijde wordt nog opgemerkt dat ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen reeds sprake zal 
zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het restaurant is verder gelegen dan de 
dichtstbijzijnde woningen. Ook ter plaatse van het restaurant wordt dan ook geen onaanvaardbare 
geluidhinder verwacht. 
 
3.3.5 Akoestisch rapport  
Wat Reclamant III verbaast en verontrust is dat in het huidige voorstel, ondanks het beoogde 
buitenverblijf, niet gepoogd wordt de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. Weliswaar is een 
akoestisch rapport opgesteld, maar Reclamant III heeft twijfels bij de uitkomsten daarvan. Het 
akoestisch rapport geeft een weergave van een berekende geluidsbelasting op de omgeving in plaats 
van dat er een gemeten geluidsbelasting voor de omgeving is uitgevoerd. Uiteraard is het beoogde 
project (nog) niet gerealiseerd, dus valt het effect (nog) niet te meten. Reclamant III heeft echter 
twijfels bij de aannames (inputs) en methodologie (bijvoorbeeld: is bij het geluidseffect de cumulatie 
van geluid correct meegenomen). Door twijfels aangaande de aannames en methodologie heeft 
Reclamant III als gevolg daarvan ook grote twijfels over de uitkomsten. Reclamant III vermoedt dat de 
te meten geluidsbelasting materieel hoger zal zijn dan de berekende geluidsbelasting. Overigens is 
het effect voor de woning van reclamant überhaupt niet berekend. 
 
Reactie  
Het is gebruikelijk dat voor de beoordeling of een ontwikkeling mogelijk is, gebruik wordt gemaakt van 
een theoretisch akoestisch model. Voor zover mogelijk heeft inrichtinghouder alle geluidsbronnen 
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gemeten, zodat het bronniveau waarmee gerekend is in de modellen, overeenkomt met het werkelijke 
bronniveau. Het bronniveau van de honden is in het akoestisch rapport aangepast en ook is er 
rekening gehouden met een blafcorrectie. Het nieuwe akoestische rapport is voldoende representatief.  
In het nieuwe akoestische model zijn alle meest kritische woningen als geluidgevoelig object 
gemodelleerd. Daarmee is afdoende vast komen te staan dat ter plaatse van de woning van reclamant 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal zijn geborgd.  
 
3.3.6 Geluidwal is ook noodzakelijk indien de richtwaardes niet worden overschreden  
Indien richtwaarden worden overschreden, is volgens Reclamant een adequate geluidswal 
noodzakelijk. Echter, ook indien richtwaarden niet worden overschreden, is volgens Reclamant een 
adequate geluidswal eveneens wenselijk, aangezien het uitgangspunt zou moeten zijn dat 
geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt dient te zijn.  
 
Reactie  
Inrichtinghouder heeft naar aanleiding van het aangepaste akoestisch onderzoek een geluidscherm in 
de aanvraag opgenomen en deze uitgewerkt op de tekeningen. Aan de vergunning wordt het 
voorschrift verbonden dat het hondenpension niet in gebruik wordt genomen voordat de 
geluidschermen, zoals weergegeven op de tekeningen, zijn geplaatst. Daarmee zijn er dus ten 
opzichte van het ontwerpbesluit maatregelen genomen om de geluidhinder te beperken. De zienswijze 
heeft ertoe geleid dat de vergunning is aangepast. 
 
3.3.7 Afrondende verzoeken  
Reclamant III verzoekt het volgende:  

1. De belangen van omwonenden niet te veronachtzamen maar juist zoveel mogelijk te 
waarborgen; 

2.  Rekening te houden met het feit dat geblaf van honden, zeker in het buitenverblijf, door 
omwonenden (en horecagasten, potentiële huizenkopers, etc), als ernstige overlast kan 
worden ervaren;  

3. Rekening te houden met de vele negatieve gevolgen van geluidshinder waarvan enkele 
eerder in deze zienswijze puntsgewijs zijn beschreven;  

4. Rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat de te meten geluidsbelasting hoger zal zijn 
dan de berekende geluidsbelasting (met alle gevolgen voor (evt. verdere) overschrijding van 
richtwaardes);  

5. Als uitgangspunt te hanteren dat geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt 
dient te worden;  

6. Uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij alle eerdergenoemde punten en op basis van deze 
zienswijze te concluderen dat het plaatsen van een adequate geluidswal een verstandige en 
gewenste aanvulling is bij dit project en derhalve als voorwaarde gesteld dient te worden bij 
het verlenen van een vergunning.  

 
Reactie  
1. De belangen van omwonenden zijn wel degelijk betrokken bij dit besluit. Zo is getoetst of ter plaatse 
van geluidgevoelige bestemmingen voldaan zou kunnen worden aan de geluidgrenswaarden 
ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer en verder is ook nog getoetst of alle activiteiten tezamen 
(hondenpension en veehouderij tezamen) nog in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke 
ordening. Om de bescherming van de omgeving tegen geluidhinder te borgen zijn er ook nog extra 
voorschriften verbonden aan de vergunning. Daarmee wordt wel degelijk rekening gehouden met de 
belangen van de omwonenden.  
 
2. In het nieuwe onderzoek is rekening gehouden met een strafcorrectie wat betreft het hondengeblaf 
en dus ook met de specifieke eigenschappen van geblaf. Uit onderzoek blijk dat aan de 
geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan worden voldaan. Het gebruik (het  
maximaal aantal honden in het hondenpension, maar ook de tijd die honden buiten mogen verblijven) 
is door middel van voorschriften aan deze vergunning begrensd. Ook zijn er nog specifieke 
geluidvoorschriften opgenomen zodat de geluidbelasting ten gevolge van eventuele extra activiteiten 
binnen de veehouderij tak niet tot onaanvaardbare geluidhinder zal kunnen leiden. Dit omdat in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer bepaalde activiteiten buiten beschouwing worden gelaten in het 
toetsen van de geluidemissie t.g.v. het bedrijf.  
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3. In het definitieve besluit is aandacht besteed aan geluid. De geluidsbelasting die volgens de 
vergunning kan optreden, is in overeenstemming met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Enige 
overschrijding van de richtwaarde vindt plaats wanneer er ruwvoer wordt aangeleverd. Dit betreft 
echter een incidentele activiteit van de veehouderij en houdt geen verband met het hondenpension.  
 
4. Zie punt 3.  
 
5. Om er voor te zorgen dat ook daadwerkelijk de geluidsbelasting wordt beperkt, zijn voorschriften 
aan het plan verbonden. Het is mogelijk om bij het niet voldoen aan deze voorschriften, handhavend 
op te treden. Ook het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt de mogelijkheid om handhavend op te 
treden, wanneer niet aan de geluidgrenswaarden wordt voldaan.  
 
6. Naar aanleiding van de zienswijzen en het aangepaste akoestisch onderzoek is in de aanvraag en 
op de tekeningen een geluidscherm opgenomen. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden 
dat het hondenpension niet in gebruik wordt genomen voordat de geluidschermen, zoals 
weergegeven op de tekeningen, zijn geplaatst. 
 
De zienswijzen hebben er toe geleid dat aan de omgevingsvergunning voorschriften zijn verbonden. 
 
3.4 Reclamant IV  
 
3.4.1 Reclamant IV geeft aan dat tientallen honden in (open) hokken zullen gaan zorgen voor 
geluidsoverlast i.v.m. het blaffen van de honden.  
3.4.2 Er is een theoretische berekening uitgevoerd, maar wat als in de praktijk de honden toch meer 
geluid maken of niet rekening is gehouden met een bepaalde windrichting?  
3.4.3 De overheid moet er voor zorgen dat ondernemer er op wordt gewezen dat hij zoveel als 
mogelijk moet doen om overlast naar de omgeving te beperken. In ieder geval zou een geluidswal 
moeten worden aangelegd.  
 
Reactie  
De zienswijzen zijn niet tijdig ingediend en worden derhalve niet inhoudelijk behandeld. 
 
3.5 Reclamanten V  
3.5.1 Introductie  
Reclamant V geeft aan dat het voormalige college op 2 mei 2014 gemeend heeft om alsnog haar 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning te publiceren ten behoeve van de uitvoering en realisatie van 
een hobbymatige agrarische nevenactiviteit van de heer en mevrouw Kruiswijk, m.n. het oprichten van 
een hondenpension met buitenverblijven middels toepassing van WABO art 2.12 eerste lid onder a 
sub 3. Dat is gelijktijdig met de publicatie van het 4e kunstgrasveld van de LMHC, dat is toeval.  
 
Omwonenden zijn stellig van mening dat de onderbouwing niet voldoet aan de eisen, m.n. het 
extensieve geluidsrapport dat zich voornamelijk richt op het plaatselijke omgevingslawaai en niet op 
de naar burgerwoningen gerichte hondenbuitenverblijven (met achterliggend klankbord) dat onterecht 
in de onderbouwing onvoldoende belicht wordt.  
 
Het gebruik van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 is gebonden aan strenge condities zoals verwoord in 
onderstaande wetgeving. Reclamant V is van mening dat deze aanvraag geweigerd moet worden 
omdat aan diverse punten, in zowel criteria als onderbouwing, niet kan worden voldaan. Er is geen 
valide onderbouwing die de bouw van hondenbuitenverblijven rechtvaardigt, deze staat slechts ten 
dienste aan de uitoefening van een hobby. Vooralsnog betreft het de opvang van honden maar kan 
volgens Reclamant V later, 100% voorspelbaar, t.b.v. een lucratieve grootschalige hondenfokkerij 
worden gebruikt ten koste van de agrarische hoofdbestemming zodra de inkomsten tegenvallen. 
 
Reactie  
Gelet op hetgeen onder reactie 3.5.9. is aangegeven is het hondenpension ruimtelijk aanvaardbaar.  
 
Naar aanleiding van de zienswijzen is een nieuw akoestisch rapport ingediend waarbij wel degelijk 
getoetst is aan een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn aan de vergunning extra voorschriften 
opgenomen die er toe leiden dat de inrichtinghouder niet het hondenpension (zonder nieuwe Wabo-
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aanvraag) kan uitbreiden bij tegenvallende inkomsten ten gevolge van de veehouderijtak. Het 
maximale gebruik voor wat betreft het hondenpension is middels voorschriften en de aanvraag 
gemaximaliseerd.  
 
3.5.2 Wetgeving  
De volgende artikelen zijn van toepassing:  
A. art 3.1.2. BOR  
B. art 3.1.6 BOR opmerking: het betreft geen stedelijke ontwikkeling en er is in de onderbouwing geen 
regionale behoefte aangetoond.  
C. art 3.3.1. BOR, opmerking: de geluidshinder waarvan evident sprake zal zijn is onvoldoende 
onderzocht.  
 
Reactie  
Reclamant verwijst naar de verkeerde bepalingen. Het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) kent 
slechts de bepalingen 3.1 sub a en sub b en 3.3 en 3.3a. Bedoeld is het Besluit ruimtelijke ordening 
(hierna het Bro). Reclament onderbouwt niet waarom artikel 3.1.2. Bro van toepassing is en waarom 
hier niet aan wordt voldaan.  
 
In artikel 3.1.6 lid 2 onder c Bro is bepaald dat: “indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, 
blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan 
plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend 
van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.”  
 
Door het stedenbouwkundige bureau SAB is in juni 2015 een toets aan de Ladder voor duurzame 
verstedelijking uitgevoerd. Deze toets maakt deel uit van de aangepaste ruimtelijke onderbouwing. De 
belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in de navolgende alinea’s samengevat.  
 
Een stedelijke ontwikkeling is volgens het Bro ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel,woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen’. Bij bedrijventerreinen wordt volgens de Handreiking gedacht aan bedrijventerreinen, 
zoals distributieterreinen, industrieterreinen, gemengde terreinen, zeehaventerreinen en 
kantoorlocaties. De handreiking hanteert geen ondergrens. Een hondenpension lijkt qua omvang en 
gebruik niet binnen deze definitie te vallen. De Raad van State heeft in een uitspraak van 23 april 
20145 bepaald dat bij een bedrijfsperceel van 2.360 m2 en met een bedrijfsgebouw met een 
oppervlakte van maximaal 400 m2, gelet op de kleinschalige bedrijfsbebouwing die het plan mogelijk 
maakt en de beperkte omvang en de beperkte gebruiksmogelijkheden van het plandeel met de 
bestemming "Bedrijf", geen sprake is van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein of een andere 
stedelijke ontwikkeling. De in dat plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als 
een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van 
toepassing is. In onderhavige situatie wordt een vergelijkbaar verhard oppervlak aan bebouwing 
gerealiseerd, maar neemt per saldo, in aansluiting op de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, de 
oppervlakte aan bebouwing niet toe. Ten behoeve van het hondenpension wordt namelijk een 
gedeelte van de bestaande bebouwing met eenzelfde oppervlakte gesloopt. De 
gebruiksmogelijkheden van de nieuwbouw zijn beperkt (uitsluitend hondenpension). Deze lijn komt 
ook in andere uitspraken van de Afdeling naar voren. Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient het 
te gaan om én een wijziging van het gebruik én een extra beslag op de ruimte (dus toevoeging van 
bebouwing). Gezien vorenstaande kan daarom redelijkerwijs worden geconcludeerd dat, gezien de 
uitspraak van de Afdeling van 23 april 2014, en het feit dat het totale oppervlak aan bebouwing op het 
perceel niet toeneemt, geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 
3.1.6 van het Bro. Een nadere toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is daarom niet 
nodig.  
 
Artikel 3.3.1 Bro bepaalt het volgende:  
1 Voor zover de uitvoering van de Wet geluidhinder zulks vereist, geeft het bestemmingsplan aan:  
a. de ligging en de afmetingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige 
terreinen, die gelegen zijn binnen de zone van een weg, spoorweg of industrieterrein als bedoeld in de Wet 
geluidhinder;  
b. de functie van de voornaamste wegen, alsmede het dwarsprofiel of het aantal rijstroken daarvan dan wel de as 
van de weg waarmee gerekend is, bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder.  

                                                      
5 ABRvS 23 april 2014, zaak nr. 201306183/1/R3, r.o. 5.1 e.v. 
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In casu heeft de vergunning geen betrekking op de aanleg van een weg, spoorweg of industrieterrein. 
Artikel 3.3.1 Bro is in dit geval dan ook niet van toepassing..  
 
Voor zover wordt verondersteld dat er onvoldoende onderzoek is geweest naar de geluidbelasting op 
woningen, wordt opgemerkt dat in het vernieuwde akoestische onderzoek de geluidbelasting op 
omliggende woningen voldoende is onderzocht. Op de dichtstbijzijnde woningen kan al worden 
voldaan aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Er zijn daarnaast extra voorschriften 
opgenomen zodat de activiteiten van de inrichting in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
3.5.3 Planhistorie  
De aanvraag van het hondenpension dateert van 8-05-2007 waarbij het college volgens reclamant V 
ten onrechte besluit dat het past binnen het bestemmingsplan; de buitenverblijven waren echter 
buitenplans, en het bestemmingsplan LG 2003 verbiedt expliciet het bouwen van buitenverblijven, 
(blz. 38, voorschrift 9 en tabel 5a, niet agrarische neventakken). Op 26-06-2007,1 maand later, besluit 
het college positief over de realisatie van een 3e kunstgrasveld t.b.v. de LMHC , dat is toeval.  
 
Ten behoeve van de realisatie kent het college daarom een uitbreiding van het bouwvlak toe middels 
een wijzigingsplan waarop op 23-12-2010 een zienswijze komt ondertekend door 26 omwonenden die 
tegen de realisatie van een hondenpension zijn uit angst voor overlast. Het college ontkent in haar 
beantwoording dat het extra bouwvlak bedoeld is voor een hondenpension, er is een niet nader 
omschreven invulling met een agrarische noodzaak als argument. Een nieuw bouwvlak kan nl. slechts 
worden toegekend indien er sprake is van een versterking van een reëel agrarische hoofd 
bedrijfsvoering.  
 
Op dit extra bouwvlak is deze herhaalde bouwvergunning nu alsnog weer van toepassing.  
 
De raad heeft vanaf het begin haar serieuze bedenkingen en weigert haar medewerking te verlenen. 
Het college erkent deze rechten van de raad die tot de vaststelling van de VGGB van Stichtse Vecht 
van toepassing waren. De rechter heeft deze rechten van de raad in haar uitspraak niet onderkend, 
een dwaling. De realisatie van het hondenpension wordt tot 3 maal toe geblokkeerd door de raad van 
Loenen op basis van argumenten die in de ruimtelijke onderbouwing niet serieus worden genomen. 
 
Reactie  
De stelling van reclamant V dat er afspraken zouden gemaakt over de grondoverdracht ten behoeve 
van de realisatie van het 4e hockeyveld en de medewerking aan het hondenpension is niet 
onderbouwd. Ook blijkt dit niet uit de archiefstukken. Daarenboven is dat niet relevant voor de 
onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning. Indien vaststaat dat er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening, is het college bevoegd om de vergunning te verlenen. Daarnaast wijst reclamant 
naar een wijzigingsplan waarbij krachtens artikel 11 WRO (oud) / 3.6 Wro voor het perceel 
Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht een bouwstede is opgenomen. Dit wijzigingsplan heeft geen 
betrekking op de realisatie van een hondenpension. Met het opnemen van de bouwstede wordt 
slechts het gebied bepaald waar ten behoeve van de agrarische functie gebouwd mag worden. Indien 
reclamant V zich niet kon verenigen met deze ontwikkeling had het in de rede gelegen om van de 
rechtsmiddelen gebruik te maken. Nu dat niet is gebeurd, moet het college uitgaan van deze situatie. 
In rechte is dat reeds ook vastgesteld  door de rechtbank Utrecht. In een brief van 8 maart 2011 heeft 
het college het wijzigingsplan aan de rechtbank Utrecht verzonden. In de brief is aangegeven dat met 
het vaststellen van het wijzigingsplan twee weigeringsgronden zijn komen te vervallen: 1. het 
overschrijden van het bouwvlak en 2. de landschappelijke inpassing. De vraag is echter of deze grond 
nog actueel is aangezien inmiddels het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen waarin het hondenpension is gesitueerd.  
 
Ten slotte is het van belang dat diverse procedures met de daaraan gekoppelde bevoegde 
bestuursorganen niet met elkaar verward worden. De uitspraak van de rechtbank Utrecht van 25 mei 
2011 heeft betrekking op het besluit van het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen waarbij de bouwvergunning en vrijstelling ex 
artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna WRO oud) is geweigerd. De gemeenteraad 
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was ten aanzien van de vrijstellingsprocedure inderdaad het bevoegde bestuursorgaan.6 Met de 
invoering van de Wabo heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden. Op grond van artikel 2.12, eerste 
lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo, in samenhang met artikel 2.4 van de Wabo is het 
college van burgemeester en wethouders bevoegd om op de aanvraag om omgevingsvergunning te 
beslissen.7 De gemeenteraad is krachtens artikel 2.27 van de Wabo, in samenhang met artikel 6.5 van 
het Bor bevoegd om  terzake een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) af te geven. Op 
grond van artikel 6.5, derde lid, van het Bor kan de gemeenteraad categorieën van gevallen aanwijzen 
waarin een vvgb niet is vereist. De gemeenteraad heeft bij besluit van 22 november 2011 categorieën 
aangewezen (hierna vvgb-lijst 2011). Het hondenpension valt onder deze vvgb-lijst, zodat een vvgb 
niet is vereist (in de reactie onder paragraaf 3.5.5. wordt hier nader op ingegaan). 
 
3.5.4 Uitspraak rechtbank  
Reclamant V geeft aan dat bij gerechtelijke uitspraak op 23-05-2011 is vastgesteld dat ook zonder 
buitenverblijven de mogelijkheid bestaat een hondenpension op te richten (zie uitspraak zaaknummer 
SBR09/3084) en dat de bouw van buitenverblijven dus slechts een optionele keuze is die deze zware 
procedure niet rechtvaardigt. Tevens werd in deze uitspraak beweerd dat de raad met haar 
weigeringsbesluit van 30-09-2008 niet gemachtigd was hierover te oordelen; dit is een rechterlijke 
dwaling waartegen de gemeente niet in beroep is gegaan, immers de afgevaardigde jurist Mr J.J.M. 
Martens vertegenwoordigde niet de raad als tegenstander het pension, maar het college dat eerder 
positief had beslist. Pikant detail van de zitting was volgens reclamant V dat de jurist blijkbaar ter 
zitting het dossier voor het eerst zag en de rechter conclusies moest souffleren om de discussie 
gaande te houden. De conclusie is dat reeds vanaf 23 maart 2011 een hondenpension gerealiseerd 
had kunnen worden, echter dus zonder buitenverblijven.  
 
Reactie  
Voor zover reclamant V verwijst naar de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college, wordt 
verwezen naar de reactie onder paragraaf 3.5.3. Reclamant V geeft in zekere zin in zijn zienswijze zelf 
het antwoord op de vraag waarom het hondenpension ruimtelijk aanvaardbaar was op grond van het 
toentertijd geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen. Het was hierin namelijk mogelijk om 
middels een binnenplanse afwijking een hondenpension te realiseren. Weliswaar was in artikel 20, 
negende lid, van de planvoorschriften opgenomen dat buitenverblijven niet zijn toegestaan. Het is 
volgens de aangehaalde uitspraak van rechtbank Utrecht wel mogelijk om dit in combinatie te doen 
met speelweide. Het ontgaat het college van burgemeester en wethouders wat het verschil is in 
ruimtelijke uitstraling tussen een speelweide en buitenverblijven zoals dat vereist is op grond van het 
honden- en kattenbesluit van 1999. Het college stelt vast dat over dit onderdeel van de uitspraak van 
de rechtbank geen verschil van mening bestaat.  
 
Het voorgaande daargelaten is inmiddels is het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vastgesteld 
en is het “Besluit houders van dieren” van kracht. Voor de onderbouwing van de ruimtelijke 
aanvaardbaarheid wordt verwezen naar de reactie onder paragraaf 3.5.9.  
 
3.5.5 De aanvraag in relatie met de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)  
Volgens artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet, categorieën van gevallen aan, 
waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend vóórdat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Voor deze aanvraag is 
daarvoor artikel 6.5 van het Bor van toepassing. De raad heeft in haar vergadering van 22 nov. 2011 
een lijst van categorieën van gevallen aangewezen waarvoor in het kader van de Wabo geen vvgb is 
vereist bij strijdigheid met het bestemmingsplan of de beheersverordening. Ondertekenaars zijn van 
mening dat het plan, gezien de impact op het landelijk gebied, niet voldoet aan de criteria op deze lijst 
en gekeken moet worden naar sectie 111 van hetzelfde besluit "dat het gebruik van de Verklaring van 
geen bedenkingen onder 11 genoemde categorieën is uitgesloten wanneer een van de volgende 
criteria van toepassing is", zijnde met name:  

• llla. Indien het initiatief niet passend is in de vigerende (gemeentelijke) structuurvisie;  

                                                      
6 In artikel 19, eerste lid, WRO (oud) is het volgende bepaald. “De gemeenteraad kan, behoudens het 
gestelde in het tweede en derde lid, ten behoeve van de verwezenlijking van een project vrijstelling 
verlenen van het geldende bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing”.  
7 In artikel 2.4, eerste lid, Wabo staat dat “Burgemeester en wethouders waar het betrokken project in 
hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning”.  
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• IIld. Indien de ontwikkeling de schaal of de structuur van het buitengebied, de kleine kernen, 
de buurt of wijk overschrijdt;  

• IIle. Indien blijkt dat de realisering planschade kan veroorzaken(als bedoeld in art 6.1 van de 
WRO) én de aanvrager niet bereid is deze schade voor rekening te nemen; deze ligt evident 
in het verschiet terwijl een dergelijke overeenkomst niet is opgenomen in de aanvraag.  

 
Ad llla: het plan voldoet niet aan het vigerende beleid, het besluitgebied ligt in het groene hart: voor dit 
gebied is in de provinciale structuurvisie het volgende beleid van toepassing, 1: openheid, 2: 
landschappelijke diversiteit: 3: (veen)weidekarakter en 4: rust en stilte, waarin met name punt 1 (meer 
verstening) en 4 (geluidsoverlast) in strijd zijn met dit beleid en daarmee in tegenspraak is met wat er 
in de ruimtelijke onderbouwing wordt beweerd.  

• "Het LOP vormt een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Ze geeft 
vanuit landschappelijk oogpunt aan welke functies in de deelgebieden gewenst zijn." 

• “Functieveranderingen van agrarische bedrijven en de behoefte aan landelijk wonen vormen 
plaatselijk een bedreiging van het landelijk karakter."  

• “In het plangebied zijn stiltegebieden aangewezen ten oosten van de Vecht tussen Vreeland 
en Loenen en ten zuidwesten van Kockengen tussen de Groote Heicop en de spoorlijn 
Woerden Breukelen.” Brons + partners landschapsarchitecten bv  

 
De conclusie is dat een Verklaring van geen bedenkingen van de raad volgens de huidige regelgeving 
verplicht is mede op basis van eerdere uitspraken en discussies in de voormalige Loenense raad in 
samenhang met de besproken negatieve landelijke uitstraling van het beoogde pension. 
 
Reactie  
Reclamant V wijst ten onrechte naar de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. De verklaring heeft 
slechts betrekking op een gemeentelijke structuurvisie. De gemeenteraad van de gemeente Stichtse 
vecht heeft voor dit gebied geen structuurvisie vastgesteld. Het is echter ingevolge het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied mogelijk om via een binnenplanse afwijkingsprocedure een 
hondenpension te realiseren. In dit verband wordt voldaan aan het gestelde in paragraaf III a van de 
VVGB-lijst 2011.  
 
Betoogd kan worden dat voldaan wordt aan het vereiste uit paragraaf IIId. Zoals volgt uit de reactie 
onder paragraaf 3.5.9. van deze Nota, is op basis van het akoestisch rapport komen vast te staan dat 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en zijn er maatregelen genomen om 
geluidshinder te voorkomen. Daarnaast is het hondenpension, inclusief de geluidschermen, 
gesitueerd binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (zie tekeningen, 
d.d. 13-4-2018). Uitgaande van dit gegeven, kan worden gesteld dat de voorziening de schaal en 
structuur van het buitengebied niet overschrijdt. Ten slotte is met aanvrager een 
planschadeovereenkomst gesloten op grond van artikel 6.4a van de Wro. 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Afdeling heeft overwogen dat het college van 
burgemeester en wethouders een juiste uitleg en toepassing heeft gegeven aan de VVGB -lijst 2011.8 

Ook in deze zaak had het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht 
toepassing gegeven aan artikel II, aanhef en onder c, VVGB -lijst 2011. Hierin staat dat geen 
verklaring van geen bedenkingen vereist voor de realisering van functiewijzingen van bestaande 
opstallen met bijbehorende gronden, de daaruit voorkomende bouwactiviteiten alsmede uitbreiding 
van bestaande functies.  
 
Hoewel naar het oordeel van het college het hondenpension valt binnen de VVGB-lijst 2011, heeft het 
college uit een oogpunt van zorgvuldige besluitvorming een raadsvoorstel ingediend tot het afgeven 
van een vvgb. De Raadscommissie Fysiek Domein heeft in haar vergadering van 5 september 2017 
bepaald dat een vvgb niet is vereist omdat het hondenpension binnen de VVGB-lijst 2011 valt en heeft 
het raadsvoorstel om die reden teruggezonden aan het college. 
 
5.6 Advies Welstandscommissie Midden Nederland (WELMON)  
Het advies van deze commissie is in tegenspraak met wat is opgemerkt door de voormalige 
raadsleden van Loenen en daarom subjectief en onjuist, m.n. wat betreft de inpassing in het 
landschap. Een verslag van vragen en beantwoording is bijgevoegd (bijlage #4)  
                                                      
8 ABRvS 2 juli 2014, zaak nr. 201211044/3/A1. 
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Uit de welstandsnota 2013 SV zijn de volgende citaten van toepassing:  

• "Een gevel kan door een veelvoud van kleine toegevoegde elementen teveel uit de toon 
vallen. Daarnaast kunnen een of meerdere nieuwe gebouwen de samenhang in een gebied te 
veel afwijken doordat de kenmerken hiervan te veel afwijken van wat gebruikelijk is.”  

• "De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote 
bouwplannen, die de bestaande structuur van het gebied niet wezenlijk doorbreken.”  

• "Bouwplannen in deze gebieden mogen in principe geen afbreuk doen aan de basiskwaliteiten 
van de omgeving."  

• "De wens is in alle gebieden minstens een basiskwaliteit te handhaven."  
• "Dorpslint Kerklaan-Binnenweg is een gewoon welstandsgebied. Het beleid is terughoudend 

en gericht op behoud van variatie zonder verrommeling. Bij de beoordeling zal zonder meer 
aandacht worden geschonken aan het behoud van het gegroeide kleinschalige karakter, 
zonder wijzigingen en nieuwbouw onmogelijk te maken."  

• "Agrarische bedrijfsgebouwen: Ligging achter de eerste rijbebouwing, in het 
bebouwingspatroon met aandacht voor verkavelingsrichting en andere landschapskenmerken 
waaronder doorzichten. Een heldere, samenhangende ordening van de gebouwen op het erf", 
etc.  

 
Conclusie: het bouwplan, met name de buitenverblijven voldoen niet of nauwelijks aan de 
welstandsnota, ergo, ook dit punt deze ruimtelijke onderbouwing faalt.  
 
Reactie  
Zoals volgt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling mag het college, hoewel het niet aan een 
welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor welstandstoetsing bij het college 
berust, aan het welstandsadvies in beginsel doorslaggevende betekenis toekennen. Tenzij het advies 
naar inhoud of wijze van totstandkoming zodanige gebreken vertoont dat het college dit niet, of niet 
zonder meer, aan zijn oordeel omtrent de welstand ten grondslag heeft mogen leggen, behoeft het 
overnemen van een welstandsadvies in beginsel geen nadere toelichting. Dit is anders indien de 
aanvrager of een derde-belanghebbende een advies overlegt van een andere deskundig te achten 
persoon of instantie dan wel gemotiveerd aanvoert dat het welstandsadvies in strijd is met de volgens 
de welstandsnota geldende criteria.9 Er is geen tegenadvies overlegd van een deskundige op het 
terrein van welstand. Daarnaast somt Reclamant V enkel een aantal passages op zonder te 
onderbouwen waarom het onderhavige plan niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand c.q. de 
welstandsnota. Tenslotte wijst Reclamant V niet naar het juiste welstandgebied. Het betreft in dit geval 
het gebied het welstandsgebied Buitengebied, Vechtzone. 
 
5.7 Milieu ref 3.3 m.n. 3.3.2 geur  
De geur van hondenfaeces (ca. 50 kilo per dag), opslag (vliegen), hygiënische verwerking /afvoer 
(hogedrukspuit), verspreiding van wormen en andere darmparasieten in het agrarisch milieu komt niet 
ter sprake. Het pension is een agrarische nevenfunctie en deze geuruitstoot wordt (nog) niet in de 
wetgeving serieus onderkend. Niettemin is deze uitstoot aanwezig en zal bij vlagen een zeer 
onaangename geur verspreiden die het leef en woonklimaat van de aanliggende wijk Ludgerushof 
zeker zal aantasten met wellicht financiële consequenties voor de WOZ waarde.  
 
Reactie  
De hondenfaeces die in de buiten- en binnenverblijven kunnen ontstaan, worden dagelijks verwijderd. 
De hoeveelheid hondenfaeces in deze verblijven is daarnaast minimaal te noemen, gedurende de 
periode dat deze daar aanwezig zijn. De afstand tussen het buitenverblijf en de dichtstbijzijnde 
woningen is zodanig dat er geen onaanvaardbare hinder is te verwachten ten gevolge van geur 
afkomstig van deze hondenfaeces.  
 
Bij het schoonmaken van de hondenverblijven wordt de hondenpoep in bio-zakken verpakt en 
opgeslagen in een inpandig gestalde container voor bedrijfsafval. Nu de hondenfaeces worden 
verpakt en inpandig worden opgeslagen is ook geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten bij de 
omliggende woningen.  

                                                      
9 Zie bijv. ABRvS 3 oktober 2012, zaak nr. 201202738/1/A1, ABRvS 15 januari 2014, zaak nr. 
201305681/1/R1, en ABRvS 24 september 2014, zaak nr. 201401182/1/A4. 
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Voor zover reclamant meent dat er sprake is van planschade ten gevolge van het besluit, kan 
reclamant na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning een aanvraag om 
planschadevergoeding indienen op grond van artikel 6.1 van de Wro. Een dergelijke aanvraag wordt 
volgens de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade” afgehandeld. De 
gemeente heeft hiervoor een aanvraagformulier opgesteld. Aan het starten van deze procedure 
kunnen kosten zijn verbonden.  
 
5.8 Geluidscirkel  
Onderkend wordt dat het bronvermogen van 1 hond maximaal 103 dB(A) bedraagt, voor 2 honden 
gelijktijdig (een verdubbeling) maximaal 106 dB(A), er sprake is van maximaal 68 honden die 
afwisselend voor continuïteit van geblaf zorgen, er sprake is van pulsgeluid, (strafmaat +5 dB(A) en er 
sprake is van een lijn bron (-3 dB(A) per afstandsverdubbeling) gezien de lintopstelling van de 
buitenverblijven. 
 
De geluidsoverlast is te berekenen is op basis van 7 afstandsverdubbelingen (Ludgerushof en 
Kerklaan zuid) met een start bronvermogen van 106+5 dB(A) minus 21 dB(A); dat is maar liefst 90 
dB(A). Mocht men onterecht van een puntbron willen uitgaan, dan nog resteert er (worst case) 69 
dB(A). Ik verwijs u naar 2 standaard artikelen hierover van o.a Tennekens (bijlage #1 en #2). 
 
Enkele geluidsvoorbeelden gemeten aan de zuidgevel aan de  : hoogte 1,5 meter.  

• 1 enkele meting (B&K type 2226) van een koe in stress (eind mei) gescheiden van haar kalf 
op deze locatie leverde" binnenstals" 10 dB geloei op bovenop het achtergrondniveau van 46 
dB(A) (Leq60).  

• Een irritante crossmotor ter plekke van de toekomstige kennel veroorzaakt 28-33 dB bovenop 
de achtergrond van ca. 48 dB. (leq60), waarvan een geluidsopname is gemaakt.  

• Scorende voetbalteams op sportpark de Heul zijn bij elk doelpunt (van de thuisclub) te turven.  
• Jurisprudentie over hondenkennels toont aan dat er steeds onvoldoende rekening wordt 

gehouden met puls geluiden en de reikwijdte c.q. propagatie hiervan in het landelijk gebied.  
 
De conclusie is dat het geluidsrapport betreffende 68 blaffende honden onjuist is opgesteld ten 
faveure van de aanvrager. Het rapport faalt inzake de (on)juiste keuzes van geluidsgevoelige  
objecten dat moet voorkomen dat significante geluidsoverlast niet uit de resultaten zijn te destilleren 
omdat deze welbewust niet zijn gemeten. 
 
Reactie  
Het geluidsrapport dat was opgesteld door Kupers & Niggebrugge is door inrichtinghouder vervangen 
door een nieuw akoestisch rapport van G&O Consult, welk rapport ook deel uitmaakt van de 
vergunning.  
 
In het nieuwe akoestische rapport is rekening gehouden met het feit dat iedere hond 2 uur per dag 
buiten kan verblijven in het buitenverblijf. Het bronniveau van de hondenblaf is hoger vastgesteld. 
Daarnaast is er een extra blafcorrectie toegepast in de berekeningen. Daarmee is aangesloten bij de 
jurisprudentie inzake de geluidbelasting ten gevolge van het houden van honden in kennels.  
In het nieuwe akoestische onderzoek zijn de meest kritische woningen berekend. Ook zijn er nog extra 
ontvangerpunten vermeld in het onderzoek. Ten aanzien van deze woningen is er reeds sprake van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, zodat verdere toetsing achterwege kan blijven.  
 
5.9 Conserverend bestemmingsplan  
Er wordt aangegeven dat er zicht op legalisatie zou zijn in een nieuw op te stellen bestemmingsplan. 
Dit plan (landelijk gebied noord) is in dec 2013 als concept bestemmingsplan ter inzage gelegd waarin 
de huidige genoemde beperkingen van het vigerende bestemmingsplan m.b.t. nevenactiviteiten 
vooralsnog onterecht en zeer doelbewust zijn weggelaten. Het betreft een conceptplan waaraan nog 
geen rechten kunnen worden ontleend. Andere gemeenten hanteren voor kennels een milieu 
categorie 3.2, maken gebruik van groene zones, of volgen een rechterlijke uitspraak.  
 
Dit discutabele beleidsplan schept tevens nieuwe mogelijkheden in het buitengebied, in feite contrair 
het vigerend ruimtelijk beleid buitengebied. De uitgangspunten van zowel het huidige als toekomstige 
bestemmingsplan zijn conserverend van aard en o.a. vastgelegd in het beleidsstuk "Focus op 
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morgen". Het voormalige college biedt hier echter discutabel maatwerk voor een individu dat van 
toepassing wordt voor een gehele regio.  
 
Reactie  
In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is het hondenpension op het perceel Rijksstraatweg 
188 in Loenen aan de Vecht niet opgenomen omdat de onderzoeken nog niet afgerond waren. De 
goede ruimtelijke ordening kon toen nog niet worden aangetoond. Verder is er geen sprake van 
legalisatie. Legalisatie veronderstelt dat er sprake is van illegale situatie. Het hondenpension is niet 
gerealiseerd. 
 
Op 3 december 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan is in artikel 3.5.1. een binnenplanse afwijkingsregel opgenomen voor het toestaan 
van nevenfuncties. Uit tabel 3.1 bij deze bepaling volgt dat een nevenfunctie mogelijk is ten behoeve 
van een dierenpension met een maximale oppervlakte van 300 m². Uit de nadere voorwaarden zoals 
opgenomen in artikel 3.5.1 onder lid a volgt dat een nevenfunctie is toegestaan indien (onder meer) de 
bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en de 
activiteiten milieuhygiënisch inpasbaar zijn. Uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten volgt dat dierenasiels 
en –pensions zijn aangewezen als een activiteit in de categorie 3.2. Het plan is daarom met twee 
eisen (overschrijding van de oppervlakte en hoogte categorie-indeling van staat van 
bedrijfsactiviteiten) in strijd. Om die reden kan geen gebruik worden gemaakt van de binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheden. 
  
De vraag die voorligt is niet of het plan in overeenstemming is met het bestemmingsplan maar, gelet 
op deze strijdigheden kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit volgt met zoveel woorden 
uit artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo.10 Het enkele feit dat sprake is van een recent 
bestemmingsplan doet blijken jurisprudentie niets af aan de bevoegdheid om hiervan af te wijken.11 

Op grond van artikel 2.12,eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo volgt dat sprake moet 
zijn van een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke onderbouwing. In dat verband is het 
volgende van belang. Uit artikel 3.5.1. onder a, onder 1, van de planregels volgt dat maximaal twee 
nevenfuncties zijn toegestaan. Voorts is in artikel 3.5.1. onder a, onder 4, van de planregels bepaald 
dat het totaal aan nevenfuncties niet dan 500 m² mag bedragen aan bebouwd oppervlakte. Hoewel 
een dierenpension is gemaximeerd op 300 m² is het dus mogelijk om twee nevenfuncties te realiseren 
die theoretisch dezelfde ruimtelijke impact hebben als een hondenpension van 500 m². Uit artikel 
3.5.1. onder a, aanhef, van de planregels volgt immers dat ook een functie is toegestaan die naar aard 
en omvang gelijk te stellen is aan de opgesomde activiteiten in tabel 3.1 van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Noord.  
Daarnaast volgt uit het akoestisch onderzoek van G&O Consult dat sprake is van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. De overschrijdingen zijn niet het gevolg van het hondenpension maar van de 
agrarische activiteiten (de aanvoer van ruwvoer en het inkuilen). Uit paragraaf 2.1 van akoestisch 
onderzoek volgt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Verwezen wordt naar dit 
onderzoek. Tenslotte is het plan in overeenstemming met paragraaf 4.3 van het Afwijkingenbeleid 
gemeente Stichtse Vecht  
2014. In de ruimtelijke onderbouwing is hierop ingegaan in paragraaf 3.2.6. 
 
3.5.10 Huidige regelgeving  
Reclamant refereert naar de zienswijze van de opsteller (RBOl) van het voorheen geldende 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen m.b.t. de beperkingen inzake nevenfuncties. Het verbod 
op buitenverblijven maakt (bij navraag} zeer doelbewust deel uit van de filosofie om overlast gevende 
kennels en honden pensions als agrarische nevenfuncties uit te sluiten (zie bijlage #4 behorende bij 
deze zienswijze).  
 
Reactie  

                                                      
10 In artikel 2.10, tweede lid, Wabo is het volgende bepaald: “In gevallen als bedoeld in het eerste lid, 
onder c, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, en wordt de vergunning op de grond, bedoeld in 
het eerste lid, onder c, slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 
niet mogelijk is.” 
11 ABRvS 3 september 2014, zaak nr. 201311366/1/A1, r.o. 3. 
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Niet wordt betwist dat buitenverblijven niet zijn toegestaan in het voorheen geldende 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen. In rechte is reeds vast komen te staan dat een 
hondenpension met een speelweide niet is uitgesloten zoals Reclamant V zelf onder het kopje 
rechterlijke uitspraak uiteen heeft gezet. Dat het stedenbouwkundig bureau RBOI een bepaalde uitleg 
zou hebben gegeven doet hieraan niet af. Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestaat 
het juridische plan uit de plankaart en planvoorschriften.12 Een toelichting van het 
stedenbouwkundigbureau vormt geen onderdeel van het toetsingskader. Wat er van zij, deze 
discussie is echter niet meer actueel aangezien het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord van 
kracht is geworden. In dit vigerende bestemmingsplan is een buitenverblijf niet meer verboden. Ook is 
het Honden- en kattenbesluit niet meer van kracht. Het Besluit houders ven dieren is hiervoor in de 
plaats gekomen. Er wordt in dit besluit niet meer gesproken van een speelweide. In paragraaf 2.2 van 
de gewijzigde ruimtelijke onderbouwing is aan dit aspect aandacht besteed.  
 
3.5.11 Financiële haalbaarheid  
Reclamant V stelt dat door de uitvoering en financiering van het honden pension project (ten 2e male) 
voor een absurd hoog bedrag grond wordt verkocht aan de Loenense mixed hockey club (LMHC) 
t.b.v. een 4e veld voor een prijs van € 23,50 per m², terwijl in een werksessie van de raad van door 
CDA experts werd vastgesteld dat de marktprijs voor agrarische grond nu slechts €7 per m² zou zijn. 
(De Lorijn raadgevers o.g. komt in 2007 uit op een gemiddelde prijs van €7.26 per m² ). Het totale 
verkoopbedrag is ca. €190.000, excl. terwijl het dus hoogstens €60.000 waard is. Van het teveel 
betaalde verschil van €130.000 wordt door de gemeente Stichtse Vecht een bedrag van €110.000 
subsidie verleend aan de LMHC, zo wordt in feite het hondenpension door de belastingbetaler 
gefinancierd.  
 
De conclusie is dat het voormalige college doelbewust indirect staatssteun verleend aan hobbymatige 
agrarische nevenactiviteiten. De brandende vraag luidt dan ook wat het voormalige college, tegen de 
wens van de Loenense raad in, tot deze lucratieve medewerking heeft bewogen. 
 
Reactie  
Reclamant V heeft de stelling niet met feiten onderbouwd. Uit de stukken blijkt niet dat er afspraken 
zijn gemaakt. Indien Reclamant V van mening is dat de grond te duur is aangekocht, had het in de 
rede gelegen om tegen de omgevingsvergunning voor de realisatie van het 4e hockeyveld aan de 
Rijksstraatweg 182 in Loenen aan de Vecht op te komen. Nu dat niet is gebeurd, is de 
omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Wat er ook van zij, de grondoverdracht heeft geen 
betrekking op deze procedure. Zoals reeds in paragraaf 2.5.5. is uiteengezet heeft het college van 
B&W met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten. Daarnaast worden de gebruikelijke 
leges in rekening gebracht op grond van de legesverordening en wordt de procedure voor rekening en 
voor risico van aanvrager doorlopen. 
 
3.5.12 Advies Agrarische beoordelingscommissie (ABC)  
Volgens Reclamant V beoordeelt de commissie, een stichting, de economische haalbaarheid van 
agrarische projecten en staat obligaat "ten dienste" van agrariërs. De stichting is niet transparant, 
heeft geen openbare statuten en beoordeelt i.m.h.o. feitelijk bij agrarische projecten de 
kredietwaardigheid van agrariërs t.b.v. kredietverstrekkers, ofwel een pseudo risicoanalyse. Het kan 
met de huidige WABO wetgeving niet zo zijn dat het eenzijdige advies (waarbij burgerbelangen 
uitgesloten zijn) een positieve factor kan vormen in de beoordeling van bouwactiviteiten.  
 
Reactie  
Reclamant V motiveert niet waarom het advies van de ABC niet deugdelijk tot stand is gekomen. De 
ABC is om gevraagd om advies uit te brengen over de uitbreiding van de inrichting. Daarbij is de 
commissie gevraagd om na te gaan of de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de agrarische 
bedrijfsvoering. De commissie beoordeelt niet de economische haalbaarheid van agrarische projecten 
zoals reclamant V stelt maar beoordeelt of er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf en of er 
sprake is van een nevenactiviteit (een activiteit dat ondergeschikt is aan de agrarische 
bedrijfsvoering). Verder moet worden vastgesteld dat de ABC ook in de jurisprudentie wordt erkend 
als deskundige instantie. Niet is gebleken dat het ABC advies op onjuiste uitgangspunten is 
gebaseerd dan wel anderszins onzorgvuldig tot stand is gekomen. Deze zienswijze geeft geen 
aanleiding tot het innemen van een gewijzigd standpunt.  

                                                      
12 ABRvS 2 december 2009, 200900961/1/H1 en ABRvS 5 februari 2014, 201309202/1/A1. 
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3.5.13 ODRU advies  
Met de teloorgang, c.q. het virtuele faillissement van de verplichte omgevingsdienst is ook de kwaliteit 
van hun advies niet meer betrouwbaar, aldus Reclamant V. Volgens Reclamant V is de ongebreidelde 
inkoop van externe expertise (en financieel wanbeheer) mede oorzaak van het failliet. De regionale 
fusies hebben geleid tot een leegloop van interne expertise. Het rapport is daarom naar de mening 
van Reclamant V op dit moment niet betrouwbaar inzake geluidsoverlast door gebrek aan kennis. 
 
Reactie  
De eerdere financiële situatie bij de Omgevingsdienst regio Utrecht staat vanzelfsprekend geheel los 
van de expertise die de Omgevingsdienst regio Utrecht op het gebied van milieu heeft. Het eerder 
opgestelde akoestisch rapport kende gebreken, echter deze gebreken zijn met het nieuw ingediende 
akoestisch rapport van G&O Consult dat deel uitmaakt van de aanvraag hersteld.  
 
3.5.14 Eindconclusie  
Voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning worden 
verleend, mits in een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. Als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening én de 
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat kán een omgevingsvergunning 
op basis van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo (het oude projectbesluit) afgegeven worden.  
De ruimtelijke onderbouwing in deze casus toont aan dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening, de activiteit hiermee in strijd is, en de motivatie als hobbymatige agrarische nevenactiviteit 
niet als serieuze aanwinst in het bestemmingsplan kan worden betiteld. Mede gezien de 
rechtsgelijkheid schept dit tevens een serieuze en ongewenste precedentwerking op andere locaties 
binnen het toekomstige bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.  
 
Reactie  
Reclamant V geeft niet aan waarom uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat geen sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Nergens blijkt dat er sprake moet zijn van ‘hobbymatige’ agrarische 
nevenactiviteiten. Ook blijkt niet uit het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied dat vereist wordt 
dat er sprake moet zijn van een ‘aanwinst’. Er hoeft niet gevreesd te worden voor precedentwerking 
aangezien in het bestemmingsplan een dierenpension is toegestaan. Voor zover gevreesd wordt voor 
geluidsoverlast wordt opgemerkt dat het plan zorgvuldig is onderbouwd en er maatregelen worden 
genomen en voorschriften worden verbonden aan de vergunning. 
 
3.6. Reclamant VI  
 
3.6.1 Formeel bezwaar  
Inzake ontwerpbesluit NL.IMRO.1904.0VRijksstrwg 188LNN°OW01 deel ik U, als reactie op het 
gepubliceerde ontwerpbesluit mede dat ik een formeel bezwaar aanteken tegen dit ontwerpbesluit, 
gezien de omvang van deze studie, zoals deze nu ter inzage ligt en de consequenties die uitvoering 
van dit project kunnen hebben voor     als eigenaar van de locatie  , 
welke uitziet op de bouwplek.  
 
Reactie  
Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen ten aanzien van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, in samenhang met afdeling 3.4 van de 
Awb. Het bezwaarschrift van Reclamant VI dient te worden aangemerkt als zienswijze. Reclamant VI 
heeft niet onderbouwd welke consequenties het project heeft voor de locatie  .  
 
Zoals ook in de ruimtelijke onderbouwing van de vergunning staat vermeld, leidt de realisatie van de 
aangevraagde hondenpension niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de omgeving. De meest 
kritische woningen zijn meegenomen in de berekeningen van de geluidbelasting. Ter plaatse van 

  is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
  
3.7. Conclusie m.b.t. ingekomen zienswijzen  
Op basis van bovengenoemde overwegingen hebben de zienswijzen geleid tot aanpassing van de 
vergunning. Aan de vergunning zijn in het belang van een goede ruimtelijke ordening 
vergunningvoorschriften verbonden. Daarmee is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
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ter plaatse van maatgevende woningen verzekerd. Verder concluderen wij dat het plan niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. 
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4 Vooroverlegpartners  
 
Op 30 april 2014 zijn de vooroverlegpartners (provincie en waternet) in kennis gesteld van de 
terinzagelegging van de onderhavige ontwerp-omgevingsvergunning. De provincie Utrecht en 
Waternet hebben gedurende deze terinzagelegging niet gereageerd . Het ministerie van I&M heeft 
reeds in een brief (kenmerk IENM/BSK-2011/168837) gericht aan alle colleges van burgemeester en 
wethouders aangegeven dat gemeentelijke ruimtelijke plannen niet meer vooraf worden beoordeeld. 
Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich in deze gevallen op het toezicht achteraf. 
 
Aangezien het plan op punten is gewijzigd sinds 30 april 2014, is het plan op 5 oktober 2017 
nogmaals voor een reactie voorgelegd aan de provincie en Waternet en ook Rijkswaterstaat. De 
provincie, Waternet en Rijkswaterstaat hebben per e-mail aangegeven geen opmerkingen te hebben 
over het plan. Daarbij heeft de provincie opgemerkt dat in de ruimtelijke onderbouwing wat betreft het 
provinciaal beleid en regelgeving niet wordt uitgegaan van de in 2016 herijkte PRS/PRV. In de 
ruimtelijke onderbouwing van 23 oktober 2017 wordt hieraan aandacht besteed.  
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5 Actualiteiten  
 
5.1 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord  
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is op 2 december 2016 vastgesteld. Op grond van 
artikel 3 van de planregels is het perceel bestemd als ‘Agrarisch met waarden’. Daarnaast gelden de 
dubbelbestemmingen ‘Waarde archeologie’ en ‘Waarde cultuurhistorie 1’ (artikel 25).  
 
Gebruik nevenactiviteit  
Op grond van artikel 3.5.1. van de planregels kan worden afgeweken van de gebruiksregels ten 
behoeve van een nevenactiviteit, alsmede naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen 
nevenfuncties, met dien verstande dat:  
a. Het bevoegd gezag kan voor de duur dat de agrarische functie wordt uitgeoefend afwijken van het 
bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.4 ten behoeve van nevenfuncties zoals opgenomen in tabel 3.1, 
alsmede naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen nevenfuncties, met dien verstande dat:  

1. maximaal 2 nevenfuncties per bouwvlak zijn toegestaan;  
2. de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten en de activiteiten milieuhygiënisch inpasbaar zijn;  
3. de nevenfuncties binnen het bouwvlak dienen plaats te vinden, met dien verstande dat 
buitenactiviteiten tevens direct aansluitend aan het bouwvlak mogen plaatsvinden;  
4. de nevenfuncties maximaal het aantal vierkante meters mag bedragen zoals in tabel 3.1 
staat aangegeven, met dien verstande dat het totaal aan nevenfuncties niet meer dan 500 m2 
aan bebouwd oppervlak bedraagt. Binnen de ecologische hoofdstructuur is een ‘nee, tenzij-
onderzoek’ vereist en tussen 300 m2 en 500 m2 is tevens een goede ruimtelijke 
onderbouwing met beeldkwaliteitsparagraaf vereist;  
5. omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden beperkt;  
6. de bestaande en beoogde landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden zoals 
genoemd in artikel 3.1 aanhef en onder q niet onevenredig worden aangetast;  
7. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in verhouding staan tot 
de capaciteit van de betrokken wegen;  
8. parkeren op eigen erf plaatsvindt;  
9. het uitoefenen van de nevenfunctie mag door visuele aspecten, zoals buitenopslag en –
stalling, reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving 
niet onevenredig aantasten; ter bewerkstelliging van een redelijke visuele inpassing hiervan 
kunnen nadere eisen worden gesteld betreffende de situering, afscherming door beplanting of 
anderszins.  

 
Het bouwplan is in strijd met de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid met de voorwaarden 2 
aangezien een hondenpension een categorie 3.2 inrichting betreft. Daarnaast is het plan in strijd met 
voorwaarde 4 en tabel 3.1. aangezien de oppervlakte meer bedraagt dan 300 m².  
 
Waarde archeologie  
Op grond van artikel 22.2 onder b onder 3 van de planregels hoeft geen archeologisch onderzoek te 
worden uitgevoerd indien sprake is van een bouwwerk waarbij de bodemverstoring meer dan 500 m2 
bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m. Aangezien het bouwplan betrekking heeft op een 
uitbreiding van minder dan 500 m² wordt aan deze voorwaarde voldaan. 
 
Waarde cultuurhistorie  
Op grond van artikel 25.2, onder a, van de planregels uitsluitend mag worden gebouwd indien de 
betrokken waarden door de bouwactiviteit niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden gericht op het behoud van 
de ter plaatse aangeduide waarde. Op grond van het bepaalde in artikel 25.2, onder c, is de 
bouwbeperking in artikel 25.2, onder a, niet van toepassing indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken.  
 



28 
 

Aangezien alle bouwwerken, inclusief de geluidschermen, binnen het bouwvlak worden gebouwd, is 
de bouwbeperking in artikel 25.2, onder a, niet van toepassing. 
 
Beroep tegen bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord” 
Tegen het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is door diverse belanghebbenden beroep 
ingesteld bij de Afdeling. Bij uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak van 4 oktober 2017 in zaak 
nr. 201601663/1/R2 heeft de Afdeling, voor zover hier van belang, het bestemmingsplan, voor zover 
het binnen de bestemming “Agrarisch met waarden” in bouwmogelijkheden voorziet, zonder dat de 
gevolgen voor Natura 2000-gebieden passend zijn beoordeeld, vernietigd en de raad opgedragen het 
plan te herstellen. Tevens heeft de Afdeling de voorlopige voorziening getroffen dat artikel 3, lid 3.2, 
onder a, van de planregels luidt: “gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering 
van erf- of terreinafscheidingen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken, waarbij geldt dat 
een toename van de bebouwing ten opzichte van hetgeen op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig is of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, alleen is toegestaan als de ammoniakemissie van het 
betreffende bedrijf ten opzichte van hetgeen op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan toegestaan was, niet toeneemt.” 
 
De uitspraak van de Afdeling heeft geen gevolgen voor de beslissing op deze aanvraag, aangezien 
artikel 3, lid 3.2, van de planregels in dit geval per definitie niet kan worden toegepast, omdat het 
bouwen van het hondenpension niet ten dienste staat van de bestemming. Geheel ten overvloede 
wordt opgemerkt dat voor honden geen emissiefactor geldt (Regeling ammoniak en veehouderij), 
zodat deze dieren buiten beschouwing blijven bij de berekening van ammoniakemissie. Verder 
beschikt de inrichtinghouder over een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor het 
houden van honden. 
 
5.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening  
 
Op grond van artikel artikel 4.13 lid 7 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (hierna PRV 
2013) is een nevenactiviteit toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende eisen: 
 
a. de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing niet worden vergroot;  
b. erfinrichting en bedrijfsbebouwing landschappelijk goed inpasbaar is;  
c. de omliggende agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden geschaad.  
 
Initiatiefnemer is bereid om een gedeelte van een bestaande agrarische schuur te saneren 
(onderstaande tekening brengt dit in beeld). 

 
Situatietekening met aanduiding te slopen gebouwen in blauw (bron: Agramatic, bewerking SAB) 

Op het moment dat de oppervlakte aan de te saneren bebouwing wordt teruggebouwd ten behoeve 
van de hondenpension is het plan in overeenstemming met de PRV 2013. Deze uitleg wordt blijkens 
bijgevoegde correspondentie met de provincie Utrecht gedeeld (zie bijlage 2). Om deze eis te 
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waarborgen wordt een voorwaarde in de omgevingsvergunning opgenomen dat het hondenpension in 
gebruik mag worden genomen indien de bebouwing aangegeven op tekening nummer 1 is 
gesaneerd.13 Er zijn beperkingen die wet stelt aan het opleggen van voorschriften. Ruimtelijke 
relevantie is daarbij de richtsnoer.14 

Gelet op de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing wordt ook voldaan aan de overige eisen van de 
PRV. 

Thans geldt de Provinciale Ruimtelijke Verordening (herijking 2016). De aanvraag is hiermee niet in 
strijd (zie artikel 2.1, achtste lid, van de PRV herijking 2016). 

5.3 Verklaring van geen bedenkingen en terinzagelegging  
 
Zoals in paragraaf 3.5.5. van deze nota staat, valt het hondenpension onder de VVGB-lijst 2011, zodat 
een vvgb van de raad niet is vereist. Uit een oogpunt van zorgvuldigheid is niettemin een 
raadsvoorstel tot het afgeven van een vvgb gedaan. In de raadscommissievergadering van 5 
september 2017 heeft de Commissie Fysiek Domein aangegeven dat gelet op de VVGB-lijst 2011 
geen vvgb is vereist en heeft zij het voorstel teruggezonden aan het college. Gelet op de verstreken 
tijd sinds de terinzagelegging van het eerste ontwerpbesluit en de diverse aanpassingen aan het plan 
sindsdien, is ervoor gekozen om uit een oogpunt van zorgvuldigheid opnieuw een ontwerpbesluit ter 
inzage te leggen. 

 

 

 

  

                                                      
13 Een dergelijk voorschrift heeft (een zgn. voorwaardelijke verplichting) in het kader van een 
bestemmingsplanherziening de rechterlijke toetsing doorstaan, zie ABRvS 27 maart 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ7514. Het betreft in casu echter een voorschrift bij een omgevingsvergunning. 
14 Bijvoorbeeld het aanbrengen van beplanting i.v.m. privacy vanwege het gebruik van voorziene 
fietspad (ABRvS 11 februari 2015, TBR 2015/57) of de verplichting dat een recreatieterrein alleen 
t.b.v. seizoenarbeiders mag worden gebruikt (ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507, 
r.o. 14.3.) ontberen deze ruimtelijke noodzaak.  
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Bijlage 1:  
 
Voorschriften  
 
Extra voorschriften n.a.v. zienswijzen  
 
1. Alvorens het hondenpension in gebruik wordt genomen, dienen de geluidschermen, zoals 
beschreven in het akoestisch onderzoek van G&O Consult, d.d. 23 oktober 2017 en weergegeven op 
tekeningen nr. 424005 Bv-D-1, d.d. 1 december 2017, te zijn geplaatst. 
 
2. Binnen het hondenpension (inclusief buitenverblijf) verblijven maximaal 68 honden.  
 
3. Een hond mag gedurende de dagperiode (06:00 uur en 19:00 uur) maximaal 2 uur per dag in het 
buitenverblijf verblijven.  
 
4. Het is niet toegestaan de gronden, anders dan de buitenverblijven die zijn vergund, te gebruiken als 
uitlaatveld voor honden.  
 
5. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige 
toestellen en installaties en door de in het bedrijf verrichte werkzaamheden en of activiteiten (inclusief 
verkeersbewegingen binnen het bedrijf), met uitzondering van maximaal 12 keer per jaar aanvoeren 
en inkuilen van ruwvoer gedurende de avondperiode (19:00 uur – 22:00 uur), mag ter plaatse van de 
hieronder genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:  
 

 Dagperiode in dB(A) 
06:00-19:00 

Avondperiode in dB(A) 
19:00-22:00 

Nachtperiode in dB(A) 
22:00-06:00 

Slootdijk 1 48 45 39 
Slootdijk 2 50 45 40 
Slootdijk 3 49 42 36 
Rijksstraatweg 187 50 45 40 
Rijksstraatweg 185 49 45 40 
Rijksstraatweg 183 49 45 39 
Rijksstraatweg 181 50 45 40 
Rijksstraatweg 186 50 45 40 

 
6. In afwijking van voorschrift 5 mag het langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,LT) maximaal 12 keer 
per jaar i.v.m. het aanvoeren en inkuilen van ruwvoer gedurende de avondperiode (19:00 uur – 22:00 
uur), ter plaatse van de hieronder genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:  
 
 

 Avondperiode in dB(A) 
19:00-22:00 uur 

Slootdijk 1 45 
Slootdijk 2 45 
Slootdijk 3 42 
Rijksstraatweg 187 53 
Rijksstraatweg 185  50 
Rijksstraatweg 183 49 
Rijksstraatweg 181 49 

 
7. Alvorens het hondenpension in gebruik kan worden genomen dient de bebouwing zoals 

aangegeven op tekening 1 als ‘te slopen gebouwen’, gesaneerd te worden; 
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Tekening 1 

8. Alvorens het hondenpension in gebruik kan worden genomen dient de beplanting, zoals 
opgenomen op de tekening bij het beplantingsplan, nr. 424020, Bp-1 van 3 januari 2018, te 
zijn gerealiseerd. 

 
9. De beplanting wordt conform de in het beplantingsplan, nr. 424020, Bp-1 van 3 januari 2018, 

beheerd. 
 
  



32 
 

Bijlage 2:  
 
Correspondentie met de provincie Utrecht 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van deze nota 

Op 9 augustus 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een inrichting met een hondenpension op de locatie 
Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.  

De ontwerpbeschikking is op 1 mei 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad (officiële uitgave van de gemeente Stichtse Vecht), op de gemeentelijke website 
en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 1 mei 2018 is de ontwerpbeschikking gepubliceerd in de Staatscourant. 

Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken vanaf 2 mei 2018 tot en met 
13 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen ingekomen. 

Het doel van deze nota is een korte zakelijke weergave van de binnengekomen zienswijzen en het standpunt daarover van het college van burgemeester en 
wethouders van Stichtse Vecht. De eerder opgestelde zienswijzennota van 24 april 2018 maakt integraal onderdeel uit van de onderhavige zienswijzennota. 

In § 1.2 worden de binnengekomen zienswijzen en de ontvankelijkheid benoemd.  

In § 1.3 wordt kort ingegaan op de voorgeschiedenis van het initiatief. 

In de hoofdstukken 2 t/m 7 worden de zienswijzen samengevat en beantwoord.  

Deze nota is op 2 april 2019 voorlopig vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarna is de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld 
om aanvullingen te geven op de nota. Naar aanleiding van de reactie van de initiatiefnemer is deze zienswijzenota op enkele punten aangevuld. De definitieve 
versie is vervolgens op 11 juni 2019 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.  

Leeswijzer: 
Wit: oorspronkelijke tekst van de nota van april 2019 
Geel: toegevoegde tekst 
Dubbel doorgestreept: verwijderde tekst uit de nota van april 2019 en is geen onderdeel van de definitieve nota van mei 2019 
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1.2 Overzicht van zienswijzen en ontvankelijkheid 

 Nr. Adres Postcode Plaats Naam 
1 I   Loenen aan de Vecht  
2 I   Loenen aan de Vecht  
3 I   Loenen aan de Vecht  
4 I   Loenen aan de Vecht  
5 I   Loenen aan de Vecht  
6 I   Loenen aan de Vecht  
7 I   Loenen aan de Vecht  
8 I   Loenen aan de Vecht  
9 I   Loenen aan de Vecht  
10 I   Loenen aan de Vecht  
11 I   Loenen aan de Vecht  
12 I   Loenen aan de Vecht  
13 I   Loenen aan de Vecht  
14 I   Loenen aan de Vecht  
15 I   Loenen aan de Vecht  
16 I   Loenen aan de Vecht  
17 I   Loenen aan de Vecht  
18 I   Loenen aan de Vecht  
19 I   Loenen aan de Vecht  
20 I   Loenen aan de Vecht  
21 I   Loenen aan de Vecht  
22 I   Loenen aan de Vecht  
23 I   Loenen aan de Vecht  
24 I   Loenen aan de Vecht  
25 I   Loenen aan de Vecht  
26 I   Loenen aan de Vecht  
27 I   Loenen aan de Vecht  
28 I   Loenen aan de Vecht  
29 I   Loenen aan de Vecht  
30 I   Loenen aan de Vecht  
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31 I   Loenen aan de Vecht  
32 I   Loenen aan de Vecht  
33 I   Loenen aan de Vecht  
34 I   Loenen aan de Vecht  
35 I   Loenen aan de Vecht  
36 I   Loenen aan de Vecht  
37 I   Loenen aan de Vecht  
38 I   Loenen aan de Vecht  
39 I   Loenen aan de Vecht  
40 I   Loenen aan de Vecht  
41 I   Loenen aan de Vecht  
42 I   Loenen aan de Vecht  
43 I   Loenen aan de Vecht  
44 I   Loenen aan de Vecht  
45 I   Loenen aan de Vecht  
46 I   Loenen aan de Vecht  
47 I   Loenen aan de Vecht  
48 I   Loenen aan de Vecht  
49 I   Loenen aan de Vecht  
50 I   Loenen aan de Vecht  
51 I   Loenen aan de Vecht  
52 II   Loenen aan de Vecht  
53 III   Loenen aan de Vecht  
54 IV   Loenen aan de Vecht   
55 V   Loenen aan de Vecht   
 
De zienswijzen zijn tijdig ingediend indien deze binnen de termijn zijn verzonden en uiterlijk een week na afloop van de termijn zijn ontvangen (artikel 3:16, 
derde lid, in samenhang gelezen met artikel 6:9, tweede lid, van de Awb). De zienswijzen zijn tijdig ingekomen. 
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1.3 Voorgeschiedenis 
 
Aanvrager heeft eerder, op 3 oktober 2007, een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het realiseren van een hondenpension met buitenverblijven op 
het perceel Rijksstraatweg 188. 
 
De toenmalige gemeenteraad van Loenen weigerde echter vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet Ruimtelijke Ordening en ook 
het toenmalige college van Loenen was niet bereid om bouwvergunning en vrijstelling te verlenen voor de overschrijding van de maatvoering van niet-
agrarische nevenactiviteiten. Aan deze weigeringen lag, eenvoudig gezegd, ten grondslag dat het bouwplan in strijd was met het destijds vigerend bestem-
mingsplan ‘Landelijk Gebied’. Ook zou het hondenpension naar verwachting geluidoverlast veroorzaken. De raad en het college hebben hun besluiten in be-
zwaar gehandhaafd. 
 
Bij uitspraak van 23 mei 2011 (zaak nr. 09/3084) heeft de rechter de hiervoor beschreven besluiten vernietigd en de raad en het college opgedragen nieuwe 
besluiten te nemen. De vrees voor geluidsoverlast ten opzichte van de autonome situatie was volgens de rechter met geen enkel objectief gegeven onder-
bouwd. Ook het in opdracht van aanvrager opgesteld akoestisch rapport en het akoestisch rapport van de toenmalige Milieudienst Noord-West Utrecht waren 
volgens de rechter van belang. Uit die rapporten volgde dat het hondenpension, uitgaande van een ‘worst case-situatie’, zou voldoen aan de daaraan te stel-
len geluidsnormen. Daarmee was het aspect geluid volgens de rechter geen reden om de aanvraag te weigeren. 
 
Aanvrager heeft na overleg met de gemeente op 30 september 2011 een nieuwe aanvraag onder de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) inge-
diend om een omgevingsvergunning voor een hondenpension met buitenverblijven. 
 
Op 16 maart 2012 heeft aanvrager de aanvraag van 3 oktober 2007 en de aanvraag van 30 september 2011 ingetrokken. 
 
Hierna, op 9 augustus 2013, is opnieuw een aanvraag ingediend. 
 
In 2014 is een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Hierop zijn diverse zienswijzen gegeven. Deze zienswijzen hebben vervolgens geleid tot aanvullende 
onderzoeken. Er is nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd en de zienswijzen zijn in concept beantwoord. De aanvullende onderzoeken zijn beoordeeld door 
de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Daarna heeft de aanvraag enige tijd stilgelegen. 
 
In september 2017 is de gemeenteraad een zogeheten verklaring van geen bedenkingen gevraagd. Omdat de gemeenteraad vond dat zij daartoe niet be-
voegd is, heeft zij het voorstel daartoe teruggezonden. 
 
In de periode oktober 2017 tot en met februari 2018 heeft de aanvrager tekeningen aangepast en diverse onderzoeken geactualiseerd. 
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Per 1 januari 2016 vallen de aangevraagde milieuactiviteiten niet meer onder de vergunningplicht van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag om omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu wordt derhalve sindsdien aangemerkt als 
melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Een melding noch de acceptatie daarvan zijn een besluit waartegen rechts-
middelen kunnen worden aangewend. Alle ingediende zienswijzen met betrekking tot het onderdeel milieu worden daarom niet inhoudelijk behandeld. Op 
zienswijzen die betrekking hebben op het aspect ‘geluid’, wordt wel inhoudelijk gereageerd. Dit aspect raakt namelijk de vraag of het hondenpension past 
binnen een goede ruimtelijke ordening. Indien dat niet het geval is, moet de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van 
de Wabo, in samenhang gelezen met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3o, van de Wabo worden geweigerd. 
 
Eerder ingediende zienswijzen hebben geleid tot het indienen van een nader akoestisch rapport van 23 oktober 2017 met kenmerk 2760ao17216 v5 van G&O 
Consult. Op basis van dit rapport moet geconcludeerd worden dat voor wat betreft het hondenpension aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit 
wordt voldaan. Het is dus niet noodzakelijk dat, voor wat betreft het aspect ‘geluid’, op grond van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften worden gege-
ven. Voor het aanvoeren van ruwvoer ten behoeve van het houden van vee wordt wel een maatwerkvoorschrift opgelegd. 
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2 Zienswijzen reclamant I 
 
2.1 Wettelijke procedure 
 
De wettelijk voorgeschreven procedure is in deze niet of niet juist is gevolgd, met alle gevolgen van dien. Zo is het ontwerp te laat ter inzage gelegd met een 
kortere termijn voor het geven van een zienswijze tot gevolg. Ook verschilde het ontwerp dat op het gemeentehuis ter inzage lag met het ontwerp dat via 
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen was en ontbrak het advies van MooiSticht d.d. 18 december 2017 in het bouwdossier. Het laatste wringt omdat ver-
wezen is naar dit advies in verband met de constatering dat de noodzakelijk geachte geluidsschermen buiten het bouwvlak waren gesitueerd.  
 
Reactie:  
Onder verwijzing naar de eerder weergegeven data: het ontwerp is niet te laat ter inzage gelegd. Evenmin verschilde het ontwerp dat ter inzage lag met het 
ontwerp dat via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen was. Dit leidt tot de conclusie dat geen fouten zoals beschreven zijn gemaakt. De verwijzing naar het ad-
vies van MooiSticht d.d. 18 december 2017 kan niet begrepen worden, aangezien volgens de tekening van 13 april 2018 de voorgestelde geluidsschermen 
binnen het bouwvlak worden opgericht. 
  
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.2 Vooringenomenheid 
 
Onder verwijzing naar documenten die met behulp van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar zijn gemaakt, wordt herhaaldelijk gesteld dat het honden-
pension het resultaat is van bestuurlijke vooringenomenheid en dat deze bestuurlijke vooringenomenheid op verschillende manieren in deze en voorafgaande 
procedures tot uitdrukking komt / is gekomen. De reden van die vooringenomenheid wordt onder meer gezien in de hiervoor beschreven documenten. Uit die 
documenten volgt dat de motivatie om medewerking te verlenen volledig berust op de inschatting dat vanwege ambtelijke wanprestaties en onbehoorlijk be-
stuur mogelijk een schadevergoeding zal worden geëist in het geval het hondenpension geen doorgang vindt. Land - Bouwman c.s. menen ook dat ambtena-
ren van Gedeputeerde Staten zeer gevoelig zijn gebleken om provinciale regelgeving aan te passen aan de wensen van behandelend ambtenaren.  
 
Reactie: 
De voorliggende omgevingsvergunning kent een bijzonder lange voorgeschiedenis. Betreurd wordt dat in die voorgeschiedenis en bijbehorende documenten 
aanleiding wordt gezien om te vooronderstellen dat, inmiddels, een verplichting tot medewerking is ontstaan. Dat is niet het geval. De reden tot medewerking 
is gelegen in het feit dat het hondenpension, na afweging van alle relevante belangen, verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
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2.3 Informatieavond 
 
Tijdens de informatieavond van 11 april 2018 is onvoldoende informatie verstrekt door de gemeente. Bovendien waren niet alle omwonenden uitgenodigd. 
 
Reactie: 
Doel van de avond was belangstellenden te informeren over de procedure en de voorliggende aanvraag. Tijdens de avond zijn diverse vragen gesteld en 
(deels in een later stadium) beantwoord. De gestelde vragen zijn in besluitvorming betrokken. Gekozen is om omwonenden aan de noordzijde van de gesitu-
eerde bouwlocatie uit te nodigen. Ook was een aantal raadsleden aanwezig. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.4 Provinciaal belang en landschappelijke inpassing 
 
De omgevingsvergunning is strijdig met bepaalde provinciale belangen. Gesteld wordt dat de beeldkwaliteitsparagraaf niet motiveert waarom het plan een 
aanwinst is voor de kernkwaliteiten van het landschap ter plekke. Ook wordt opgemerkt dat de voorgenomen ontwikkeling, waarbij bestaande oost-west door-
zichten worden bebouwd en beplant, niet bijdraagt aan het gewenste open landschap. Aan lid 7c van artikel 4.14 van de Provinciale ruimtelijke verordening 
2013 wordt niet voldaan aangezien de belemmering van omliggende agrarische bedrijven met de voorgestane ontwikkeling een feit is alsook de planschade 
die omwonenden zullen ondervinden. 
 
Reactie: 
Uit paragraaf 3.2.3 van de ruimtelijke onderbouwing volgt dat het gevraagde hondenpension niet in strijd is met enig provinciaal beleid c.q. verordening (de 
ruimtelijke onderbouwing is overigens op dit punt ook voorgelegd ter beoordeling aan de provincie, de provincie is akkoord). Wat betreft lid 7c wordt verwezen 
naar punt 6.1 van deze nota. Dat gezegd hebbende:  
 
Het hondenpension brengt niet met zich dat het landschap ter plekke ingrijpend wordt gewijzigd. Bovendien wordt het hondenpension landschappelijk inge-
past: in de strook van 20 meter aan de westzijde komen twee notenbomen te staan, aangevuld met liguster, hazelaar en gewone vlier. In de strook van 60 
meter aan de noordzijde komen (knot)wilgen, ook aangevuld met liguster, hazelaar en gewone vlier. Daarbij blijft de huidige oost-west oriëntatie en situering 
van het agrarische bedrijfsperceel behouden. Zodoende kan dit deel van de zienswijze niet begrepen worden.  
 
De beoogde voorziening voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De ontwikkeling leidt tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.   
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
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2.5 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De voorwaarden van de omgevingsvergunning zijn niet handhaafbaar, aangezien handhaving nauwelijks plaatsvindt. 

Reactie: 
De voorschriften van de voorliggende omgevingsvergunning zijn handhaafbaar. Daarbij kan handhaving ten alle tijde geïnitieerd worden door een verzoek om 
handhaving, daargelaten het feit dat binnen de gemeente Stichtse Vecht actief toezicht wordt gehouden en handhavend wordt opgetreden. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.6 Oppervlakteberekening 

Aan lid 7a wordt niet voldaan door een verkeerde berekening: er wordt meer gebouwd (meer dan 500 m2) dan gesloopt (322 m2; als de vaste mestopslag ook 
gesloopt wordt is het 446 m2). 

Reactie: 
Gedoeld wordt op het zevende lid van artikel 4.13 van de Provinciale ruimtelijk verordening, Provincie Utrecht 2013. Onder a van dat lid valt te lezen: 

Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die nevenactiviteiten toestaan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
a. de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing wordt niet vergroot:

(…). 

Het gevraagde hondenpension heeft, in tegenstelling tot wat wordt gesteld, een oppervlakte van ca. 446 454 m2. Om het hondenpension mogelijk te maken, 
wordt een deel bestaande bedrijfsbebouwing met eenzelfde oppervlakte gesloopt. Deze voorwaarde in de vergunning wordt aangescherpt en naleving daar-
van zal worden gecontroleerd. Aldus wordt voldaan aan de zojuist weergegeven eis.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet wel tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.7 Toename verkeer 

De erfinrichting is discutabel. Het gaat daarbij met name om de inrit waar het fietspad voortdurend geblokkeerd zal worden op een zeer gevaarlijke locatie (in 
de spits staan daar files). Ook van belang is dat op de N402/Slootdijk dikwijls ongelukken plaatsvinden met letselschade. Het voorgenomen hondenpension 
zal een significante aantrekkende werking op het verkeer hebben op een daarvoor ongeschikte locatie.  
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Reactie: 
Het hondenpension leidt tot een beperkte toename van het autoverkeer. Uitgegaan wordt van maximaal 16 vervoersbewegingen per dag vanwege het hon-
denpension. Daarbij wordt geparkeerd op het eigen terrein van aanvrager. De afwikkeling van het verkeer vindt plaats via de bestaande uitrit. Het extra aantal 
vervoersbewegingen kan worden opgenomen in het heersend verkeersbeeld van de Rijksstraatweg. De veiligheid van voetgangers en fietsers is zodoende 
niet in het geding. Voorts wordt verwezen naar hetgeen hierover in de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.8 Beslissingsbevoegdheid 
 
Het college is niet bevoegd te beslissen op de aanvraag waartegen in het verleden veel verzet was van de voormalige gemeenteraden. Ter staving van dit 
standpunt wordt verwezen naar de verklaring van geen bedenkingen van 22 november 2011. Daarin valt te lezen dat een verklaring van geen bedenkingen 
nodig is, indien de ontwikkeling de schaal of de structuur van het buitengebied, de kleine kernen, de buurt of wijk overschrijdt. Ook van belang is een passage 
in het raadsbesluit van 2 december 2015 inhoudende dat de gemeenteraad alsnog zou worden betrokken bij besluitvorming ter zake. 
 
Reactie: 
In aanmerking genomen dat het hondenpension een ontwikkeling is die de schaal en structuur van het buitengebied niet overschrijdt en gelet op paragraaf IIId 
van de door de raad bij besluit van 22 november 2011 vastgestelde lijst met categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, 
is het college namens de raad bevoegd op de aanvraag te beslissen en is een verklaring van geen bedenkingen niet vereist. De raadscommissie fysiek do-
mein, blijkens haar vergadering van 5 september 2017, onderschrijft dit oordeel. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.9 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord 
 
Op basis van vragen werd het plangebied na terinzagelegging vergroot met 1.500 m2 om het hondenpension veilig te stellen. 
 
Reactie: 
Dit deel van de zienswijze refereert aan de vaststelling van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’. Gesteld wordt dat het agrarisch bouwvlak ter plekke 
destijds is vergroot ten behoeve van het hondenpension. Dienaangaande het volgende:  
 
Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’, althans dat deel van dit bestemmingsplan dat betrekking heeft op het perceel Rijksstraatweg 188, kan via 
deze procedure niet ter discussie worden gesteld. Daarbij is ook van belang dat de procedure tot het vaststellen van voornoemd bestemmingsplan volgens de 
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wettelijke bepalingen is doorlopen, waarbij een ieder op correcte en voldoende wijze is geïnformeerd. Er zijn mogelijkheden geweest tot inspraak en het indie-
nen van een zienswijze en waar nodig hebben deze tot aanpassing van het plan geleid. Indien men destijds van mening was dat het agrarisch bouwvlak ter 
plekke op onjuiste gronden is vergroot, lag het om dit in de bestemmingsplanprocedure kenbaar te maken. Dit is niet gebeurd. Verder wordt geconstateerd dat 
niet bestreden wordt dat het hondenpension voorzien wordt op het desbetreffend agrarisch bouwvlak.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.10 Geluid 

Ongeveer 40 gezinnen zullen geconfronteerd worden met een geluidsbron die aanzienlijk bijdraagt aan de gemiddelde geluidbelasting over een etmaal. Ge-
wezen wordt op het conserverend karakter van het vigerend bestemmingsplan. Deze verbiedt nieuwe geluid producerende ontwikkelingen (zie pagina 41 van 
de toelichting van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord). 

Reactie: 
Ten behoeve van het hondenpension wordt juist gemotiveerd afgeweken van het vigerend bestemmingsplan. De verwijzing naar het, in beginsel, conserve-
rend karakter van dit bestemmingsplan, mist daarom betekenis. Dit onderdeel van de zienswijze leidt derhalve niet tot aanpassing van de omgevingsvergun-
ning. Desondanks wensen wij, ter verduidelijking, hieronder in algemene zin te schetsen hoe de belangen van omwonenden zijn betrokken: 

Er is indringend getoetst of ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen voldaan kan worden aan de toepasselijke geluidgrenswaarden en of alle activiteiten 
tezamen (hondenpension en veehouderij) in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening. In de ruimtelijke onderbouwing van 25 januari 2017 
zijn de ruimtelijke effecten van het hondenpension beschreven en is behoorlijk gemotiveerd dat aan toepasselijke ruimtelijke wet- en regelgeving wordt vol-
daan. Wat betreft het aspect geluid: uit paragraaf 6.1 van het bij de ruimtelijke onderbouwing van 25 januari 2017 behorende akoestisch onderzoek van 15 juli 
2016 (vervangen door geluidsonderzoek van 23 oktober 2017) volgt dat het hondenpension op zichzelf en tezamen met de veehouderij voldoen aan een goe-
de ruimtelijke ordening. Om de bescherming van de omgeving tegen geluidhinder te borgen, worden aan de omgevingsvergunning extra voorschriften ver-
bonden.  

Verder is het goed om rekenschap te geven van de afstanden en normen die van toepassing zijn: 

Het hondenpension kwalificeert als zgn. categorie 3.2-bedrijf, waarvoor in het kader van een goede ruimtelijke ordening aansluiting wordt gezocht met de 
VNG-notitie ‘Handreiking Bedrijven en milieuzonering’ (Handreiking) uit 2009. In de Handreiking geldt als eerste stap een indicatieve afstand van 100 meter 
tot geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen). Bij een gemengd gebied als de onderhavige bedraagt de afstand 50 m. Indien deze afstand niet wordt 
gehaald, is de tweede stap om te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) , geldend als langtijdgemiddelde beoordelingsniveau etmaalwaarde 
voor gemengd gebied. Voor piekgeluiden geldt een voorkeursgrenswaarde van 70 dB(A). De afstand tot de dichtstbijzijnde burgerwoning bedraagt meer dan 
100 m.  

Voor geur geldt overeenkomstig de VNG-brochure een richtafstand van 30 meter tot hindergevoelige functies, welke afstand 10 meter bedraagt voor geurge-
voelige objecten gelegen in een gemengd gebied. Aan beide afstanden wordt ruimschoots voldaan.  



Zienswijzennota hondenpension Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht, mei 2019  14 
 

 
Zoals hiervoor vermeld, wordt aan de gestelde richtafstanden van de VNG-brochure voldaan. In beginsel is er dus geen akoestisch onderzoek noodzakelijk 
voor de inpassing van het hondenpension. Ondanks dat dit volgens vaste jurisprudentie niet noodzakelijk is, is er wel akoestisch onderzoek verricht om de 
ruimtelijke inpasbaarheid zorgvuldig te kunnen beoordelen en is besloten op grond van dit akoestisch onderzoek om nadere regels aan de omgevingsvergun-
ning te verbinden die een goede ruimtelijke ordening borgen. 
 
Voor geluid is apart onderzoek verricht. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 70 dB(A) piekgeluiden worden 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet overschreden als gevolg van de realisatie van het gevraagde hondenpension. Hierbij is uitgegaan van 
een geluidscherm bij de inrichting, het aantal honden in de aanvraag en de verblijfsduur van die honden buiten de verblijven in de aanvraag. In het kader van 
een goede ruimtelijke ordening worden geluidsvoorschriften in de omgevingsvergunning opgenomen om de aangevraagde geluidsuitstraling te borgen. 
 
Naast een goede ruimtelijke ordening vallen inrichtingen ook onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit gelden er voor veehouderijen 
aparte geluidsnormen. De normen voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (45 dB(A)) als de piekniveaus (70 dB(A)) in het Activiteitenbesluit 
worden niet overschreden, behoudens 12 keer per jaar voor het aanvoeren van ruwvoer. Deze overschrijding is echter het gevolg van de reeds bestaande 
bedrijfsvoering waar deze omgevingsvergunning niet in voorziet. Dit kan worden toegestaan middels maatwerkvoorschriften, in een aparte procedure die geen 
verband houdt met de voorliggende aanvraag. De bovenvermelde normen van 50 en 70 dB(A) worden ook in dit besluit genoemd. De normen voor zowel het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (50 dB) als de piekniveaus (70 dB) in het Activiteitenbesluit worden niet overschreden, behoudens 12 keer per jaar 
voor het aanvoeren van ruwvoer. Deze overschrijding is echter het gevolg van de reeds bestaande bedrijfsvoering waar deze omgevingsvergunning niet in 
voorziet. Dit kan worden toegestaan middels maatwerkvoorschriften, in een aparte procedure die geen verband houdt met de voorliggende aanvraag. 
 
Voor geur geldt een afstand van 30 meter tot hindergevoelige functies. Binnen deze afstand zijn geen hindergevoelige functies aanwezig. Overigens bedraagt 
de richtafstand bij een gemengd gebied waarvan in casu sprake is 10 meter. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan. 
 
Voor de volledige toetsing aan de diverse milieuaspecten, wordt - tot slot - verwezen naar paragraaf 3.3 e.v. van de ruimtelijke onderbouwing van 25 januari 
2017. 
 
Overigens verdient opmerking dat het hondenpension geen hobby betreft, maar een (ondergeschikte) nevenfunctie bij een bestaande veehouderij. Dat het 
hondenpension een (ondergeschikte) nevenfunctie bij de bestaande veehouderij is, volgt uit het advies van de Agrarische beoordelingscommissie van 3 janu-
ari 2014. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.11 Bouwvlak 
 
In 2011 is ten behoeve van de vestiging van het hondenpension ten onrechte 0,5 hectare extra bouwvlak toegekend omdat het oorspronkelijk plan voor het 
hondenpension destijds buiten het bouwvlak was gesitueerd (correspondentie tussen provincie en gemeente bevestigt dit). Echter, het bestemmingsplan staat 
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extra bouwvlak alleen toe als dit ten goede komt aan de agrarische hoofdfunctie. Aangezien het hondenpension niet is ingegeven door een agrarische nood-
zaak, is het extra agrarisch bouwvlak op onjuiste gronden toegekend. 
 
Reactie: 
Volstaan wordt met een verwijzing naar de reactie bij onderdeel 3.2 2.9 van de zienswijze. Kort gezegd: het bedoelde agrarisch bouwvlak, wat van de tot-
standkoming daarvan ook zij, kan via deze procedure niet meer ter discussie worden gesteld. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt derhalve niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.12 Ammoniak depositie 

 
Verder wordt van belang geacht dat de uitbreiding op grond van toen geldende wet- en regelgeving niet mocht leiden tot een hogere ammoniak depositie. Dit 
is echter wel gebeurd. De Stichting Agrarische beoordelingscommissie (hierna: Abc) constateert dat loods F, gebouwd op het aldus extra toegekend bouw-
vlak, in gebruik is voor 45 tot 50 melkkoeien en zorgt voor een extra emissie van 475 kg. NHs/j. Dit is in strijd met de geboden gebruiksmogelijkheden die 
emissie in loods F verbiedt. Tabel 4 van de voor de inrichting ter plekke verstrekte natuurbeschermingswetvergunning beperkt emissie op het perceel tot 
maximaal 1734.1 NHs/j. Het huidige en toekomstig gebruik van loods F is in strijd met de hiervoor beschreven vergunning. Dit is een weigeringsgrond. Tevens 
ligt daarmee handhaving in het verschiet. Ten overvloede: niet-grondgebonden expansie is in de laatste H-PRV (H2 lid 7 pagina 61) niet meer toegestaan en 
is in strijd met de standaard vrijstelling van 1000 m2. Dit is in lijn met jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangaande 
de zogeheten PAS .  
 
Reactie: 
Het huidig en toekomstig gebruik van loods F en, in het verlengde daarvan, de vraag of emissie in loods F is toegestaan, ligt in deze procedure niet ter beoor-
deling voor. Wel is de veebezetting in de loop der jaren gewijzigd. De totale emissie is afgenomen, maar de emissiepunten zijn veranderd. Vanwege nabijge-
legen Natura 2000-gebieden (Oostelijke Vechtplassen, Botshol tussen Abcoude en Vinkeveen) is hiervoor een vergunning vereist op grond van de Wet na-
tuurbescherming. Deze is niet aangehaakt. De provincie is bevoegd gezag en heeft enige tijd geleden een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. On-
derhavige aanvraag heeft ook geen betrekking op intensieve veehouderij. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.13 Aanwezige bouwwerken 
 
Er staan evident veel meer bouwwerken buiten het bouwvlak dan is toegestaan terwijl de afmetingen van het bouwvlak onjuist zijn. 
 
Reactie: 
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Voor wat betreft de afmetingen van het agrarisch bouwvlak ter plekke, verwijzen wij naar de reactie onder 3.2 2.9 en 4.1 2.11. De voorliggende aanvraag heeft 
betrekking op het oprichten van een hondenpension. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.14 Stedelijke ontwikkeling 
 
Ook provinciale regelgeving verbiedt het bouwen buiten het bouwvlak, zelfs als het agrarische nevenactiviteiten zoals het hondenpension betreft. Verder is 
van belang dat bouwen buiten het bouwvlak kwalificeert als stedelijke ontwikkeling. Hiervoor geldt andere wet- en regelgeving (o.a. artikel 3.1.6 Besluit ruimte-
lijke ordening) die niet verdisconteerd is in het voorliggend ontwerp. 
 
Reactie: 
Op hetgeen hier te berde wordt gebracht aangaande provinciale regelgeving, verwezen wordt naar hetgeen wij hierop hebben geantwoord. Over de gestelde 
stedelijke ontwikkeling het volgende: 
 
Volgens het Besluit ruimtelijke ordening is een stedelijke ontwikkeling ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kanto-
ren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. Volgens de bijbehorende handreiking moet bij bedrijventerreinen worden gedacht 
aan bedrijventerreinen, zoals distributieterreinen, industrieterreinen, gemengde terreinen, zeehaventerreinen en kantoorlocaties. 
 
Het hondenpension, gelet op omvang en gebruik, kwalificeert niet als stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. Bevestiging van 
deze conclusie wordt tevens gezien in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2014 (in zaak nr. 
201306183/1/R3). Volgens die uitspraak is de bij bestemmingsplan voorziene bouw van een bedrijfsgebouw van maximaal 400 m2 bij een bedrijfsperceel van 
2.360 m2, gelet op de kleinschalige bedrijfsbebouwing die het bestemmingsplan mogelijk maakt en de beperkte omvang en de beperkte gebruiksmogelijkhe-
den van het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf’, geen stedelijke ontwikkeling.  
Nu in de voorliggende kwestie een vergelijkbaar verhard oppervlak aan bebouwing wordt gerealiseerd en gesloopt en de gebruiksmogelijkheden van de 
nieuwbouw beperkt zijn tot hondenpension, is verwijzing naar voornoemde uitspraak vruchtbaar. Gelet op het voorgaande, is een toets aan de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking niet nodig. 
 
Op grond van de definitiebepalingen opgenomen in de huidige PRV betreft deze agrarische nevenactiviteit geen stedelijke ontwikkeling.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
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2.15 Sloop 

De bouw van het hondenpension brengt de sloop van een stal met zich. Sloop van een stal gaat ten koste van de agrarische hoofdfunctie ter plekke. Sterker 
nog, indien het hondenpension doorgang vindt, wordt ter plekke minder vee gehouden dan toegestaan (het maximaal depositieniveau wordt dan niet meer 
benut). De Abc is niet bekend met het gegeven dat het hondenpension deels ten laste komt van de agrarische hoofdfunctie en daarmee de agrarische be-
drijfsvoering ter plekke ondermijnt. Dit leidt tot de conclusie dat de Abc cruciale informatie is onthouden. 

Reactie: 
De Abc is enkele keren gevraagd om te beoordelen of het gevraagde hondenpension als (ondergeschikte) nevenfunctie is aan te merken van de agrarische 
bedrijfsvoering. Deze vraagt heeft Abc meerdere malen positief beantwoord, voor het laatst met het advies van 3 januari 2014 (kenmerk 13 129 sv). Bij haar 
advisering heef de Abc drie aspecten van het hondenpension betrokken, te weten het ruimtelijk beslag (1), de arbeidsbehoefte (2) en de inkomensverschaf-
fing (3). 

Bij de beoordeling van het ruimtelijk beslag, overwoog de Abc in voornoemd advies: 

“In ruimtelijk opzicht, qua oppervlakte en inhoud, is het nieuwbouwplan van het 485 m2 aan oppervlakte bebouwing ruim ondergeschikt aan het rundveege-
deelte van het bedrijfscentrum.” 

Ook met de noodzakelijke sloop van de stal, blijft het hondenpension qua oppervlakte nog steeds ruim ondergeschikt aan het rundveegedeelte van het be-
drijfscentrum Gelet daarop kan niet worden ingezien waarom de Abc opnieuw om advies zou worden gevraagd in deze. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.16 Nieuwbouw 

De Provincie staat nieuwbouw ten behoeve van niet-agrarische nevenactiviteiten slechts toe indien een gelijke oppervlakte aan bestaande bedrijfsbebouwing 
wordt afgebroken (in casu een gedeelte van stal C). Deze regel is strijdig met een doelmatige agrarische bedrijfsvoering omdat de reeds bestaande bebou-
wing functioneel is. De voorgenomen ontwikkeling stuit op deze ondermijning van de agrarische hoofdfunctie. Daarbij is de verplichte sloop onderdeel van de 
omgevingsvergunning en derhalve in strijd met de goede ruimtelijke ordening.  

Reactie: 
Een juiste toepassing van de Provinciale ruimtelijk verordening, Provincie Utrecht 2013 brengt sloop met zich. In aanmerking genomen dat deze verordening 
is opgesteld met het oog op goede ruimtelijke ordening en derhalve dit tot uitgangspunt heeft, moet geconcludeerd worden dat sloop juist de goede ruimtelijke 
ordening dient.  
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De agrarische functie, zijnde het houden van een melkveehouderij, blijft de hoofdfunctie. Het hondenpension zal zoals meerdere malen in deze nota is her-
haald slechts een nevenfunctie vervullen. Derhalve is er geen sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening.   
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.17 Agrarische beoordelingscommissie 
 
De voorgenomen verhuizing van de veestapel naar een andere opstal in verband met de komst van het hondenpension, gaat ten koste van een berging die in 
2013 is vergund omdat zij noodzakelijk was ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering ter plekke. Dit is van belang omdat de Abc in het verslag aangaan-
de de mestvergister duidelijk te kennen geeft dat functionele agrarische bebouwing onder geen beding mag worden afgebroken. Voorzienbaar is dat na de 
komst van het hondenpension wederom een aanvraag wordt gedaan voor vergroting van het bouwvlak om zo weer een berging te mogen bouwen. De verhui-
zing van vee is dus niets meer dan een schijnoplossing. Zodoende mag die verhuizing geen deel uitmaken van het afwegingskader van voorliggende omge-
vingsvergunning. Het voorgaande noopt tot de conclusie dat de Abc opnieuw moet beoordelen of het hondenpension kwalificeert als ondergeschikte nevenac-
tiviteit en of deze nevenactiviteit ten koste mag gaan van de agrarische hoofdfunctie c.q. agrarische bebouwing op het perceel. Temeer omdat één en ander 
een intrinsiek onderdeel uitmaakt van de voorliggende omgevingsvergunning. Ook zal beoordeeld moeten worden of de verhouding tussen inkomsten uit de 
agrarische hoofdfunctie en inkomsten uit de nevenfunctie in aanzienlijke mate wijzigt of zal wijzigen.  
 
Reactie: 
Zojuist is onder 7.1 2.15 overwogen dat nut en noodzaak van een nieuw advies van de Abc in deze ontbreekt. De oppervlakte van de bebouwing ten behoeve 
van het hondenpension blijft namelijk ontegenzeggelijk ruimschoots ondergeschikt aan het rundveegedeelte van het bedrijfscentrum. Ook de andere dragende 
conclusies in het onder 7.1 2.15 bedoelde advies (‘arbeid bij het hondenpension is geen dagtaak en vraagt minder uren dan het rundveebedrijf’ en ‘de voor-
genomen omvang van 68 honden is qua verdiencapaciteit ondergeschikt aan het vleesvee- en melkveebedrijf’) doen nog steeds onverminderd opgeld. Rede-
nen waarom, nogmaals, de Abc niet opnieuw om advies hoeft te worden gevraagd.  
 
Het advies van de Abc van 18 december 2017 gaat in op het slopen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van de realisatie van een mestvergister binnen het 
bouwvlak. De Abc beoordeelt dat er onvoldoende mest wordt gegenereerd om een mestvergister bedrijfseconomisch haalbaar te laten zijn. Indien de mest-
vergister binnen het bouwvlak wordt gesitueerd, moet daarvoor een stal wijken, waardoor het aantal koeien afneemt en alleen nog maar minder mest wordt 
gegenereerd. Anders dan bij de mestvergister, geldt erbij het hondenpension geen wederzijdse afhankelijkheid tussen de hoofdfunctie en de nevenfunctie. 
Daardoor kan er bedrijfseconomisch gezien wel gesloopt worden voor het hondenpension. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
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2.18 Aantal nevenfuncties 
 
Het vigerend bestemmingsplan staat op het perceel slechts 2 nevenfuncties toe. Op basis van het Abc advies van 3 januari 2014 moet geconcludeerd worden 
dat ter plekke al 2 nevenfuncties worden uitgeoefend. Daarmee moet geconcludeerd worden dat het hondenpension een derde nevenactiviteit is. De voorge-
nomen ontwikkeling stuit op een teveel aan nevenactiviteiten.  
 
Reactie: 
Alleen het hondenpension kwalificeert als nevenactiviteit. De activiteiten met paarden ter plekke (het houden van slechts twee paarden en een pony) zijn vol-
gens het bedoeld advies van de Abc hobbymatig. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
2.19 Intensieve veehouderij 
 
Van belang is het feit dat het vigerend bestemmingsplan intensieve veehouderij tot 1000 m2 kwalificeert als ‘Agrarisch met waarden’. De Abc rapporteert ech-
ter over een veel groter oppervlakte aan vleesvee-gerelateerde bebouwing. Volgens de Abc rapportage opgenomen in de vooroverleg reacties zijn 3 stallen 
volledig in gebruik voor vleesvee. De veehouderij op het perceel kan daarom niet worden aangemerkt als ‘Agrarisch met waarden’. 
 
Reactie: 
Volgens het advies van de Abc van 18 december 2017 is bij Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht sprake van een volwaardig agrarisch en grondge-
bonden bedrijf. Hiermee wordt ook voldaan aan de bestemming ‘Agrarisch met waarden’.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.20 Oppervlakte nevenfuncties 
 
Er is, zoals eerder betoogd, een teveel aan oppervlakte ten behoeve van nevenfuncties in gebruik. Alleen al om deze reden kan het hondenpension geen 
doorgang vinden ondanks de recent uitgevoerde verplaatsing van de buitenmuur met 85 centimeter. Ook is van belang dat het oppervlak van de nieuwe be-
bouwing op zichzelf beschouwd groter is dan het maximum dat het vigerend bestemmingsplan toestaat ten behoeve van nevenfuncties (500 m2) toelaat. 
Verwezen wordt naar het advies van de Abc van 18 december 2017 aangaande nevenfuncties: ‘Voorts merkt onze commissie op dat het slopen en herbou-
wen van bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort, aangezien de bestaande gebouwen alle gebruikt worden voor de agrarische bedrijfsvoering.’ 
Ook het Abc advies van 28 april 2008 kan niet onbenoemd blijven. In dat advies wordt een staloppervlakte van (toen al) ruim 2200 m2 benoemd (exclusief 
stallen B en F) met de functies melkveehouderij (25 koeien en 18 jongvee), zoogkoeienhouderij (35 koeien en 49 jongvee) en roodvleeskoeienhouderij (100 - 
110 koeien). Het aantal roodvleeskoeien bedraagt de helft van de totale hoeveelheid vee. Daarbuiten heeft schuur B plaats voor o.a. 2 paarden en een pony. 
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Ook dit is een nevenfunctie met het nodige oppervlak. Dan zijn er de parkeerplaatsen voor de hondenkennel. Ook deze horen bij het bebouwd gebied, daar-
gelaten de intensieve veehouderij die meer dan 1000 m2 bedraagt. 
 
Reactie: 
Zoals eerder opgemerkt, is er geen teveel aan nevenfuncties. Het hobbymatig houden van paarden en een pony, de waargenomen aantallen spreken voor 
zich, kan eenvoudigweg niet als zodanig een nevenfunctie worden aangemerkt. Daarmee is in de voorliggende kwestie sprake van één nevenfunctie zoals 
bedoeld in het vigerend bestemmingsplan, het hondenpension, en is er geen strijd met artikel 3.5.1, onder a, eerste lid, van dat bestemmingsplan dat bepaalt 
dat maximaal 2 nevenfuncties per bouwvlak zijn toegestaan. Ook is de oppervlakte van de nieuwbouw ten behoeve van het hondenpension niet groter dan 
500 m2. Zoals eerder opgemerkt is die oppervlakte ongeveer 465 m2. Waaruit bestaat de strijd met het bestemmingsplan dan wel? Het perceel Rijksstraat-
weg 188 is bestemd voor een agrarisch bedrijf, zoals een veehouderij. Het bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid om een nevenfunctie te vergunnen, 
waaronder een dierenpension tot een bepaalde milieucategorie. Het hondenpension heeft echter een hogere milieucategorie dan het bestemmingsplan toe-
staat. Daarnaast mag een nevenfunctie in de voorliggende kwestie een bebouwd/onbebouwd oppervlak hebben van maximaal 300 m2, terwijl het honden-
pension ca. 446 454 m2 bedraagt. Om deze reden is een uitgebreide Wabo procedure doorlopen en geen reguliere procedure die doorgaans wordt gevolgd 
bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.21 Richtwaarden geluid 
 
In de Handleiding meten- en reken industrielawaai staan richtwaarden vermeld die zijn gerelateerd aan de aard van de woonomgeving en die als uitgangspunt 
worden gehanteerd bij het stellen van geluidgrenswaarden voor nieuwe projecten. Voor een landelijke omgeving zoals de omgeving van het perceel, gelden 
richtwaarden van 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode en maximale piekwaarden. Afgevraagd kan worden of aan deze 
waarden voldaan kan worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat uitgaan van het maximaal toelaatbare geluidsniveau voor een nieuwe geluidsbron in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening. 
 
Reactie: 
Met het akoestisch onderzoek van 23 oktober 2017 van G&O Consult zijn de activiteiten van de inrichting nader in beeld gebracht. Ten behoeve van het 
akoestisch rapport is een berekening uitgevoerd van de geluidbelasting op de omgeving waarbij een geluidwerende voorziening wordt getroffen. Verwezen 
wordt naar paragraaf 6.2 van voornoemd akoestisch rapport. In het belang van een goede ruimtelijke ordening is aan de vergunning een voorschrift verbon-
den dat rondom de uitloopruimten van het hondenpension geluidschermen worden geplaatst voordat het hondenpension in gebruik wordt genomen (één en 
ander zoals aangevraagd en weergegeven op de bijbehorende tekeningen). Met de verplichte plaatsing van geluidschermen blijft het woon- en leefklimaat van 
omliggende woningen aanvaardbaar. 
 
Verder is in de aanvraag rekening gehouden met het houden van 68 honden. Het maximaal aantal te houden honden is opgenomen in de voorschriften. Ook 
het maximaal aantal uren dat de honden in de buitenverblijven mogen verblijven is vastgelegd in een vergunningvoorschrift. 
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Het gebruik voor wat betreft het hondenpension is middels voorschriften gemaximaliseerd en er wordt voldaan aan de geluidvoorschriften van het Activiteiten-
besluit milieubeheer. Omdat het Activiteitenbesluit echter een aantal activiteiten buiten beschouwing laat voor toetsing aan het langtijdgemiddelde geluidsni-
veau, hebben wij besloten om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan de omgevingsvergunning extra geluidvoorschriften te verbinden, zodat de 
veehouderij niet zodanig kan uitbreiden dat daarmee strijdigheid kan ontstaan met een goede ruimtelijke ordening. De geluidemissie die het bedrijf mag ver-
oorzaken mag niet meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde 50, 45 en 40 dB(A) voor wat betreft de dag- avond- en nachtperiode, of de geluidwaarde 
gelijk aan het omgevingsgeluid wanneer het omgevingsgeluid minder bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde en uit onderzoek blijkt dat de totale geluidemis-
sie van het bedrijf aan deze lagere geluidswaarde kan voldoen. 
  
Maximaal 12 keer per jaar mag de geluidemissie meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde, voor wat betreft inkuilwerkzaamheden. Deze werkzaamhe-
den worden in de huidige situatie reeds uitgevoerd en zijn als zodanig bestemd. De aangevraagde omgevingsvergunning ziet verder niet op een wijziging van 
deze activiteiten. 
 
Conclusie: 
De ingediende zienswijze heeft geleid tot het aanpassen van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.22 Software geluid 
 
Bij de berekeningen van de geluidsbelasting die het hondenpension met zich brengt, is gebruik gemaakt van software van GeoMilieu. Deze software is voor-
namelijk ontworpen en bedoeld voor industriële en civiele ontwikkelingen van beperkte complexiteit. Het houden van meerdere honden in binnen- en buiten-
verblijven met voor iedere hond-hok combinatie een uniek blafspectrum met eigen harmonische resonantie, dynamiek, etc. brengt een dusdanige complexiteit 
met zich dat één en ander onmogelijk tot op 1 dB(A) nauwkeurig berekend worden.  
 
Reactie: 
De gehanteerde rekenmethode en daarbij gebruikte software voldoen aan de wettelijke meet- en rekenvoorschriften. Deze zijn ook van toepassing voor de 
onderhavige situatie. Met deze rekenmethode worden alle geluidberekeningen in Nederland gedaan. Dit varieert van kleine detailhandel, attractieparken, gro-
te petrochemische fabrieken tot de aanleg van nieuwe verkeersknooppunten. Er kan dus geen sprake zijn van tekortkomingen in de rekenmethode of de 
gebruikte software. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.23 Variabelen geluid 
 
Om één en ander te vereenvoudigen worden 3 groepen van honden (twee groepen van 23 honden en één groep van 22 honden) gereduceerd tot 3 afzonder-
lijke puntbronnen van 129 dB(A) in een verblijf waarvan de akoestische eigenschappen onbekend zijn. Relevante omstandigheden zoals: 
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- (sub)harmonische reflectie; 
- galm; 
- diffractie;  
- dispersie;  
- propagatie; 
- (gebrek aan) absorptie; 
- windrichting; 
 
kunnen onmogelijk betrouwbaar in het rekenmodel tot uitdrukking worden gebracht. De invoer van lokale variabelen is compleet giswerk en daarmee ook de 
uitkomst van de berekeningen die bovendien ongemotiveerd in een tabel zijn verwerkt. 
 
Reactie: 
De modellering van de binnen de inrichting aanwezige geluidsbronnen is overeenkomstig het wettelijke meet- en rekenvoorschrift uitgevoerd. Bij elke modelle-
ring van bedrijfsactiviteiten zal sprake zijn van het vereenvoudigen van de complexiteit door bronnen samen te voegen. Binnen het rekenmodel wordt wel 
degelijk rekening gehouden met reflecties, spiegelbronnen en meteorologische invloeden. 
 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.24 Blaftijd 
 
Bijkomende omstandigheid is de veréénvoudiging van het geblaf van de te houden honden tot 5% blaftijd per uur bij de gemaakte berekeningen. Deze ver-
eenvoudiging is onzinnig: met 20 honden is er 100% blaftijd en het resultaat van toevoeging van 2 of 3 handen is derhalve 110 of 115% blaftijd. Dit is dus 10 
of 15% dubbele blaftijd. Het is echter één van de twee. Er is of 10 of 15% dubbele blaftijd. Tevens is geen rekening gehouden met resonantie. Resonantie is 
een extra cumulatie van het brongeluid of de gehele aanname van 5% blaftijd per uur kan het raam uit als onbetrouwbaar, onhoudbaar en dus ook onrealis-
tisch. 
 
Reactie: 
In de akoestische modelvorming is uitgegaan van 5% blaftijd per hond in de tijd dat de honden buiten verblijven (2 uur in de representatieve bedrijfssituatie). 
Vervolgens is in het bronvermogen rekening gehouden met het aantal honden dat elke bron vertegenwoordigd. Op deze wijze is in het rekenmodel op een 
juiste wijze de geluidemissie van de blaffende honden berekend. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
 



Zienswijzennota hondenpension Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht, mei 2019  23 
 

2.25 Beoordeling aanvraag 
 
De omvang van het hok is gaandeweg tweemaal gewijzigd: éénmaal wegens overschrijding van het bouwvlak en éénmaal wegens geluidsberekeningen. De 
definitieve bouwtekening(en) met de laatste wijzigingen, zogezegd van ondergeschikte aard, moeten uiterlijk 3 weken voor bouw aangeleverd worden. Daar-
mee zijn zij niet vatbaar voor een zienswijze. 
 
Reactie: 
Artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht maakt het mogelijk om op een later tijdstip bepaalde gegevens en bescheiden in te dienen, in dit geval 3 weken 
voor aanvang van de werkzaamheden.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.26 Handleiding meten rekenen industrielawaai 
 
De Handreiking ‘industrieel omgevingslawaai’ rekent met absolute geluidswaarden en geeft in complexe situaties geen enkel betrouwbare uitkomst zolang 
geen significante betrouwbaarheidsinterval, of statistische standaard deviaties aan ten grondslag liggen; de handreiking is een onwetenschappelijk gedrocht 
en volledig achterhaald, zeker in deze situatie. Ter vergelijk: de meerdaagse weersverwachting is een complexe berekening die wél werkt met een (grafische) 
betrouwbaarheidsinterval, wél met complexe factoren kan omgaan en wél recursieve bewerkingen kan uitvoeren, waarbij variabelen elkaar wél interactief 
kunnen beïnvloeden. Hiervoor gebruikt het KNMI een supercomputer en geen laptop.  
 
Reactie: 
Bedoeld wordt de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Alle akoestische adviesbureaus en overheden in Nederland gebruiken deze handleiding. De 
handleiding wordt ook nimmer betwist in rechterlijke uitspraken of door de Raad van State. Bij de totstandkoming van deze Handleiding zijn jarenlang vele 
deskundigen betrokken geweest. Dat sprake zou zijn van een onwetenschappelijk achterhaald gedrocht, is op geen enkele wijze behoorlijk onderbouwd of 
aangetoond. Er is voorts geen logisch verband te leggen met de berekeningen van het KNMI en de geluidberekeningen. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.27 Software Geomilieu v. 3.11 
 
De conclusie: de gebruikte software (Geomilieu v. 3.11) is niet geschikt voor complexe constructies als de onderhavige. Daarbij is de invoer van lokale varia-
belen grotendeels arbitrair op basis van een nog te bouwen inrichting. Overwogen wordt een contra expertise uit te voeren die deze stelling bevestigt, aange-
zien een herberekening feitelijk zinloos is op basis van de aangevoerde argumenten. 
 
Reactie: 
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De gebruikte rekensoftware wordt breed in Nederland gebruikt en gedragen en voldoet aan het wettelijke meet- en rekenvoorschrift. Niet is aangetoond dat 
deze rekensoftware niet zou voldoen.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.28 Geluidwerende voorziening 

De regels / maatregelen om het geluid te reduceren zijn onvoldoende onderzocht en berusten voornamelijk op aannames die in het rekenmodel zijn inge-
voerd. Verwezen wordt naar een uitspraak van de Raad van State in een andere casus die dit gebrek duidelijk maakt (ECLI:NL:RVS:2012:BV7285): 

Reactie: 
De opgegeven representatieve bedrijfssituatie (inclusief de geluidsafschermende voorzieningen) is op een correcte wijze in het rekenmodel ingevoerd en be-
rekend. Aanvullend hierop zijn eisen gesteld aan de hellingshoek waaronder de geluidsschermen geplaatst dienen te worden. Dit om de kans op ongewenste 
reflecties nog verder uit te sluiten. Omdat met de getroffen voorzieningen voldaan kan worden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit én er sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening is er geen aanleiding om verdere geluidsreducerende voorzieningen te onderzoeken. In dit kader zijn voorts aan de omge-
vingsvergunning voorschriften verbonden om de maatregelen en een goede ruimtelijke ordening te waarborgen.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.29 Toegepaste materialen 

Indien de geluidsberekening ook nog uitgaan van onjuiste start- en constructiegegevens en de ODRU zich niet mag bemoeien met de algehele constructie 
met het oog op dierenwelzijn (o.a. maatvoering hokken), dan is de geluidsberekening dusdanig onzinnig dat dit niet staande kan worden gehouden. Zo nodig 
wordt dit aangetoond met een contra-expertise. 

Reactie: 
Voor het akoestisch onderzoek en de beoordeling van de geluidaspecten moet uit worden gegaan van de bedrijfssituatie (en daarmee de indeling van de in-
richting, de opbouw en de gebruikte materialen) zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven. Niet milieu-gerelateerde aspecten zoals dierenwelzijn worden 
niet in deze beoordeling meegenomen. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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2.30 Bronniveau 
 
Alleen de vraag of de noodzakelijke geluidsreductie behaald kan worden, blijft relevant en kan nu al empirisch worden vastgesteld met 22 / 23 megafoons van 
105 dB bronvermogen die elk gedurende 3 x 2 uur per dag willekeurig 5% blaffen per uur produceren. Op basis van eigen geluidsmetingen moet overigens 
geconcludeerd worden dat de maximale (grens)waarden bij diverse geluidsgevoelige objecten vaak overschreden zullen worden. Indien men uitgaat van het 
berekend equivalent bronniveau, waarbij 2 (of meer) honden zorgen voor ‘dubbele’ blaffen (per simultane blad 3 dB extra piek bronvermogen), lijkt de nood-
zakelijk reductie van de geluidsbelasting op de meest nabij gelegen bewoning onhaalbaar. Dit wordt bevestigd door de recente toevoeging van de glazen 
geluidswanden die op basis van het voorafgaand geluidsrapport niet noodzakelijk waren. Zienswijzen en reacties hadden dit tot gevolg. De conclusie: de ge-
luidsruimte was marginaal en met behulp van de geluidsschermen is het hondenpension ternauwernood inpasbaar. Een verdere versterking van het bronni-
veau als geschetst, zal ertoe leiden dat de grenswaarden weer (verder) zullen worden overschreden. 
 
Reactie: 
Voor de berekeningen zijn het wettelijk voorgeschreven meet- en rekenvoorschrift en gevalideerde software gebruikt. Er is geen reden om aan te nemen dat 
de overdrachtsdemping niet correct zou zijn noch is dit aannemelijk gemaakt. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.31 Betrouwbaarheid (beoordeling) geluidsrapportages  
 
Zienswijzen / reacties zijn gebruikt om fouten in eerdere geluidsrapportages te herzien. Na 3 verschillende gebrekkige geluidsrapportages van 3 verschillende 
expertbureaus, die allen werden goedgekeurd, bestaat gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de ODRU. De enkele opmerking om na realisatie te contro-
leren of de berekeningen wel overeenkomen met veldmetingen, toont aan dat er weinig vertrouwen is in de gebruikte software. 
 
Reactie: 
Omdat het hondenpension nog gerealiseerd moet worden, kan voor de inpassing daarvan alleen een theoretische beoordeling worden gedaan door middel 
van een akoestisch rapport. Daarin worden bronnen theoretisch gemodelleerd. Als bevoegd gezag hechten wij er waarde aan dat ook wanneer het honden-
pension is gerealiseerd ook feitelijk aan de geluidnormen wordt voldaan. Dit kan worden gecontroleerd door feitelijke controlemetingen. Om de belangen van 
omwonenden te beschermen, hebben wij daarom tevens geluidsvoorschriften opgenomen. Daardoor kunnen wij bij eventuele geluidsoverschrijdingen hand-
havend optreden. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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2.32 Manifest 

De gemeente Stichtse Vecht heeft met een andere gemeente een manifest ondertekend om omgevingslawaai van boven in te dammen. Het is daarom on-
voorstelbaar dat het hondenpension als nieuwe lawaaibron vanaf het maaiveld wordt toegelaten. 

Reactie: 
De brief waarop wordt gedoeld heeft betrekking op de gevolgen van luchtvaart voor de volksgezondheid, de natuur, het milieu en het klimaat en geen betrek-
king op het hondenpension. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.33 Beplantingsplan 

Volgens het beplantingsplan wordt de oever van een schouwsloot ter plekke over een lengte va ca. 75 meter van beplanting voorzien. Daarmee wordt het 
onmogelijk om deze schouwsloot tot aan de perceelsgrens te onderhouden. Dit is onmiskenbaar in strijd met vele regels van het Keur AGV 2017. Het beplan-
tingsplan is dus in strijd met het Keur AGV 2017 en daarmee onzorgvuldig tot stand gekomen. Niet begrepen kan worden dat het waterschap dit heeft gemist 
in het vooroverleg. In het verlengde van deze constatering is waargenomen dat in het plangebied meerdere (schouw)sloten zijn gedempt en uit de legger van 
het waterschap zijn verwijderd zonder compensatie.  

Reactie: 
Machinaal of handmatig onderhoud van de betrokken sloot blijft mogelijk vanaf de andere zijde. De sloot grenzend aan het perceel betreft een secundaire 
watergang. Op grond van de geldende bepalingen van de Keur AGV 2017 dient één meter uit de kant vrij te worden gehouden. Hieraan wordt voldaan. Daar-
naast is de Keur AGV 2017 echter geen toetsingskader voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (zie artikelen 3.6.3, 23.4.3 en 25.3.3 uit het geldende 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord). Indien (schouw)sloten zijn verdwenen in het plangebied, wat daarvan ook zij, dient dit onder de aandacht van het 
bevoegd gezag te worden gebracht. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.34 Landschappelijke inpassing 

In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt de nieuwe beplanting aangemerkt als versterking van de beeldkwaliteit van het open landschap in het bui-
tengebied. Deze conclusie kan, vanwege haar innerlijke tegenstrijdigheid, in het geheel niet begrepen worden. Rest in dit kader nog te verwijzen naar de 
grondverkoop aan de Loenense hockeyclub. In de akte van levering valt te lezen dat grensbegroeiing niet hoger dan 3.50 meter mag zijn op straffe van en 
direct opeisbare boete van minimaal € 10.000,- en vergoeding van de ontstane schade. Dit alles om gewasschade door schaduwwerking te voorkomen, terwijl 
de beplanting ten behoeve van landschappelijke inplanting minstens 10 meter hoog wordt.  
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Reactie: 
De gesuggereerde innerlijke tegenstrijdigheid kan niet begrepen worden. Dat in deze sprake is van open landschap, betekent per definitie niet dat daarin geen 
ontwikkelingen mogen plaatsvinden die dit open landschap op een bepaalde wijze beïnvloeden. Ook van belang is het gegeven dat de voorgestelde beplan-
ting als passend in de omgeving is beoordeeld. In casu loopt er een weg langs het perceel en staat er een woning tegenover, die tegen het hondenpension 
aankijkt. Om die reden is het voorstel gedaan om het perceel van beplanting te voorzien. Daarbij ontgaat ons het verband tussen de beplanting bij de hockey-
club en de landschappelijke inpassing van het hondenpension. 
 
Conclusie: 
Dit deel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing. 
 
 
2.35 Advies Agrarische beoordelingscommissie 
 
De Abc heeft diverse malen het perceel bezocht. Daarbij is zij tot de conclusie gekomen dat het hondenpension een ondergeschikte nevenactiviteit is op basis 
van de bedrijfsvoering ten tijde van haar beoordeling. In aanmerking genomen dat per jaar een inkomen van ca. een kwart miljoen euro verdiend kan worden 
met deze nevenactiviteit (een voorzichtige schatting op basis van 68 honden en ca. € 18 per hond per dag bij een redelijke bezettingsgraad), kan bedacht 
worden dat het toekomstig inkomen van de vennootschap onder firma voor een onevenredig groot deel door inkomsten uit de nevenactiviteiten (fokken en 
pension) zal worden bepaald. Niet uit te sluiten valt dat het bedrijf in de toekomst kan overleven door de nevenactiviteiten onder afbouw van de agrarische 
hoofdfunctie. Hetzelfde is eveneens gebeurt op het perceel Slootdijk 1. Bedoeld is te zeggen dat een nevenfunctie in financieel opzicht kan uitgroeien tot de 
voornaamste inkomstenbron. 
 
Reactie: 
De Abc concludeert met haar laatste rapport dat het hondenpension kwalificeert als nevenfunctie. Tegen dat oordeel is, net zoals het geluidsrapport, geen 
andersluidend deskundigenoordeel ingebracht. Dat het hondenpension op enig moment kan uitgroeien tot substantieel onderdeel van de inkomsten, is on-
waarschijnlijk gelet op de oppervlakte van het hondenpension in relatie tot het rundveebedrijf.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.36 Geluidsreductie geluidschermen 
 
De verplicht gestelde glazen geluidschermen moeten voorkomen dat onevenredige geluidsoverlast ontstaat en gesteld kan worden dat aan goede ruimtelijke 
ordening wordt voldaan. Het geluidsrapport biedt echter geen inzicht in de hoeveelheid geluidsreductie die deze geluidsschermen opleveren en waar absorp-
tie precies plaatsvindt. Daarmee kan niet gecontroleerd worden of de glazen geluidsschermen adequaat zijn en moet geconcludeerd worden dat in strijd met 
het zorgvuldigheidsbeginsel is gehandeld.  
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Reactie: 
De akoestische modelvorming is conform het wettelijke meet- en rekenvoorschrift opgesteld. Met de gebruikte rekensoftware wordt het effect van de geluid-
schermen voldoende betrouwbaar uitgerekend. Aanvullend hierop zijn eisen gesteld aan de hellingshoek waaronder de geluidsschermen geplaatst dienen te 
worden. Dit om de kans op ongewenste reflecties nog verder uit te sluiten. Verder zijn aan de vergunning geluidvoorschriften verbonden, zodat bij eventuele 
overschrijding van de geluidvoorschriften handhavend kan worden opgetreden. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.37 Extreme blaffers 

Volgens rechtspraak is de beoogde controle en actie op extreme blaffers zoals bedoeld in hoofdstuk 3.3 van het geluidsonderzoek in de praktijk onuitvoer-
baar. Daarmee zijn zinsneden zoals ‘de honden worden verder door de inrichtinghouder te allen tijde in de gaten gehouden, zodat er rust en kalmte in de 
groep heerst en ‘bij aanhoudend of afwijkend blafgedrag wordt er direct ingegrepen door de betreffende hond(en) te scheiden van de groep’ zonder betekenis. 
Temeer omdat verzuimd is deze zwaarwegende overwegingen te transformeren naar voorschriften, aangezien dit zou leiden tot de conclusie dat deze onuit-
voerbaar zijn (zoals eerder geconcludeerd door de Raad van State).  

Reactie: 
Van belang is om te benadrukken dat een aanvaardbare geluidsbelasting van het hondenpensioen niet afhankelijk is van het optreden van de inrichtinghouder 
tegen extreme blaffers. Deze extreme blaffers zijn verdisconteerd in de laatste geluidsrapportage en hebben niet tot gevolg dat geconcludeerd moet worden 
dat de vestiging van het hondenpension een onaanvaardbare geluidsbelasting voor de omgeving tot gevolg heeft.   

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

2.38 Besluit houders van dieren 

Het houden van tot 3 honden per hok die slechts 2 uur per dag buiten mogen verblijven in een klein hok met een glazen voorgevel waarop regelmatig een 
brandende zon staat of regen neerslaat, is in strijd met dierenwelzijn. Hetzelfde kan gezegd worden over de capaciteit van 68 honden. Er wordt naar deze 
capaciteit gestreefd, zonder enige concessie in verband met dierenwelzijn te willen doen. Geconcludeerd moet worden dat de locatie ongeschikt is, juist om-
dat deze beperkingen aan het dierenwelzijn oplegt. Verder kan, gelet op het dierenwelzijn, niet onvermeld blijven dat vanwege het weer de beoogd vergun-
ninghouder zelf bepaalt op welke tijdstippen honden 2 uur lang in het buitenverblijf mogen verblijven, daargelaten de vraag of 2 uur bij een volle bezetting 
gehaald zal worden bij regen. 

Reactie: 
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Het Besluit houders van dieren is van toepassing. Dit besluit geeft open normen voor het huisvesten van dieren. Voorheen, onder het Honden- en kattenbe-
sluit 1999, golden concrete normen voor de huisvesting van bijvoorbeeld de afmeting van de verblijven. Aan het Besluit houders van dieren wordt voldaan. De 
honden hebben de beschikking over binnen- en buitenverblijven met voldoende ruimte. De honden kunnen maximaal 2 uur per dag buiten verblijven en de 
wijze waarop dit gebeurt wordt afgestemd op de behoefte van de hond. De honden worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden. De drijver van 
het pension heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor het houden van honden. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.39 Toegepaste procedure 
 
Het bouwplan is in strijd met relevante binnenplanse afwijkingsbevoegdheden. Het hondenpension is een zgn. categorie 3.2 inrichting zoals bedoeld in betreft 
een categorie 3.2 inrichting, zie onder “afwijken gebruiksregels” hoofdstuk 2 art. 3.5.1 lid 2 en sluit dit hondenpension dus expliciet uit. Aangezien dit al een 
afwijkingsbevoegdheid is kan het College niet nogmaals gebruik maken van een afwijkingsbevoegdheid bovenop deze afwijkingsbevoegdheid. Er resteert dus 
slechts de toverformule, art.2.12 lid 1, a, 3. 
 
Bekend zijn uitspraken van de Raad van Staters die eisen dat een zeer goede onderbouwing nodig is om van het bestemmingsplan af te wijken en te voldoen 
aan een goede ruimtelijke ordening. Het vestigen van een bedrijf of inrichting dat valt onder milieucategorie 3.2 van de VNG brochure is in strijd met het on-
langs vastgestelde bestemmingsplan LG-N en bedoeld als discutabel maatwerk voor een enkeling. 
 
Wij menen dat de noodzakelijke afwijking hierop in de ruimtelijke onderbouwing niet inhoudelijk is gemotiveerd. Het ontwerpplan stelt dat het blijkbaar voldoet 
aan de in de VNG-brochure aanbevolen afstand van 100 meter en dat er daarom geen aanleiding is om onderzoek te doen naar de geluidbelasting op wonin-
gen van derden in de omgeving voorbij deze 100 meter, gezien de locatie van de meetpunten. 
 
Het College heeft vooralsnog niet kunnen aantonen dat deze activiteit zich kan gedragen als ware het feitelijk een vergunde categorie 1 tot 2 inrichting die zich 
conform de VNG brochure (m.n. qua geluid) dan ook zou kunnen bevinden op 50 meter van geluidsgevoelige woningen. Wij menen dat dit onmogelijk kan 
worden aangetoond, waardoor een aanvaardbaar woon en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd, zie tevens ECLI:NL:RVS:2014;1653. Uit deze 
uitspraak is direct af te leiden dat het bekende afstandscriterium in zo'n situatie niet meer relevant is. 
 
Reactie: 
In het kader van nieuw te vestigen inrichtingen of functies zijn in de VNG-brochure afstanden genoemd die als richtafstand gelden. In casu wordt aan de ge-
noemde richtafstanden voldaan. Bovendien heeft het akoestisch onderzoek waarbij uitgegaan is van een geluidwerende voorziening, aangetoond dat aan de 
voorkeursgrenswaarden voor geluid wordt voldaan. In het akoestisch onderzoek zijn de meest kritische geluidgevoelige objecten opgenomen. Wanneer ter 
plaatse van de woningen zoals vermeld in het akoestisch onderzoek een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd dan geldt dit even-
eens voor woningen die op een grotere afstand zijn gelegen. Aan de omgevingsvergunning zijn voorts voorschriften verbonden die een goede ruimtelijke or-
dening borgen.  
 
Conclusie: 
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Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
2.40 Archeologisch onderzoek 
 
Op grond van artikel 22.2, onder b onder 3, van het bestemmingsplan hoeft geen archeologisch onderzoek plaats te vinden wanneer de bodemverstoring 
minder dan 500 m2 bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m. Met de recente vergroting van het plangebied met ca 1.500 m2 wegens beplanting en de nog 
onbekende invulling van deze extensie in de ruimtelijke onderbouwing alsmede de veel grotere maat van het nieuwe bouwwerk inclusief parkeerplaatsen en 
geluidsschermen meer oppervlak is dan 500 m2, dat er dus sprake zal zijn van meer dat 500 m2 bodemverstoring en dat onderzoek in dit hoge archeolo-
gische verwachtingsgebied uit (o.a.) de ijzertijd alsnog een noodzaak is. Nu ook de waterberging ter sprake moet komen wegens voortgaande (cumulerende) 
verharding, is dit relevant. 
 
Reactie: 
Dit standpunt is niet juist. Voor de bouw van het hondenpension wordt het maaiveld niet verder afgegraven dan 0,2 m beneden het huidig maaiveld. Ook 
wordt ten behoeve van het hondenpension, met inbegrip van het hondenpension zelf, minder gebouwd dan 500 m2 (hondenpension ca. 465 454 m2; versto
ringsoppervlakte landschappelijke inpassing 204 m2; oppervlakte geluidsschermen 16,8 m2). Zodoende is één en ander van archeologisch onderzoek vrijge
steld. Derhalve is voor de activiteit bouwen geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
 
Voor wat betreft de landschappelijke inpassing vindt er weliswaar bodemverstoring plaats, maar bedraagt de totale oppervlakte daarvan minder dan 500 m2 
en daarom is ook voor dit onderdeel geen archeologisch onderzoek vereist.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
2.41 Planschade 
 
Er is geen planschade overeenkomst aangetroffen, terwijl in een nota van reactie kenbaar is gemaakt dat deze er wel zou zijn. Het voorgenomen besluit 
brengt de mogelijkheid tot het doen van een verzoek om planschade met zich, hetgeen serieus overwogen wordt. De geleden planschade valt wellicht veel 
hoger uit dan de mogelijke claim waarnaar gerefereerd wordt in de stukken die met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar zijn gemaakt. 
Benadrukt wordt dat omwonenden de voorgenomen ontwikkeling als onevenredige inbreuk en aantasting van hun woon-, werk- en leefklimaat ervaren. Dit zal 
ongetwijfeld invloed hebben op de WOZ-waarde in de directe omgeving. 
 
Reactie: 
Een relevante planschadeovereenkomst is gesloten. Verder ligt in deze procedure niet ter beoordeling voor of en hoeveel planschade wordt geleden met de 
vestiging van het hondenpension. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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2.42 Feitelijke en aangevraagde situatie 
 
Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is voor de beoordeling van hetgeen wordt gevraagd het aan-
vraagformulier, de (bouw)tekeningen en bijbehorende stukken bepalend. Opgemerkt moet worden dat de gegevens op het aanvraagformulier grotendeels niet 
meer overeenkomen met de huidige en beoogde situatie alsook het besluit om medewerking te verlenen. Wellicht heeft dit consequenties.  
 
Reactie: 
Dat bepaalde gegevens op het aanvraagformulier niet meer overeenkomen, is te verklaren door het tijdsverloop. Dit heeft echter geen consequenties, aange-
zien de grondslag van de aanvraag nog steeds dezelfde is. Van bijkomend belang is ook het gegeven dat, met name, het laatste geluidsonderzoek en de 
ruimtelijke onderbouwing nog steeds actueel zijn. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
2.43 Stikstofdepositie 
 
Vanwege het ontbreken van een planmer bij de totstandkoming van bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is door de Raad van State besloten om, in af-
wachting van de uitspraak van het Europees Hof inzake de Programmatische Aanpak Stikstof, tussentijds geen wijzigingen toe te staan bij agrarische perce-
len. De voorgenomen wijziging van emmissiepunten die de natuurbeschermingswetvergunning verbiedt maakt onderdeel uit van deze wetgeving en staat in 
de weg van realisatie van het voorgenomen plan, aangezien de wijzigingen noodzakelijk zijn. Nu ook de berekende waarden van de AERIUS calculator aan-
zienlijk verschillen met de veldmetingen, kan niet uitgesloten worden dat uitstoot en depositie ter plekke consoliderend zijn. 
 
Reactie: 
Dit deel van de zienswijze geeft blijk van een onjuiste interpretatie van de uitspraak van 4 oktober 2017 in zaak nr. 201601663 (www.raadvanstate.nl). Met die 
uitspraak worden, eenvoudig gezegd, de bouwmogelijkheden van veebedrijven in het betrokken plangebied begrensd. Miskend wordt echter dat in de voorlig-
gende kwestie eenvoudigweg wordt gebouwd op een reeds bestaand bouwvlak en niet een uitbreiding daarvan. Verder is belang van dat niet is gevraagd om 
de vestiging van meer landbouwhuisdieren en geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling in de zin van categorie 11.2 als vermeld in de bijlage bij het Be-
sluit milieueffectrapportage, aangezien bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd. Zodoende hoeft ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer ook geen (vorm-
vrije) m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorts is er geen noodzaak tot het uitvoeren van een passende beoordeling waardoor een milieueffectrapport 
moet worden opgesteld zoals bedoeld in artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. Dit omdat in casu geen sprake is van een plan als bedoeld in artikel 2.8, eerste 
lid, van de Wet natuurbescherming, juncto artikel 7.2a Wet milieubeheer. De verleende vergunning betreft namelijk een project in de zin van de Wet natuurbe-
scherming. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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2.44 Goede ruimtelijke ordening 

De overgelegde ruimtelijke onderbouwing toont onmiskenbaar aan dat: 

- in deze geen enkele sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
- het hondenpension hiermee in strijd is;
- deze hobbymatige agrarische nevenactiviteit zeker niet als een versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden ter plekke aange-

merkt kan worden;
- afgevraagd kan worden of het hondenpension überhaupt kwalificeert als hobbymatig;
- geen behoefte is aangetoond.

Evenmin wordt begrepen waarom vanwege het belang van één bedrijf deze zware procedure wordt gevolgd, zonder de argumenten van omwonenden te toet-
sen c.q. alle gebreken die de afgelopen 4 jaar zijn aangetoond eenvoudigweg met toepassing van nieuwe wet- en regelgeving wordt gerepareerd.  

Bovendien heeft het hondenpension met milieucategorie 3.2 volgens tabel 3.1 de maximaal toegestane categorie 1 tot 2 van de SvB voor niet-agrarische ne-
venactiviteiten. Mede gezien de rechtsgelijkheid zijn wij van mening dat hier geen behoorlijke afweging plaatsvindt en nooit heeft plaatsgevonden, ergo de 
gehele besluitvorming vanaf de primaire aanvraag in 2007 lijdt aan een zeer ernstige vorm van onbehoorlijk bestuur. 

Voeg daarbij dat het evident is dat het plan eigenlijk nooit had mogen bestaan o.a. vanwege de 3 directe weigeringsgronden die het College in 2013 en in 
2015 ambtelijk zijn gemeld en dus bekend waren. 

Reactie: 
Al hetgeen in dit deel van de zienswijze wordt aangevoerd, is voorafgaand gemotiveerd weerlegd. De vestiging van het hondenpension is eenvoudigweg aan-
vaardbaar met het oog op de goede ruimtelijke ordening. Ook moet benadrukt worden dat, met het oog op het geschetste voortraject, in deze sprake is van 
gedegen besluitvorming waarbij alle relevante belangen, waaronder die van omwonenden, zijn betrokken. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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3. Zienswijzen reclamant II

3.1 Woon- en leefklimaat 

Een hondenpension met maar liefst 68 honden op de Rijksstraatweg brengt onaanvaardbare geluidsoverlast met zich voor omwonenden: het woon- en leef-
klimaat wordt onevenredig aangetast door het hondenpension met alle gevolgen van dien. Zo zullen de verhoogde geluidsniveaus leiden tot hinder en versto-
ring van de slaap. Dit heeft weer zijn weerslag op de gezondheid en het presteren. Een goede motivatie ontbreekt waarom voor een dergelijke nevenfunctie 
bestaande regelgeving moet wijken. 

Reactie: 
Niet betwist wordt dat de activiteiten van het hondenpension een toename van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met zich brengen. Omdat sec de 
agrarische activiteiten resulteren in een relatief lage geluidsbelasting (maximaal 39 dB(A) gedurende de dagperiode bij Rijksstraatweg 187) zal elke nieuwe 
activiteit met enige relevante geluidsproductie al snel leiden tot een duidelijke toename van de totale geluidsbelasting. Ook inclusief die toename als gevolg 
van de hondenkennel wordt nog altijd voldaan aan de gehanteerde voorkeursgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening en aan de voorschriften in-
gevolge het Activiteitenbesluit. Ter borging van die goede ruimtelijke ordening zijn tevens voorschriften aan de vergunning verbonden. Gelet op vorenstaande 
achten wij een toename van de geluidbelasting ten gevolge van het hondenpension ruimtelijk aanvaardbaar. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.2 Strijd bestemmingsplan 

Op grond van het vigerend bestemmingsplan is het hondenpension niet toegestaan. Ook niet wanneer deze nevenfunctie aan eventuele binnenplanse afwij-
kingsmogelijkheden wordt getoetst, aangezien het hondenpension een te hoge milieucategorie heeft. Daarbij zijn de buitenruimten, voor zover deze zich bui-
ten het discutabel tot stand gekomen bouwvlak bevinden, niet toegestaan. 

Reactie: 
Het klopt dat het vigerend bestemmingsplan het hondenpension niet toelaat vanwege de milieucategorie die een hondenpension heeft. Om die reden wordt 
juist behoorlijk gemotiveerd en zorgvuldig afgeweken van dat bestemmingsplan. De voorgestelde buitenruimtes worden daarbij, gelet op de tekeningen van 18 
april 2018, niet buiten het bedoelde bouwvlak opgericht. Ook moet (nogmaals) vermeld worden dat het betrokken bouwvlak zelf in deze procedure niet ter 
discussie staat. 

Conclusie: 
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Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.3 Provinciale Ruimtelijke Verordening 

De nieuwbouw ten behoeve van het hondenpension bedraagt zogezegd maximaal 485 m2, terwijl dit conform de tabel maar 300 m2 mag bedragen. Derhalve 
wordt een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing gesloopt om nieuwbouw toch mogelijk te maken. Dit is strijdig met de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
2013, aangezien een nevenfunctie met deze oppervlakte wordt gevestigd. Ook van belang is het gegeven dat deze nevenfunctie ten koste gaat van de primai-
re functie ter plekke. Dit is in strijd met de geest van de PRV. Gevreesd wordt dat na realisatie van het hondenpension een aanvraag om uitbreiding van de ter 
plekke aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gedaan. De PRV biedt hier, onder voorwaarden, ruimte voor. 

Reactie: 
Allereerst moet worden opgemerkt dat de bedoelde nieuwbouw ca. 446 454 m2 bedraagt. Verder is de ontwikkeling met de daarbij horende sloop niet in strijd 
met de bedoelde verordening en is eén en ander is behoorlijk afgestemd met de Provincie Utrecht.  

De hoofdfunctie zal zoals meerdere malen in deze nota is herhaald niet worden aangetast door de nevenactiviteit. De agrarische functie zal de hoofdfunctie 
blijven vervullen. Wat betreft de vrees dat na realisatie van het hondenpension een aanvraag om uitbreiding van de aanwezige gebouwen zal worden inge-
diend kan alleen worden gesteld dat elke aanvraag op zijn eigen merites beoordeeld zal worden. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.4 Nevenactiviteit 

Daargelaten dat de hobby van één persoon zonder afweging boven het welzijn van meer dan 50 huishoudens wordt gesteld, impliceert het woord nevenactivi-
teit iets kleins (een paar kippen bijvoorbeeld). Een activiteit met 68 is echter van een dusdanige omvang, dat niet van nevenactiviteit gesproken kan worden, 
mede gelet op de impact op omgeving en omwonenden. 

Reactie: 
De bovenstaande uitleg van het begrip nevenfunctie kan niet gevolgd worden. Een nevenfunctie is, gelet op de definitie van nevenfunctie in het van toepas-
sing zijnde bestemmingsplan, in dit verband niets anders dan een functie die een economische activiteit betreft en gelijktijdig met de hoofdfunctie ter plekke 
wordt uitgeoefend en aan die hoofdfunctie ondergeschikt is en blijft. In de voorliggende kwestie blijft het voorgenomen hondenpension ondergeschikt aan de 
agrarisch hoofdfunctie ter plekke. Tevens is de ruimtelijke invloed van het hondenpension door middel van de ruimtelijke onderbouwing en, met name, de 
laatst opgemaakte geluidsrapportage op behoorlijke wijze inzichtelijk gemaakt. Op basis van die ruimtelijke onderbouwing en de hiervoor beschreven geluids-
rapportage kan niet anders dan geconcludeerd worden dat vestiging van het hondenpension leidt tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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3.5 Goede ruimtelijke ordening 

Het hondenpension is geen goede ruimtelijke ordening vanwege de onaanvaardbare geluidsoverlast., het dierenwelzijn, de strijdigheid met provinciale regel-
geving, landschappelijke uitstraling, beeldkwaliteit en strijdigheid met de natuurbeschermingsbeschikking. 

Reactie: 
Het hondenpension is niet in strijd met goede ruimtelijke ordening. De geluidsoverlast, het dierenwelzijn, de strijdigheid met provinciale regelgeving, land-
schappelijke uitstraling, beeldkwaliteit en strijdigheid met de natuurbeschermingsbeschikking zijn reeds uitgebreid aan bod gekomen in deze nota. Zodoende 
wordt naar de reacties dienaangaande verwezen. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.6 Gemengd gebied 

Onterecht wordt in het laatste geluidsrapport gesteld dat de geluidsbelasting van het hondenpension gemaskeerd zal worden door het omgevingsgeluid als 
gevolg van het wegverkeer op de nabijgelegen N402. Dit omdat dit blaffende honden een ander frequentiespectrum hebben als de motorvoertuigen op de 
N402 en het agrarisch materieel ter plekke. Zodoende mag je blaffende honden niet compenseren met andere geluidssoorten. Een straf van +5 dB(A) veran-
dert hier niets aan. De algemene conclusie van het geluidsrapport ‘dat ten aanzien van de omliggende woningen van derden het woon- en leefklimaat met de 
beoogde uitbreiding van de inrichting met een hondenpension niet onevenredig aangetast wordt’, is dus onjuist. 

Reactie: 
Voor het vaststellen van het toetsingskader in het kader van een goede ruimtelijke ordening is zoals gebruikelijk aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie 
Bedrijven en milieuzonering. Onderdeel van het stappenplan uit die publicatie is het vaststellen van de toepasselijke gebiedstypering. Omdat de inrichting (en 
de omliggende woningen) binnen de invloedssfeer, namelijk de wettelijk vastgestelde geluidzone, van de N402 (Rijksstraatweg) zijn gelegen, is de gebiedsty-
pering ‘gemengd gebied’ verdedigbaar. Ook het feit dat in de omgeving van woningen ook andere bedrijvigheid is, anders dan de inrichting gelegen op de 
Rijksstraatweg 188 is een reden dat er in casu sprake is van een gemengd gebied. Om dit verder te motiveren is door de Omgevingsdienst Regio Utrecht het 
referentieniveau van het omgevingsgeluid ten gevolge van het verkeer van de N402 vastgesteld. Daarbij is, (conform de IL-HR-15-01, Richtlijnen voor de ka-
rakterisering en meting van omgevingsgeluid) het berekende equivalente geluidsniveau (gemiddelde geluidsniveau gedurende de dag-, avond- of nachtperio-
de) verminderd met 10 dB. Vervolgens is in het akoestisch onderzoek geconstateerd dat dit referentieniveau van het omgevingsgeluid gelijk aan of in enkele 
gevallen zelfs hoger is dan de grenswaarde voor ‘gemengd gebied’ uit de genoemde VNG-publicatie. Hiermee is voldoende aangetoond dat de gebiedstype-
ring ‘gemengd gebied’ passend is voor de onderhavige situatie. 

Omdat verkeerslawaai en het geluid vanuit de inrichting verschillend van karakter zijn, is conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai een toe-
slag van 5 dB op de bronnen van de blaffende honden toegepast. De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van de representatieve 
bedrijfssituatie van de inrichting zijn ook inclusief die toeslag lager dan de grenswaarden die worden gehanteerd voor het beoordelen van de goede ruimtelijke 
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ordening. De optredende maximale geluidsniveaus gedurende de dagperiode van blaffende honden in de buitenkennels bedragen bij de hoogst belaste wo-
ningen 54 tot 56 dB(A), of te wel ruimschoots lager dan volgens vaste jurisprudentie acceptabel geluidniveau van 70 dB(A). Het berekende equivalente (ge-
middelde) geluidsniveau bij deze woningen als gevolg van verkeer op de N402 bedraagt 57 tot 58 dB(A).Het kan niet uitgesloten worden dat hondengeblaf 
hoorbaar zal zijn, maar er zal wel degelijk sprake zijn van maskering van het hondengeblaf als gevolg van het wegverkeer over de N402. 

Op grond van het bovenstaande kan nog altijd geconcludeerd worden dat de inrichting niet zal leiden tot een significante en onaanvaardbare aantasting van 
het woon- en leefklimaat. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.7 dB(A) 

In hetzelfde geluidsrapport wordt vermeld dat met vestiging van het hondenpension het langtijdgemiddeld geluidniveau zal stijgen met ten hoogste 9 dB(A) in 
de dagperiode, 11 dB(A) in de avondperiode en 12 dB(A) in de nachtperiode in vergelijking met de agrarische activiteiten ter plekke. Dit is het gevolg van de 
blaffende honden en toepassing van een factor voor impulsief geluid als gevolg van het hondengeblaf. Een stijging met 9 dB(A) in de dagperiode betekent 
overigens een verdrievoudiging in vergelijking met de oorspronkelijke geluiden van de rundveehouderij. Een stijging van 12 dB(A) in de nachtperiode betekent 
zelfs een verviervoudiging in vergelijking met de geluiden van de rundveehouderij. Dit is onacceptabel. Zo wordt elk woongenot ontnomen, worden huizen 
onverkoopbaar, en worden welzijn en gezondheid van de omwonenden ernstig op het spel gezet ten behoeve van een 'nevenfunctie'. Een verhogingvan ge-
luidsbelasting dient daarbij niet onderschat te worden: een verhoging van het blootstellingniveau met 5 dB(A) gaat gepaard met een verdubbeling van de ziek-
telast (Knol en Staatsen, 2005). 

Reactie: 
Verwezen wordt naar de vorige reactie. Daarbij moet opgemerkt worden dat, daar waar op basis van Knol en Staatsen (2005) wordt gesteld dat een verhoging 
van het blootstellingsniveau van 5 dB(A) sprake zal zijn van een verdubbeling van de ziektelast, dit (zie hoofdstuk 5.2 van Knol en Staatsen) pas het geval is 
bij geluidsbelastingen boven de in Nederland gehanteerde (voorkeurs)grenswaarden voor geluid. Het verband tussen een toename van de geluidsbelasting 
en de ziektelast is niet aangetoond bij geluidsbelastingen lager dan de (voorkeurs)grenswaarden. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.8 Blafperiode 

Ten onrechte wordt in het laatste geluidsrapport een blaftijd van 5% aangenomen. Argument hiervoor is de veronderstelling dat honden niet beïnvloed worden 
door prikkels van buitenaf of door invloeden van het eigen rundveebedrijf. Dat laatste is onjuist. Invloeden van het eigen rundveebedrijf beïnvloeden juist wel 
het blaffen van honden. Tabel 3.2 en tabel 5.7 van het desbetreffende geluidsrapport bieden een overzicht van prikkels om te blaffen. Ook van belang is het 
gegeven dat de honden voortdurend in andere samenstellingen zullen worden gehouden in een voor hen vreemde omgeving en dat de inrichtinghouder niet 
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het natuurlijk gezag over de honden heeft. Daarbij kan de inrichtinghouder maar op één plek tegelijk zijn. Het voorgaande brengt met zich dat bij elk geluid 
vanuit het rundveebedrijf groepen honden zullen blaffen om vervolgens een groot deel van de aanwezige honden mee te nemen in het geblaf. Honden blaffen 
hoofdzakelijk bij verstoring. Elk van de volgende gebeurtenissen leidt tot een blafperiode: 
 

- komst of vertrek van een voertuig; 
- komst of vertrek van een hond;’ 
- verplaatsen van een hond (van binnen- naar buitenverblijf en omgekeerd); 
- voedingsmomenten;’ 
- schoonmaakmomenten, o.a. wegens dagelijkse reiniging met een hogedrukspuit (ca. 105 dB(A) brongeluid); 
- elk probleem met een dier van de rundveehouderij; 
- elk stemgeluid; 
- elke activiteit binnen de rundveehouderij; 
- elke activiteit op het erf van de nabijgelegen boerderij; 
- grazende koeien op het buurperceel op 23 meter afstand van de buitenverblijven; 
- elke sportactiviteit op de terreinen direct ten zuiden van de locatie. 

 
Geconcludeerd wordt dat de positie van het hondenpension ten opzichte van de omgeving (prikkels voor verhoogd blafgedrag) niet behoorlijk is behandeld in 
het laatste geluidsrapport. 
 
Reactie: 
De 5% blaftijd waarmee gerekend wordt, is gebaseerd op inmiddels bestendige jurisprudentie waarin steeds wordt aangegeven dat een blaftijd van 5% repre-
sentatief genoemd mag worden. Daarbij is door de inrichtinghouder in het akoestisch onderzoek, aangegeven dat maatregelen getroffen zullen worden om 
prikkels van buitenaf tot een minimum te beperken. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
3.9 Blaftijd 
 
Zijdelings wordt in het desbetreffende geluidsrapport opgemerkt dat de blaftijd van 5% overeenkomstig bestaande jurisprudentie is (gebaseerd op een range 
van 3-10%). Dat is echter alleen het geval bij een zelfstandig hondenpension of als het hondenpension een groot deel van het bedrijf uitmaakt. Dat is hier niet 
het geval. In de praktijk zou de blaftijd 10% (bovenkant van de range in geval van een solitaire bedrijfsactiviteit) of hoger kunnen zijn. 
 
Reactie: 
Onder verwijzing naar de vorige reactie: niet wordt ingezien waarom de aangehaalde jurisprudentie geen betekenis heeft in de voorliggende kwestie. Het 
hondenpension is immers zelfstandig te onderscheiden van het rundveebedrijf: het is een volwaardige nevenfunctie. Daarmee kan wel degelijk worden uitge-
gaan van een blaftijd van 5%. Ook wordt niet inzichtelijk gemaakt of onderbouwd waarom in het voorliggend geval een blaftijd 10% of hoger van toepassing 
zou kunnen zijn. 
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Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
3.10 Brongegevens  
 
Het geluidsrapport gaat tevens volledig voorbij aan het soort honden in het beoogde hondenpension. De spectrale verdeling van geluid hangt echter sterk af 
van het hondenras. Het verwerken van spectrale brongegevens van specifieke honden is cruciaal vanwege de significante verschillen tussen hondenrassen. 
Dat betekent dat voor elk verblijf maatwerk geleverd moet worden. 
 
Reactie: 
In het akoestisch onderzoek is voor het blaffen van honden uitgegaan van een geluidsvermogen van 105 dB(A). Dit is representatief voor een grote hond. Het 
geluidsvermogen van de verschillende hondenrassen kan variëren tussen 88 dB(A) voor kleine honden tot de gehanteerde 105 dB(A) voor grote honden. Nu 
in het onderzoek is uitgegaan van het geluidsvermogen voor grote honden mag aangenomen worden dat hiermee de worstcase situatie berekend is. Kleinere 
honden zullen weliswaar een ander frequentiespectrum hebben, maar ook een significant lager geluidsvermogen. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
3.11 Invloed wind 

 
Uit onderzoek, van bijvoorbeeld TNO, volgt dat geluidsschermen minder effectief zijn dan gedacht, onder andere door invloed wind. De huidige rekenmodellen 
evenals het geluidsrapport houden hier onvoldoende rekening mee. 
 
Reactie: 
In de omgevingsvergunning zijn voldoende geluidsvoorschriften opgenomen om een goede ruimtelijke ordening te borgen.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
3.12 Gedrag inrichtinghouder  
 
In het geluidsrapport staat vermeld ‘dat de honden door de inrichtinghouder te allen tijde in de gaten worden gehouden, zodat er rust en kalmte in de groep 
heerst. En dat bij aanhoudend of afwijkend blafgedrag er direct ingegrepen wordt door de betreffende hond(en) te scheiden van de groep.’ 
Hieraan wordt ernstig getwijfeld omdat de inrichtinghouder zijn aandacht voornamelijk nodig zal hebben voor de hoofdactiviteit ter plekke: het rundveebedrijf. 
Ook kunnen meerdere groepen in honden in verschillende hokken tegelijk blaffen, terwijl de inrichtinghouder slecht op één plek tegelijk kan zijn. Daarnaast 
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heeft de inrichtinghouder ook slaap nodig, terwijl bij een groep van honden van die omvang ten minste één hond kan gaan blaffen en de rest kan meenemen.  

Reactie: 
Het hondenpension wordt niet alleen door de inrichtinghouder geëxploiteerd, maar ook door zijn echtgenote. In zoverre wordt de bedrijfsvoering van het hon-
denpension te beperkt voorgesteld. Verder bevinden zich in de nachtperiode geen honden in het buitenverblijf. Inrichtinghouder heeft ondubbelzinnig vermeld 
dat hij toeziet op de honden. Het staat inrichtinghouder vrij om dat in eigen persoon te doen, of daarvoor een ander natuurlijk persoon in te schakelen. Met de 
voorschriften die aan de omgevingsvergunning verbonden worden, is good housekeeping gewaarborgd. Als de geluidvoorschriften worden overtreden, kan 
immers handhavend worden optreden. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.13 Buitenverblijven 

Er wordt voorzien dat de honden (in ten minste 3 groepen) 2 uur in het buitenverblijf worden uitgelaten. Hoe worden zij, zonder dat ze gedwongen worden, 
weer naar binnen geleid? Daarbij zullen sommige honden loops zijn, weer andere agressief. Dit betekent dat dus minimaal 3 groepen, misschien 4, elke 2 uur 
gebruik zullen maken van het buitenverblijf. Dat betekent gedurende de hele dag regelmatig buitengeblaf. 

Reactie: 
In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat elke hond 2 uur in het buitenverblijf verblijft. Per hond is een blaftijd van 5% gehanteerd (= 3 minuten echte 
blaftijd in de 2 uur dat een hond buiten is). In de akoestische modelvorming is een drietal geluidbronnen ingevoerd die allemaal een deel van het totaal aantal 
honden representeren. Bij de berekening van het langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveau als gevolg van het blaffen van de honden wordt de totale ge-
luidsenergie van het blaffen gemiddeld berekend over de beoordelingsperiode (dagperiode). Voor het bepalen van de maximale geluidsniveaus als gevolg van 
het blaffen wordt geen middeling over de gehele beoordelingsperiode gebruikt. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

3.14 Best beschikbare techniek 

In de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing wordt gesproken over de best beschikbare technieken om even later op te merken dat ‘het eigen materieel zoals 
tractoren en shovel in goede staat worden onderhouden en dat men derhalve mag veronderstellen dat de eigen voertuigen voldoen aan de huidige stand der 
techniek.’ Getwijfeld kan worden over dit materieel goed onderhouden wordt. Ook kan getwijfeld worden of het desbetreffende materieel voldoet aan de huidi-
ge stand van techniek, gelet op het bouwjaar. Indien best beschikbare technieken voorgeschreven worden, is vervanging en bijbehorende investering onver-
mijdelijk.  



Zienswijzennota hondenpension Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht, mei 2019  40 
 

Reactie: 
De aanvraag ziet niet op het agrarisch gebruik. Daarbij zijn de bronniveau’s die in het akoestisch onderzoek gehanteerd worden voor materieel representatief. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
3.15 Planschade 
 
Eén nevenactiviteit kan nooit opwegen tegen de enorme waardedaling van de meer dan 50 huizen en de te verwachten planschade. De economische afwe-
ging kan daarmee nooit in het voordeel van de initiatiefnemer uitvallen. In het verlengde hiervan: de verhaalbaarheid van planschade lijkt onvoldoende ge-
waarborgd. 
 
Reactie: 
Een relevante planschadeovereenkomst is aanwezig. Daarmee is de verhaalbaarheid van planschade gewaarborgd en zijn economische afwegingen met 
betrekking tot de haalbaarheid hier in het geheel niet aan de orde. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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4.  Zienswijzen reclamant III 
 
 
4.1 Provinciale Ruimtelijke Verordening 
 
Het hondenpension is strijdig met de provinciale verordening. 
 
Reactie: 
Er is, zoals inmiddels herhaaldelijk in deze nota uiteengezet, geen strijd met de bedoelde provinciale verordening. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
4.2 Redelijke eisen van welstand 
 
De huidige bebouwing verdient geen schoonheidsprijs. Komt er nog een dergelijk lelijk pand bij? 
reactie: 
 
Reactie: 
Het één en ander voldoet aan de daaraan te stellen eisen van welstand. Tevens wordt de bebouwing landschappelijk ingepast. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  
 
 
4.3  Landschappelijke inpassing 
 
De inrichting van het erf en bijbehorend beplantingsplan doen afbreuk aan de inrichting van de omgeving die de provincie juist wil beschermen. 
 
Reactie: 
Het inrichtingsplan is zorgvuldig tot stand gekomen en heeft niet geleid tot bedenkingen aan de zijde van de provincie. Nogmaals, het plan en bijbehorende 
ruimtelijke onderbouwing is afgestemd met de Provincie. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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4.4 Effect geluidschermen 

Afgevraagd wordt of lelijke en spiegelende glazen geluidsschermen afdoende zijn om geluid te weren.  

Reactie: 
Het effect van de geluidsschermen is berekend conform de wettelijk voorgeschreven meet- en rekenvoorschriften. In verband met een mogelijke overschatting 
van het afschermende effect van deze geluidschermen is voorgeschreven dat deze schermen onder een hoek van 10 tot 20 graden geplaatst moeten worden. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

4.5 Geluidsoverlast 

Gevreesd wordt voor geluidsoverlast. 1 blaffende hond is al vervelend, laat staan 68 blaffende honden. 

Reactie: 
Voor wat betreft geluid is met het laatste akoestisch onderzoek aangetoond dat de inrichting kan voldoen aan het Activiteitenbesluit en geen negatieve invloed 
heeft op een goede ruimtelijke ordening. Om een goede ruimtelijke ordening te borgen zijn aan de vergunning geluidvoorschriften verbonden. 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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5.  Zienswijzen reclamant IV 
 
 
5.1 Strijd bestemmingsplan 
 
Eén van de toegestane nevenactiviteiten is de uitbating van een dierenpension met een maximaal toegestane bebouwing van 300 m2, zie tabel 3.1 bij artikel 
3.5.1 van het bestemmingsplan. Reeds om dit vereiste dient de aanvraag afgewezen te worden: de voorgenomen nieuwbouw ten behoeve van het pension 
bedraagt maximaal 485 m2 en overschrijdt dus het toegestane maximum. 
Dat er elders op het perceel een ander gebouw wordt gesloopt, doet daar niets aan af. De regel ziet immers expliciet op het gebruik van oppervlakte voor de 
nevenactiviteit. Het gebouw dat gesloopt zou worden, wordt gebruikt voor de hoofdactiviteit en kan dus niet compenseren voor de overschrijding. 
Daarbij voldoet het voorgenomen hondenpension niet aan hetgeen bepaald is in artikel 3.5.1 lid a onder 2 van het bestemmingsplan. De nevenactiviteit dient 
te vallen binnen milieucategorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dierenasiels en -pensions vallen echter in categorie 3.2. Ook om deze reden kan 
de onderhavige aanvraag niet toegewezen worden. 
 
Reactie: 
Juist vanwege de hierboven beschreven strijd met het bestemmingsplan wordt met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3°, van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (het vroegere projectbesluit) gemotiveerd afgeweken van dit bestemmingsplan aangezien het hondenpension, blijkens de 
overgelegde ruimtelijke onderbouwing en laatste geluidsrapportage, te verenigen is met een goede ruimtelijke ordening. De sloop van bepaalde bestaande 
opstallen is vereist om aan bepaalde provinciale regelgeving te voldoen in deze. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
5.2 Nevenactiviteit 
 
Naast het bovenstaande blijkt uit de KvK-gegevens van de aanvrager dat het bedrijf zich reeds bezig houdt met meer dan enkel rundveehouderij, maar ook 
met gewasteelt, melkveehouderij en veehandel. Veehandel wordt expliciet genoemd als nevenactiviteit in tabel 3.1 en uit het rapport van de agrarische beoor-
delingscommissie (Abc) blijkt dat er ook paardrijactiviteiten plaatsvinden, die ook volgens tabel 3.1 gekwalificeerd moeten worden als nevenactiviteit. Daarmee 
wordt het hondenpension de derde nevenactiviteit, terwijl artikel 3.5.1 er maar twee toelaat. Tot slot trekt de indiener van deze zienswijze in twijfel of het hon-
denpension wel daadwerkelijk te kwalificeren kan zijn als een 'nevenactiviteit'. De voorgenomen capaciteit van 68 honden is aanzienlijk. Het ligt dan ook voor 
de hand dat de te genereren inkomsten hieruit een significant percentage zullen vormen van de totale inkomsten van het agrarische bedrijf. 
 
Reactie: 
Het laatste advies van de Abc-commissie in deze, is dat alleen het hondenpension, bezien in omvang en inkomsten, daadwerkelijk kwalificeert als nevenacti-
viteit. Voor de motivering wordt kortheidshalve verwezen naar het desbetreffende advies. Verder constateren wij dat dit advies niet gemotiveerd wordt bestre-
den door een deskundig tegenadvies. 
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Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

5.3 Toepassing artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo 

Het college is van mening dat de afwijkingsregels uit het vigerend bestemmingsplan ter zijde geschoven kunnen worden door toepassing van artikel 2.12, lid 
1, sub a, onder 3, Wabo. Dit derde sublid is bestemd voor 'overige gevallen' waarin er sprake is van een bestemmingsplan of beheersverordening die geen 
afwijkingsregels bevat. Nu het bestemmingsplan wel degelijk afwijkingsregels bevat, is er geen reden om artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 1, Wabo niet toe te 
passen. Het enkele feit dat de aanvraag niet voldoet aan de daarvoor geldende afwijkingsregels, is geen reden om toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 1, Wabo achterwege te laten en terug te vallen op het derde sublid van datzelfde artikel. 

Reactie: 
Bovenstaande interpretatie over het toepassingsbereik van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3°, van de Wabo is onjuist. Juist vanwege het feit dat de in de 
voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan niet wordt voorzien door het bestemmingsplan of artikel 4 van bijlage II behorend bij het Besluit omgevings-
recht, is toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3°, van de Wabo aangewezen. Temeer omdat één en ander voorzien is van een goede ruimtelijke 
onderbouwing.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

5.4 Goede ruimtelijke onderbouwing 

Evenwel voldoet het besluit van het College ook niet aan artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Hiervoor is namelijk noodzakelijk dat het besluit een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat. Hiervan is geen sprake. 

Reactie: 
De omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken, zoals vereist in het Afwijkingen-
beleid gemeente Stichtse Vecht 2017. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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5.5 Zorgvuldige voorbereiding 

Op grond van artikel 3:2 Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen 
belangen te vergaren. Bij het ontwerpbesluit heeft het college een 42 pagina's tellend document bijgevoegd getiteld 'ruimtelijke onderbouwing'. Het document 
beschrijft enkele onderzoeken naar het effect van het voorgenomen hondenpension op de ruimte. Veel van deze onderzoeken zijn echter geenszins sluitend. 
Andere belangrijke facetten komen in het geheel niet aan bod. Zo is het beschreven geluidsonderzoek voornamelijk verricht naar de geluidsoverlast die ont-
staat door de huidige werkzaamheden en is er maar beperkt onderzoek gedaan naar de te verwachten geluidsoverlast door het hondenpension. Hierdoor is er 
geen goed beeld bekend van de te verwachten geluidsoverlast. Wat betreft de te verwachten verkeerstoename wordt enkel gesteld dat de extra vervoersbe-
wegingen opgenomen kunnen worden in het 'verkeersbeeld van de Rijksstraatweg' en dat de veiligheid van (brom)fietsers en voetganger niet in gevaar dient 
te worden gebracht. Op welke wijze deze veiligheid dan gegarandeerd kan worden, wordt niet behandeld. Verder ontbreekt het advies van de welstandscom-
missie 'Mooi Sticht' in het dossier, terwijl daarnaar wel verwezen wordt in het ontwerpbesluit. In het onderbouwingsdocument wordt in het geheel niet beschre-
ven wat de uiterlijke invloed is van de voorgenomen nieuwbouw, de glazen geluidswanden en hoge beplantingen op het landelijke weidelandschap, terwijl dit 
wel een essentieel onderdeel is van ruimtelijke ordening. Het project bestaat uit het bouwen van nieuwbouw op het perceel, het opwerpen van glazen ge-
luidswanden en het aanbrengen van hoge beplantingen parallel aan de nieuwbouw. Hoewel het effect van de bedrijfsvoering op de omgeving wel in enige 
mate is gepoogd te meten, zijn de overige bouwsels en beplatingen buiten schot gebleven. Zo is niet onderzocht of de beplantingen voldoen aan de Keur 
2017 van Waterschap en is onduidelijk of de geluidswanden enig gevolg hebben voor de te huisvesten honden door bijvoorbeeld geluidsversterking door re-
sonantie of temperatuurstijgingen als gevolg van een mogelijk vergrootglas- effect. 

Reactie: 
Bovenstaande kan niet begrepen worden: 

De geluidsrapportage waaraan gerefereerd wordt is tot stand gekomen met toepassing van de wettelijk voorgeschreven methodiek, geeft behoorlijk inzicht in 
de geluidsbelasting die het hondenpension met zich brengt en, zo constateren wij, wordt evenmin bestreden door een deskundig tegenrapport.  

Ook het aspect verkeer wordt behoorlijk behandeld in de overgelegde ruimtelijke onderbouwing. 

Dat één en ander wat betreft de uiterlijke invloed niet is beschreven in het ontwerp, is evident aangezien daartoe verwezen wordt naar het advies van de wel-
standscommissie. Wat betreft de glazen geluidswanden en de beschreven hoge beplanting: het glazen geluidsscherm is nodig om, zekerheidshalve, meer 
geluidsreductie te bewerkstelligen en de landschappelijk inpassing zorgt ervoor dat het zicht op het hondenpension beperkt wordt.  

De opmerkingen over het keur missen voorts betekenis, aangezien Eén en ander is behoorlijk afgestemd met het waterschap, zie voorts de reactie onder punt 
2.33. En de geluidswanden, nogmaals, worden aangebracht om juist meer geluidsreductie af te dwingen. Derhalve kan de opmerking over resonantie niet 
begrepen worden. Ook de opmerking over temperatuurstijging kan niet begrepen worden, aangezien de glazen geluidswanden bij het buitenhok worden ge-
plaatst. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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5.6 Belangenafweging 
 
Op grond van artikel 3:4 Awb weegt het bestuursorgaan de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af. De voor een of meer belanghebbenden nadeli-
ge gevolgen van het besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. In het kader van de omgevingsvergunning 
staat het belang van de bewoners van Rijkstraatweg 188 een hondenpension als nevenactiviteit te kunnen uitbaten tegenover de belangen van omwonenden 
geen geluidsoverlast te ervaren. Verder speelt het belang van toenemend verkeer in de buurt een rol. De afweging dient te leiden tot een evenwichtig resul-
taat voor alle belanghebbenden. 
 
Bij ontwerpbesluit d.d. 2 mei 2018 wordt een omgevingsvergunning verleend aan de bewoners van Rijkstraatweg 188 om een hondenpension als nevenactivi-
teit te kunnen uitbaten op een oppervlakte van maar liefst 485 m2. Aan dit besluit ligt een zodanig onevenwichtige belangenafweging ten grondslag dat het 
College niet in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. 
 
Reactie: 
Het ontwerp met bijbehorende documenten geeft inzicht in en toont aan dat de belangen van omwonden bij het te nemen besluit behoorlijk zijn betrokken en 
afgewogen. Het maatgevend aspect in deze kwestie, de geluidsbelasting van het hondenpension, brengt niet met zich dat geoordeeld moet worden dat het 
hondenpension leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving.  
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
5.7 Geluidsoverlast 
 
In Loenen aan de Vecht en omgeving wonen vele hondenbezitters. De weidse en vrije natuur nodigen immers uit tot lange wandelingen en bieden honden 
een ideale leefomgeving. In combinatie met een vergund pensionoppervlak van 485 m2 is aannemelijk dat vele honden hier zullen worden ondergebracht. 
Daarnaast bestaan in de omgeving van Loenen aan de Vecht weinig vergelijkbare hondenpensions. In de eerste plaats zal grootschalige geluidsoverlast ont-
staan. Gelet op de ruimtelijke omgeving en de ligging van de geplande dierenverblijven kan het hondenpension niet worden opgezet zonder geluidsoverlast in 
de vorm van grootschalig geblaf voor omwonenden te veroorzaken. Daarbij dient eveneens in aanmerking te worden genomen dat de grootte van het pension 
zodanig is, dat vele honden tegelijkertijd kunnen worden opgevangen. 
 
Reactie: 
Het aspect geluid is reeds behandeld en komt in de gehele nota uitgebreid aan bod. Daarbij moet nog opgemerkt worden dat het hondenpension begrensd 
wordt in capaciteit, juist met het oog op de geluidsbelasting ter plekke. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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5.8 Woon- en leefklimaat 
 
Dit tast het leef- en woongenot van de omwonenden ten zeerste aan. Vele van hen, waaronder cliënten, zijn juist vanwege de rustige omgeving en de weidse 
natuur naar Loenen aan de Vecht getrokken. De snelweg ligt immers niet op gehoorafstand en de provinciale weg loopt een eind ten noorden van de bewuste 
locatie. Door het hondenpension zal deze relatieve rust worden verstoord. 
 
Reactie: 
Vanuit de regels van de ruimtelijke ordening gelden voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een verandering of ontwikkeling kan plaatsvinden. 
De ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken toont aan dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
5.9 Planschade 
 
Niet alleen zal de te verwachten geluidsoverlast het leef- en woongenot verminderen, ook zullen buurtbewoners vermogensrechtelijk nadeel ondervinden. De 
prijzen van onroerend goed zullen immers dalen ten gevolge van de verstoring van de rust. Kopers zullen hun heil op een rustiger locatie zoeken, hetgeen de 
verkoop zal bemoeilijken. 
 
Reactie: 
Een relevante planschadeovereenkomst is getekend. Of en hoeveel planschade geleden wordt, is geen onderwerp van deze procedure. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
5.10 Verkeersstroom 
 
In de tweede plaats leidt het hondenpension tot verkeersoverlast. Er zal immers een grote toestroom aan hondeigenaren op gang komen, welke hun hond met 
de auto bij het pension zullen afleveren. Ook dit zal de rust voor omwonenden verstoren. Op geen enkele wijze blijkt dat met deze belangen rekening is ge-
houden. 
 
Reactie: 
De verkeersparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing geeft voldoende inzicht in de te verwachten verkeersstroom en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarbij 
achten we van belang dat op geen enkele wijze aannemelijk wordt gemaakt dat deze beoordeling niet klopt. De enkele stelling is althans daartoe onvoldoen-
de.
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Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

5.11 Belangenafweging 

In de belangenafweging dient eveneens te worden betrokken dat de omgevingsvergunning wordt afgegeven voor een nevenactiviteit. In dit kader dient het 
belang van de omwonenden in de regel zwaarder te wegen, nu het ondernemingsbelang minder gediend is. De hoofdactiviteit zal immers het inkomen gene-
reren. Geenszins blijkt dat dit in de belangenafweging een rol heeft gespeeld. 

Reactie: 
In deze procedure is geen plek om het ondernemersbelang af te wegen tegen het belang van de omwonenden. Slechts beoordeeld moet worden of de vesti-
ging van het hondenpension verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Gelet op de ruimtelijke onderbouwing in samenhang bezien met de laatste 
geluidsrapportage, is dat het geval. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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6.  Zienswijzen reclamant V 
 
 
6.1 Provinciale Ruimtelijke Verordening 
 
Het plan is strijdig is met de provinciale verordening. Volgens artikel 4.13 van die verordening kunnen dergelijke nieuwe initiatieven alleen worden toegestaan 
indien minstens evenveel vierkante meters aan oude bouwwerken worden gesloopt dan er nieuw worden opgericht. Uit het plan blijkt dat er ruim 500 m2 
wordt gebouwd en maar 446 m2 wordt gesloopt. Tevens wordt door de bouw van het hondenpension ook omliggende agrarische bedrijven worden belem-
merd. Hetgeen volgens dit artikel ook niet is toegestaan.  
 
Reactie: 
Gerefereerd wordt aan artikel 4.13 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2013. In het zevende lid van dat artikel valt, eenvoudig ge-
zegd, te lezen dat de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing ten behoeve van een nevenactiviteit niet mag worden vergroot. Zodoende wordt ten behoeve van het 
hondenpension ca. 446 454 m2 gebouwd en eenzelfde oppervlakte aan bedrijfsbebouwing gesloopt, zie voorts de reactie onder punt 2.6. Ook bevat het ze-
vende lid de bepaling dat omliggende agrarische bedrijven bij de vestiging van een nevenfunctie niet belemmerd mogen worden. In aanmerking genomen dat 
het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf op een afstand van ca 100 m ten opzichte van het te realiseren hondenpension ligt, belemmert het hondenpension dit 
agrarisch bedrijf niet. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
 
 
6.2 Landschappelijke inpassing 
 
Ook de inrichting van het erf en het bijbehorende beplantingsplan doen afbreuk aan de bestaande kernkwaliteiten van het landschap die de provincie met 
deze regel beoogt te beschermen. Er komen spiegelende glazen geluidsschermen hetgeen ten koste gaat van het open landschap van de Hollandse Waterli-
nie (beschermd Unesco werelderfgoed). In de beeldkwaliteitsparagraaf wordt hier niet of althans onvoldoende op ingegaan. 
 
Reactie: 
De glazen geluidsschermen zijn noodzakelijk vanwege geluidsreductie en vloeien niet voort uit de beschreven beeldkwaliteitsparagraaf. Daarbij zijn de te rea-
liseren glazen geluidsschermen niet spiegelend en wordt het zicht op deze geluidsschermen ontnomen c.q. bemoeilijkt door de aan te leggen landschappelij-
ke inpassing. Tevens maakt de bedoelde beeldkwaliteitsparagraaf op behoorlijke wijze inzichtelijk hoe het hondenpension te verenigen is met het landschap 
ter plekke. 
 
Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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6.3 Situering in relatie tot bouwvlak 

Op de informatieavond van 11 april 2018 is een tekening getoond waaruit blijkt dat er deels buiten het bouwblok zou worden gebouwd. Na navraag is op 13 
april 2018 een tekening ontvangen waaruit zou moeten blijken dat dit niet het geval is. Onduidelijk is echter of het bouwblok op de tekening van 13 april 2018 
wel juist is ingetekend en welke tekening nu onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag. 
Bouwen buiten het bouwblok is niet toegestaan volgens de provinciale verordening. Hierbij wordt benadrukt dat het bouwblok van het bedrijf in het verleden al 
diverse malen is aangepast. Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten geen extra bouwblok meer toe te kennen voor een mestvergister, de kuilvoer-
platen, stal E en de klaverhutten. Het is dan ook onlogisch dat in dit ontwerpbesluit nu wel wordt toegestaan dat buiten het bouwblok wordt gebouwd om een 
hondenpension op te richten. 

Reactie: 
Bedoeld wordt de tekening van 18 april 2018. Volgens deze tekening, welke deel uitmaakt van de te verlenen omgevingsvergunning, wordt niet buiten het 
bouwvlak ter plekke gebouwd. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.4 Verklaring van geen bedenkingen 

Ten onrechte is geen verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij de gemeenteraad. Het project valt immers niet onder één van de categorieën ge-
noemd in art. II van het raadsbesluit van 22 november 2011. Sub a is niet van toepassing omdat het project gezien de vele eerdere afwijzingen en ook de 
afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan niet past binnen het bestaande ruimtelijke beleid van de gemeenteraad en sub c is niet van toepassing 
omdat het daarbij gaat om de transformatie van bestaande gebouwen, terwijl er hier nieuw wordt gebouwd. Alle overige leden van dit artikel zijn in het geheel 
niet van toepassing omdat deze zien op andere categorieën projecten. 
Bovendien stelt artikel III, sub b dat indien een milieueffectrapport of een milieueffectbeoordeling is opgesteld, de raad tevens een verklaring van geen beden-
kingen moet afgeven, zelfs indien het project we! in de categorieën genoemd in artikel II valt. Nu het project niet valt onder een van de categorieën genoemd 
in art. II van het raadsbesluit van 22 november 2011 is wel een verklaring van geen bedenkingen nodig. 

Reactie: 
Ingevolge artikel II, aanhef en onder c, van het besluit van de raad van 22 november 2011 is geen verklaring van geen bedenkingen vereist voor de realisering 
van functiewijzingen van bestaande opstallen met bijbehorende gronden, de daaruit voorkomende bouwactiviteiten alsmede uitbreiding van bestaande func-
ties. Aangezien realisatie van het hondenpension inhoudt dat een bestaande opstal wordt verbouwd en als zodanig van het functie wijzigt, is het gestelde 
onder ‘sub c’ van toepassing en is geen verklaring van geen bedenkingen vereist. Dit oordeel wordt overigens ook bevestigd door de raadscommissie in de 
vergadering van 5 september 2017. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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6.5 Programmatische Aanpak Stikstof 

Cliënten wijzen voorts op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord waar in afwachting van de uit-
spraken van het Europese Hof over de PAS geen wijzigingen meer worden toegestaan in agrarische bedrijfsvoering. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat 
ook deze wijziging daarom geen doorgang kan vinden. 

Reactie: 
Ten behoeve van de onderhavige aanvraag (hondenpension en verplaatsing vee) heeft de provincie Utrecht in het kader van de aan ammoniak gerelateerde 
stikstofdepositie een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.6 Ladder van duurzame verstedelijking 

Ook zijn cliënten van oordeel dat de komst van het hondenpension is aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Cliënten merken op dat hiervoor 
de ladder duurzame verstedelijking had moeten worden doorlopen op grond van artikel 3.1.6 Bro. Cliënten zijn van oordeel dat de toename van bouwopper-
vlak buiten het bouwvlak niet valt binnen een voorzienbare ont-wikkeling en derhalve had ook de ladder voor duurzame verstedelijking moeten worden afgelo-
pen in het besluit. 

Reactie: 
Volgens het Besluit ruimtelijke ordening is een stedelijke ontwikkeling ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kanto-
ren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. Volgens de bijbehorende handreiking moet bij bedrijventerreinen worden gedacht 
aan bedrijventerreinen, zoals distributieterreinen, industrieterreinen, gemengde terreinen, zeehaventerreinen en kantoorlocaties. 

Het hondenpension, gelet op omvang en gebruik, kwalificeert niet als stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. Bevestiging van 
deze conclusie wordt tevens gezien in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2014 (in zaak nr. 
201306183/1/R3). Volgens die uitspraak is de bij bestemmingsplan voorziene bouw van een bedrijfsgebouw van maximaal 400 m2 bij een bedrijfsperceel van 
2.360 m2, gelet op de kleinschalige bedrijfsbebouwing die het bestemmingsplan mogelijk maakt en de beperkte omvang en de beperkte gebruiksmogelijkhe-
den van het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf’, geen stedelijke ontwikkeling. Nu in de voorliggende kwestie een vergelijkbaar verhard oppervlak aan be-
bouwing wordt gerealiseerd en gesloopt en de gebruiksmogelijkheden van de nieuwbouw beperkt zijn tot hondenpension, is verwijzing naar voornoemde uit-
spraak vruchtbaar. Gelet op het voorgaande, is een toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking niet nodig. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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6.7 Actuele haalbaarheidsonderzoeken 

Cliënten wijzen ook op artikel 3.1.1a van het Bro die aangeeft dat bij het vaststellen van bestemmingsplannen de gegevens waarop dit plan gebaseerd wordt 
niet ouder mogen zijn dan twee jaar. Cliënten zijn van oordeel dat deze bepaling mutatis mutandis ook analoog van toepassing is op het toestaan van afwij-
kingen van het bestemmingsplan. Nu de aanvraag dateert uit 2014 en veel onderzoeken sindsdien niet opnieuw zijn uitgevoerd, berust het ontwerpbesluit niet 
op zorgvuldig onderzoek en een deugdelijke motivering. Ook de foto's bij de aanvraag zijn heel oud. Zo staat de melkstal hier nog geen eens op. Cliënten doet 
u hierbij recentere foto’s toekomen genomen vanaf haar perceel.

Reactie: 
De verwijzing naar artikel 3.1.1a van het Bro mist betekenis omdat dit artikel, gelijk zoals gesteld, slechts betrekking heeft op bestemmingsplannen. Verder 
wordt met dit deel van de zienswijze miskend dat de (geluids)onderzoeken en de ruimtelijke onderbouwing waarop de ontwerp omgevingsvergunning zijn 
gebaseerd, niet dusdanig oud zijn dat deze hun betekenis verloren hebben.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.8 Aantal nevenfuncties 

Cliënten wijzen er voorts op dat in het bestemmingsplan is aangegeven dat er slechts 2 nevenfuncties per bedrijf zijn toegestaan. Naast de veehouderij doet 
het bedrijf al aan gewasteelt en worden er tevens paarden gehouden. Dit zijn volgens cliënten al twee nevenactiviteiten omdat het perceel bestemd is als 
‘agrarisch met waarden’ waar alleen grondgebonden veehouderijbedrijven zijn toegestaan. Cliënten zijn van oordeel dat niet goed is gemotiveerd waarom in 
afwijking van het bestemmingsplan een derde nevenactiviteit zou moeten worden toegestaan. Alle nevenfuncties tezamen mogen bovendien een oppervlakte 
hebben van 500 m2, ook deze oppervlakte wordt, zonder deugdelijke motivering fors overschreden. Bovendien wordt zonder goede motivatie afgeweken van 
de maximaal toegestane milieucategorie uit het bestemmingsplan. 

Reactie: 
Blijkens het advies van de Abc van 3 januari 2014 is in deze kwestie slechts één nevenfunctie te onderscheiden: het te vestigen hondenpension. De activitei-
ten met paarden zijn volgens dit advies hobbymatig, hetgeen bepaald niet ongeloofwaardig is gelet op de in het advies genoemde aantallen. Verder kan de 
opmerking over gewasteelt niet begrepen worden, aangezien ter plekke alleen vee wordt gehouden en geen gewassen worden verbouwd. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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6.9 Redelijke eisen van welstand 

Cliënten zijn tevens van oordeel dat het plan niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Cliënten zijn van oordeel dat de glazen geluidsschermen en de 
nieuw te bouwen kennel niet goed passen in de omgeving en het landschap. Ook merken zij op dat het advies van de welstandcommissie niet behoort tot de 
gepubliceerde stukken en behouden zich dan ook het recht voor hier nadere opmerkingen over in te dienen na ontvangst van het advies. 
reactie 

Reactie: 
Het positief welstandsadvies ter zake heeft ter inzage gelegen. Opmerkingen over dit welstandsadvies kunnen uiteraard gemaakt worden, maar alleen met 
een deskundig tegenadvies kan een welstandadvies inhoudelijk bestreden worden.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.10 Brongegevens 

Cliënten zijn verder van oordeel dat het geluidsrapport de situatie niet adequaat genoeg benaderd en daardoor onbetrouwbaar is. De 4 groepen van circa 20 
honden die zullen worden opgevangen zijn beschreven als 4 puntbronnen. Dit is een onjuiste weergave van de werkelijkheid waarbij elke hond als een aparte 
puntbron fungeert. Bovendien maakt het voor het geluidsrapport ook nog uit of gerekend wordt met het geblaf van een chihuahua of van een Duitse herder. 
De ene hond blaft immers harder dan de andere. Ook blijkt nergens uit dat de aanname dat elke hond slechts 3 minuten per uur zal blaffen klopt. Cliënten 
schatten in dat dit vele malen hoger zal uitvallen. 

Reactie: 
Het is onjuist om elke hond aan te merken als puntbron. Dit is althans niet in overeenstemming met de voorgeschreven en geaccepteerde methodiek. Ook 
wordt miskend dat in de bedoelde geluidsrapportage met een bronvermogen van 105 dBa wordt gerekend: een bronvermogen dat bij grote honden hoort. 
Zodoende wordt voor het aspect geluid van een worstcasescenario uitgegaan, hetgeen zorgvuldig te achten is. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.11 Geluidsreductie ten gevolge van geluidscherm 

Voorts zijn cliënten van oordeel dat onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt hoe de geluidsschermen het geluid zouden absorberen en of dit een geluidsreduc-
tie oplevert. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat niet voldaan kan worden aan de wettelijke normen voor geluidsbelasting op hun woning zoals vervat in het 
Activiteitenbesluit. 
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Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.14 Belangenafweging 

Daarnaast zijn cliënten van oordeel dat bun belangen ernstig worden geschaad door de komst van de hondenpension en de bijbehorende geluidswand. Zij 
vrezen ernstige geluidsoverlast, vermindering van hun uitzicht en meer schaduwwerking . Zij hebben tot op heden nooit geprotesteerd tegen de 
uitbreidingen van de VOF omdat zij alle bedrijven in de omgeving een goede boterham gunnen. Gezien de enorme gevolgen voor hun eigen perceel voelen 
cliënten zich nu wel gedwongen voor hun belangen op te komen middels deze zienswijze. 

Reactie: 
In de voorliggende nota van antwoord is genoegzaam beargumenteerd dat de komst van het hondenpension geen onevenredige geluidsoverlast met zich 
brengt. De opmerking over vermindering van uitzicht en schaduwwerking kan niet begrepen worden, gelet op het feit dat de dichtstbijzijnde woning op een 
afstand van meer dan 100 m is gelegen.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 

6.15 Behoefte 

Dit mede nu volgens cliënten niet vast staat dat er ook behoefte is aan een hondenpension in de gemeente (laat staan van een dergelijke omvang). De aan-
vrager geeft hier over aan dat hij regelmatig gebeld wordt met vragen van potentiele klanten. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de aanvrager een web-
site beeft gemaakt voor zijn toekomstige hondenpension waar ook diens telefoonnummer op staat en het feit dat hij als zodanig vindbaar is op diverse websi-
tes (www.honden.info bijvoorbeeld). 

Reactie: 
De afweging of een hondenpension van de voorgestelde grootte economisch het nastreven waard is, is uitsluitend voorbehouden aan initiatiefnemer. In het 
kader van deze procedure, dient uitsluitend beoordeeld te worden of het voorgenomen hondenpension verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, het-
geen het geval is.  

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 
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6.15 Planschade 

Tot slot zijn cliënten van oordeel dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de waardedaling van hun woning en hun perceel als gevolg van de betrok-
ken plannen. Gezien het feit dat geen exploitatieplan is vastgesteld, verwachten cliënten dat gezien de hoge planschadebedragen die zullen moeten worden 
uitgekeerd, het plan financieel niet rendabel is. 

Reactie: 
Een relevante planschadeovereenkomst is getekend. De vraag of en in hoeverre planschade wordt geleden, wordt in deze procedure niet beantwoord. 
Dit deel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing. 

Conclusie: 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van de omgevingsvergunning. 



Toetsing NIBM 
 
Als er sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer 
getoetst te worden. Dit volgt artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer (zie Handreiking fijn 
stof en veehouderijen). 
 
In de dieraantallen tabellen treft u de fijn stof emissie in de vergunde en de aangevraagde situatie 
aan. Het bedrijf breidt uit in honden. Voor honden is nog geen emissiefactor voor fijnstof vastgesteld. 
Voor de andere dieren binnen de inrichting zijn wel emissieeisen vastgesteld. Het bedrijf emitteert per 
jaar 24.560 fijnstof. 
 
Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de onderstaande 
tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. In dit geval hoeft de aanvraag geen verdere toetsing 
met ISL3a (zie Handreiking fijn stof en veehouderijen). 

                 ↓ 
 

Afstand tot te toetsen plaats 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 
Totale emissie in gr./jr. van 
uitbreiding/ oprichting 

324000 387000 473000 581000 817000 1075000 1376000 

 
 
Het meest dichtbij gelegen woonobject van derden ligt op circa 120 meter van het emissiepunt. Het 
betreft de woning aan de Slootdijk 1 
 
Omdat op 120 meter de NIBM vuistregelgrens op 817.000 gr./jr. ligt en de totale emissie 24,56 kg./jr 
is, kan worden geconcludeerd dat op 120 meter geen sprake kan zijn van IBM toename. De aanvraag 
behoeft geen verdere toetsing met ISL3a. Daarom is geen fijnstofverspreidingsmodel bijgevoegd. De 
vergunning kan op het gebied van fijnstof uit de dierverblijven vergund worden. 
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam: Gemeente Stichtse Vecht
Bezoekadres: Endelhovenlaan 1

3601 GR  Maarssen
Postadres: Postbus 1212

3600 BE  Maarssen
Telefoonnummer: 0346254000
E-mailadres: info@stichtsevecht.nl
Website: www.stichtsevecht.nl
Bereikbaar op: dagelijks























Diertabel

Datum    4-12-2017

Naam aanvrager Mts. Kruisw jk

Adres Rijksstraatweg 188 Tel.   

Postcode en plaats 3632 AJ  Loenen ad Vecht Fax   0318-675409

E-mail   info@agra-matic.nl

Adres bedrijf Rijksstraatweg 188 Adviseur

Postcode en plaats 3632 AJ  Loenen ad Vecht Specia ist

VERGUND 4-apr-13 Melding Activ teitenbesluit Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof Fijnstof 

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Melkkoeien A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 75 13 975,00 0 0,00 148 11.100

Zoogkoeien A 2.100 Overige huisvesting n.v.t. 55 4,1 225,50 0 0,00 86 4.730

Jongvee tot 2 jaar A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 110 4,4 484,00 0 0,00 38 4.180

Vleesvee A 6.100 Overige huisvesting traditioneel 40 5,3 212,00 35,6 1424,00 170 6.800

Paarden > 3 jaar K 1.100 overige huisvesting n.v.t. 2 5 10,00 0 0,00 0 0

Pony's > 3 jaar K 3.100 overige huisvesting n.v.t. 1 3,1 3,10 0 0,00 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0

- - - - 0 0 00 0 0 00 0 0

TOTAAL   1909 60 1424 00 26.810

Vergund 6-9-2012 Vergunning Natuurbeschermingswet Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof Fijnstof 

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Jongvee tot 2 jaar A A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 20 4,4 88,00 0 0,00 38 760

Zoogkoeien A A 2.100 Overige huisvesting n.v.t. 23 4,1 94,30 0 0,00 86 1.978

Melkkoeien A A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 35 13 455,00 0 0,00 148 5.180

Pony's > 3 jaar B K 3.100 overige huisvesting n.v.t. 1 3,1 3,10 0 0,00 0 0

Paarden > 3 jaar B K 1.100 overige huisvesting n.v.t. 2 5 10,00 0 0,00 0 0

Jongvee tot 2 jaar C A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 45 4,4 198,00 0 0,00 38 1.710

Vleesvee C A 6.100 Overige huisvesting traditioneel 40 5,3 212,00 35,6 1424,00 170 6.800

Zoogkoeien C A 2.100 Overige huisvesting n.v.t. 32 4,1 131,20 0 0,00 86 2.752

Jongvee tot 2 jaar D A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 33 4,4 145,20 0 0,00 38 1.254

Melkkoeien D A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 40 13 520,00 0 0,00 148 5.920

Honden D - - - 48 0 0,00 0 0,00 0 0

Jongvee tot 2 jaar E A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 12 4,4 52,80 0 0,00 38 456

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0

TOTAAL   1909 60 1424 00 26.810

AANVRAAG 2017 Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie
RAV Aantal Kg NH3 kg NH3 Geuremissie- Geuremissie Fijnstof Fijnstof 

Diercategorie Stal code Huisvestingssysteem BWL/GL-nummer dieren p.pl.p.j. totaal factor/dier totaal in OU/s in gr/dier/jr totaal in gr/jr

Jongvee tot 2 jaar A A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 20 4,4 88,00 0 0,00 38 760

Zoogkoeien A A 2.100 Overige huisvesting n.v.t. 23 4,1 94,30 0 0,00 86 1.978

Melkkoeien A A 1.1 grupstal met drijfmest, mest opp grup en kelder max 1,2 m2 BB 93.06.009 35 5,7 199,50 0 0,00 81 2.835

Pony's > 3 jaar B K 3.100 overige huisvesting n.v.t. 1 3,1 3,10 0 0,00 0 0

Paarden > 3 jaar B K 1.100 overige huisvesting n.v.t. 2 5 10,00 0 0,00 0 0

Jongvee tot 2 jaar C A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 45 4,4 198,00 0 0,00 38 1.710

Vleesvee C A 6.100 Overige huisvesting traditioneel 40 5,3 212,00 35,6 1424,00 170 6.800

Zoogkoeien D A 2.100 Overige huisvesting n.v.t. 32 4,1 131,20 0 0,00 86 2.752

Jongvee tot 2 jaar D A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 33 4,4 145,20 0 0,00 38 1.254

Honden D - - - 68 0 0,00 0 0,00 0 0

Jongvee tot 2 jaar E A 3.100 Overige huisvesting n.v.t. 12 4,4 52,80 0 0,00 38 456

Melkkoeien F A 1.100 Overige huisvesting traditioneel 40 13 520,00 0 0,00 148 5.920

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0

- - - - 0 0,00 0 0,00 0 0

TOTAAL   1654 10 1424 00 24.465



  

    

     

             

         

 

    

           

  

   

            

            

        

             

           

             

 

   

 

            

          

          

            

 

 

De emissiefactor van ammoniak is gew jzigd. De correcte emissiefactor vindt u in de geldende Rav.



 
 

 
 

   
 

 
 

 

  

 





Contact Rechtspersoon nr cht ngs ocat e

Agra Matic BV Rijksstraatweg 188, 3632 AJ Loenen ad Vecht

Activiteit Omschr v ng AER US kenmerk

Kruiswijk Loenen aan de Vecht Ro8pVrRvQxjn

Datum bereken ng Reken aar Reken nste ngen

04 december 2017, 14:04 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie S tuat e 1

NOx

NH3 864,70 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgeb ed B drage

Oostelijke Vechtplassen 2,55 (2,48)

Toelichting Pro ecteffect

Ro8pVrRvQx n (04 december 2017)Bepa ng pro ecteffect pro ecteffect

Bepaling projecteffect

pag na 2/10





Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgeb ed Hoogste b drage *

Oostelijke Vechtplassen 2,55 (2,48)

Naardermeer 0,23

Botshol 0,10

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,06

* A s de hoogste depos t etoename p aatsv ndt op een hexagoon waar
géén sprake s van een (naderende) st kstofoverbe ast ng  dan s de
hoogste toename op een hexagoon met we  een (naderende)
st kstofoverbe ast ng tussen haak es aangegeven

Ro8pVrRvQx n (04 december 2017)Bepa ng pro ecteffect pro ecteffect

Bepaling projecteffect
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Oostelijke Vechtplassen

Hab tattype Hoogste b drage *

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

2,55 (2,48)

Lg05 Grote zeggenmoeras 2,45

H91D0 Hoogveenbossen 1,90

ZGH91D0 Hoogveenbossen 1,90

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

1,77

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 1,40

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,76

ZGH7140B Overgangs  en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,68

H7210 Galigaanmoerassen 0,63

H7140B Overgangs  en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,58

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,52

H7140A Overgangs  en trilvenen (trilvenen) 0,48

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,34

H6410 Blauwgraslanden 0,27

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,27

ZGH7140A Overgangs  en trilvenen (trilvenen) 0,08

Ro8pVrRvQx n (04 december 2017)Bepa ng pro ecteffect pro ecteffect

Bepaling projecteffect
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Naardermeer

Hab tattype Hoogste b drage *

H91D0 Hoogveenbossen 0,23

Lg05 Grote zeggenmoeras 0,23

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,22

H7140B Overgangs  en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,18

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,17

ZGH7140B Overgangs  en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,17

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,16

H7140A Overgangs  en trilvenen (trilvenen) 0,16

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische
aangewezen type (H3130;H3140)

0,15

H6410 Blauwgraslanden 0,13

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,12

Ro8pVrRvQx n (04 december 2017)Bepa ng pro ecteffect pro ecteffect

Bepaling projecteffect
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Botshol

Hab tattype Hoogste b drage *

H7210 Galigaanmoerassen 0,10

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,10

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,10

H91D0 Hoogveenbossen 0,09

H7140B Overgangs  en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,09

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,07

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Hab tattype Hoogste b drage *

H7140B Overgangs  en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,06

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

>0,05

* A s de hoogste depos t etoename p aatsv ndt op een hexagoon waar
géén sprake s van een (naderende) st kstofoverbe ast ng  dan s de
hoogste toename op een hexagoon met we  een (naderende)
st kstofoverbe ast ng tussen haak es aangegeven

Ro8pVrRvQx n (04 december 2017)Bepa ng pro ecteffect pro ecteffect

Bepaling projecteffect
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Naam stal F
Locat e (X Y) 129413, 470150
U tstoothoogte 7,5 m
Warmte nhoud 0,000 MW
NH3 520,00 kg/j

D er RAV code Omschr v ng Aanta
d eren

Stof Em ss efactor
(kg/d er/ )

Em ss e

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk  en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

40 NH3 13,000 520,00 kg/j

Ro8pVrRvQx n (04 december 2017)Bepa ng pro ecteffect pro ecteffect

Bepaling projecteffect

pag na 9/10



Disclaimer Hoewe  verstrekte gegevens kunnen d enen ter onderbouw ng van een vergunn ngaanvraag  kunnen er geen rechten aan worden
ver eend  De e genaar van AER US aanvaardt geen aansprake khe d voor de nhoud van de door de gebru ker aangeboden
nformat e  Bovenstaande gegevens z n enke  bru kbaar tot er een n euwe vers e van AER US besch kbaar s  AER US s een

gereg streerd hande smerk n Europa  A e rechten d e n et exp c et worden ver eend  z n voorbehouden

Rekenbasis Deze bereken ng s tot stand gekomen op bas s van

AER US vers e 2016L_20171003_1682e2550c

Database vers e 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer nformat e over de gebru kte method ek en data z e

https //www aer us n /n /factsheets/re ease/aer us-ca cu ator-2015-handboek-0
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Contact Rechtspersoon nr cht ngs ocat e

Agra Matic BV Rijksstraatweg 188, 3632 AJ Loenen ad Vecht

Activiteit Omschr v ng AER US kenmerk

Kruiswijk Loenen aan de Vecht S3cDyBQut32J

Datum bereken ng Reken aar Reken nste ngen

04 december 2017, 11:17 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie S tuat e 1 S tuat e 2 Versch

NOx

NH3 1.909,60 kg/j 1.654,10 kg/j 255,50 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgeb ed B drage

Toelichting Versch bereken ng nadat de me kkoe en n gebouw A em ss earm gehu svest worden  Me kkoe en vanu t gebouw D naar gebouw F
z n verschoven  zoogkoe en z n verp aatst van gebouw C naar gebouw D en n gebouw D een toename s van 20 honden

S3cDyBQut32J (04 december 2017)Benod gde ontw kke ngsru mte vergunde s tuat e 2012

beoogde s tuat e

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Naam stal E
Locat e (X Y) 129292, 470074
U tstoothoogte 3,0 m
Warmte nhoud 0,000 MW
NH3 52,80 kg/j

D er RAV code Omschr v ng Aanta
d eren

Stof Em ss efactor
(kg/d er/ )

Em ss e

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

12 NH3 4,400 52,80 kg/j

S3cDyBQut32J (04 december 2017)Benod gde ontw kke ngsru mte vergunde s tuat e 2012

beoogde s tuat e

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Naam stal E
Locat e (X Y) 129292, 470074
U tstoothoogte 3,0 m
Warmte nhoud 0,000 MW
NH3 52,80 kg/j

D er RAV code Omschr v ng Aanta
d eren

Stof Em ss efactor
(kg/d er/ )

Em ss e

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

12 NH3 4,400 52,80 kg/j

Naam stal F
Locat e (X Y) 129413, 470150
U tstoothoogte 7,5 m
Warmte nhoud 0,000 MW
NH3 520,00 kg/j

D er RAV code Omschr v ng Aanta
d eren

Stof Em ss efactor
(kg/d er/ )

Em ss e

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk  en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

40 NH3 13,000 520,00 kg/j

S3cDyBQut32J (04 december 2017)Benod gde ontw kke ngsru mte vergunde s tuat e 2012

beoogde s tuat e

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Disclaimer Hoewe  verstrekte gegevens kunnen d enen ter onderbouw ng van een vergunn ngaanvraag  kunnen er geen rechten aan worden
ver eend  De e genaar van AER US aanvaardt geen aansprake khe d voor de nhoud van de door de gebru ker aangeboden
nformat e  Bovenstaande gegevens z n enke  bru kbaar tot er een n euwe vers e van AER US besch kbaar s  AER US s een

gereg streerd hande smerk n Europa  A e rechten d e n et exp c et worden ver eend  z n voorbehouden

Rekenbasis Deze bereken ng s tot stand gekomen op bas s van

AER US vers e 2016L_20171003_1682e2550c

Database vers e 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer nformat e over de gebru kte method ek en data z e

https //www aer us n /n /factsheets/re ease/aer us-ca cu ator-2015-handboek-0
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ruimtelijke onderbouwing 

Rijksstraatweg 188, Loenen aan de 
Vecht 
 

gemeente Stichtse Vecht 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding 

Er is initiatief genomen voor de vestiging van een hondenpension als nevenfunctie bij 
het agrarisch bedrijf op het perceel Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht, ge-
meente Stichtse Vecht. Een voorgaande aanvraag tot vestiging van een hondenpen-
sion is destijds ingetrokken, omdat niet voldaan kon worden aan een goede ruimtelijke 
ordening. De opdracht aan de rechtbank is hiermee destijds ook ingetrokken.  
De plannen voor de vestiging van een hondenpension zijn inmiddels nader uitgewerkt. 
Conform het geldende bestemmingsplan is de beoogde nevenfunctie binnen de bin-
nenplanse afwijkingsmogelijkheid van de gebruiksregels niet toegestaan, aangezien 
de functie een te hoge milieucategorie heeft en omdat de beoogde buitenruimte op 
deze locatie niet toegestaan is. De initiatiefnemers hebben daarom een verzoek inge-
diend bij de gemeente om af te mogen wijken van de gebruiksbepalingen van het be-
stemmingsplan. 
 
Doelstelling 

In artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo is bepaald dat voor het gebruiken 
van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsver-
gunning kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruim-
telijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat. Voorliggend document betreft de ruimtelijke onderbouwing. Hierin wordt inzicht 
gegeven in de aard en omvang van het project, de ruimtelijke effecten en de beleids-
matige motivering. 

1.2 Het besluitgebied 

Het besluitgebied ligt aan de Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht in de ge-
meente Stichtse Vecht. Het hondenpension is voorzien op het bestaande agrarische 
bedrijf ter plaatse van het besluitgebied. De navolgende luchtfoto’s tonen de globale 
ligging van het besluitgebied in de directe omgeving. Voor de exacte begrenzing wordt 
verwezen naar de kaart met het besluitgebied, behorende bij deze ruimtelijke onder-
bouwing. 
 

 
Luchtfoto omgeving besluitgebied (Bron: pdokviewer.pdok.nl) 
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1.4 Leeswijzer 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd; na dit inleidende 
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het projectplan beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de 
haalbaarheid van het project behandeld met thema’s beleid, milieu, water, ecologie, 

archeologie, verkeer en parkeren en economische en maatschappelijke uitvoerbaar-
heid. Tot slot volgt in hoofdstuk 4 de afweging en conclusie. 



 

SAB 7  
 

2 Het project 

2.1 Huidige situatie 

Op dit moment is het bedrijf aan de Rijksstraatweg 188 een veehouderij. Het bedrijf 
ligt een landelijk gebied met in de omgeving agrarische bedrijven met daaromheen 
voornamelijk grasland. De rijksstraatweg (N402) verbindt de kern Loenen aan de 
Vecht met de N201. Op de locatie zelf staan vijf schuren, een zeecontainer en 
een bedrijfswoning ten behoeve van het huidige agrarisch bedrijf. Het besluitgebied 
bestaat uit (onbebouwd) grasland. Op de navolgende afbeeldingen is de huidige situa-
tie in het besluitgebied weergegeven. 
 

 
Weergave huidige situatie in het besluitgebied 

2.2 Het initiatief 

Projectbeschrijving 

Het initiatief bestaat uit de nieuwbouw van een hondenpension. Het hondenpension is 
bedoeld voor het opvangen van honden bij afwezigheid van de eigenaren. Deze vorm 
van niet-agrarische nevenactiviteit draagt bij aan het versterken van het agrarisch be-
drijf en daarmee aan de economische waarde van het gebied. Het hondenpension 
wordt dan ook gerund door de eigenaren van het bestaande agrarische bedrijf en is 
net als de hoofdactiviteit het gehele jaar in gebruik.  
 

 
Situatietekening (nieuwe situatie) (Bron: AgraMatic) 
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Bouwplan 

Het bouwplan behelst het oprichten van een hondenpension. In 2006 is een nieuwe 
veldschuur gebouwd ten behoeve van een werktuigenberging en hooiopslag. De on-
dersteunende ruimte die bestemd is voor kantoor/balie, wachtruimte en opslag wordt 
tegen deze veldschuur aangebouwd. Het hondenpension omvat maximaal 454 m² aan 
bebouwde gronden en bestaat uit 32 hondenverblijven met een buitenruimte. De 
voorgenomen ontwikkeling in het besluitgebied leidt niet tot een toename van het be-
bouwd oppervlak, omdat een deel van de andere veldschuur wordt gesloopt. Hiermee 
wordt voldaan aan de eisen uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening.  
 
De aanbouw heeft een goot- en nokhoogte van respectievelijk 2,5 m en 3,8 m en 
wordt afgedekt met een schuin dak. Het gedeelte met kantoor en wachtruimte wordt 
opgetrokken uit metselwerk en voorzien van hardhouten kozijnen. De hondenverblij-
ven zijn van verzinkt staal. Het dak is afgewerkt met geprofileerde stalen dakplaten. 
De zijwanden zijn opgetrokken uit steenachtige materialen en hebben een metsel-
werkaanzicht. Op de topgevel is aan de kopse zijden een damwandprofiel beoogd. De 
navolgende afbeeldingen bevatten een plattegrond van het hondenpension (rode ar-
cering) en een fragment uit het bouwplan. 
 

 
Weergave uitbreiding hondenpension in rood (bron: Agra-Matic) 

 

 

Aanzicht nieuwbouw aan bestaande bebouwing (bron: Agra-Matic) 
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Landschappelijke inpassing 

Van belang is dat de nieuwbouw landschappelijk wordt ingepast in de omgeving.  
In de strook van 20 meter aan de westzijde komen twee notenbomen te staan. Als 
aanvulling worden liguster, hazelaar en gewone vlier aangeplant. In de strook van 60 
meter aan de noordzijde komen (knot)wilgen met als aanvulling liguster, hazelaar en 
gewone vlier. De navolgende afbeelding geeft een impressie van de beoogde aan-
plant.  
  

 
Detailtekening landschappelijke inpassing (Bron:AgraMatic) 

 
Het beplantingsplan geeft aan dat er 9 solitaire bomen worden aangeplant:”7 wilgen 

en 2 notenbomen. De onderbeplanting in driehoeksverband bestaat uit:  
 49 stuks Ligustrum Ovalifolium (Liguster); 
 49 stuks Corylus Avellana (Hazelaar); 
 50 stuks Sambucus Nigra (Gewone Vlier). 
 
De beheervisie is als volgt omschreven: 
 Eén keer per 10 jaar 20% van struikstruweel afzetten; 
 Vijf keer per jaar schoffelen of indien toegestaan toepassen van chemische on-

kruidbestrijding gedurende 2 jaar; 
 Begeleidingssnoei toepassen bij bomen één keer per 2 jaar; 
 Na twee jaar boompalen verwijderen; 
 In het najaar en de winter blad van alle bomen onder struikstruweel aanbrengen 

t.b.v.  humus. 
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Detailafbeelding beplanting uit beplantingsplan (bron: AgraMatic) 

 
Eisen voor huisvesting en verzorging 

De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met het Besluit houders van 
dieren. Een gezelschapsdier wordt gehouden in een daarvoor geschikte ruimte. Dit 
houdt tenminste in dat: 
 het dier over voldoende bewegingsruimte beschikt; 
 de ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en 

ethologische behoeften van het dier; 
 het dier zo nodig bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandighe-

den, roofdieren en gezondheidsrisico’s; 
 bij huisvesting van een hoogdrachtig of zogend dier, het met haar jongen de be-

schikking heeft over voldoende en geschikte nestruimte; 
 het dier niet tengevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige angst en 

stress ervaart; 
 het aantal en de samenstelling van dieren en diersoorten per verblijf zodanig is dat 

dit niet het welzijn of de gezondheid van het dier nadelig beïnvloedt. 
 Een hond wordt, passend bij zijn ethologische en fysiologische behoefte, dagelijks 

in de gelegenheid gesteld tijd door te brengen buiten de ruimte waarin deze ge-
houden wordt, indien de gezondheidstoestand van de hond zich daar niet tegen 
verzet.  

 
Om aan voornoemde eisen te voldoen dient een buitenruimte in het besluitgebied te 
worden gerealiseerd.  
 

Verkeersaantrekkende werking 

In het akoestische onderzoek van G&O Consult (zie paragraaf 3.3.3) is de verkeers-
aantrekkende werking beschreven. Hieruit blijkt dat het hondenpension (in dit rapport 
‘hondenkennel’ genoemd) 16 bewegingen met auto’s met zich meebrengt in de repre-
sentatieve bedrijfssituatie. In paragraaf 3.7 wordt nader ingegaan op het verkeer en 
parkeren. 
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Nevenfunctie 

Door de Agrarische beoordelingscommissie (ABC) is in december 2013 een motivatie 
afgegeven waaruit blijkt dat het hondenpension beschouwd kan worden als neven-
functies. De commissie heeft op basis van de omvang van het pension, de benodigde 
arbeidsbehoefte en de omzetgegevens geconcludeerd dat sprake is van een neven-
functie. Dit advies is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. 
. 
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3 Haalbaarheid van het project 

3.1 Inleiding 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is be-
palend voor de vraag of het hondenpension ook daadwerkelijk gevestigd mag worden 
op het agrarisch perceel aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Hierbij 
moet worden gedacht aan ondermeer het ruimtelijk beleid van de hogere overheden 
en de gemeente zelf, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven, ar-
cheologie en economische haalbaarheid. In dit hoofdstuk wordt getoetst aan beleid en 
haalbaarheidsaspecten.  

3.2 Beleid 

3.2.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig gebleken omdat de  
verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door 

nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de economische 
crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen onder andere omdat 
groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een nieuw, 
integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau.  
 
De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur ster-
ker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt daarvoor 
de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits-
Aanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uit-
spraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Land-
schap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De Structuurvisie Nationaal 
Waterplan blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan.  
 
In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaar-
heid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opga-
ven tot 2028 (middellange termijn).  
 
De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 
termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 
aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 
drie hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  
 
1 Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland. Hiervoor zijn de 
volgende nationale belangen benoemd: 
 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingskli-

maat in de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  
 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energie-

voorziening en de energietransitie;  
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 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaar-
lijke) stoffen via buisleidingen;  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  
 

2 Bereikbaar = Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de be-
reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende nationa-
le belangen benoemd: 
 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterland-
verbindingen;  

 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande 
mobiliteitssysteem van weg, spoor- en vaarweg;  

 Nationaal belang 7: Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, 
spoor- en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

 
3 Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn: 
 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 
 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwater-

voorziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  
 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  
 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 

overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  
 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 
De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zon-
der hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen: 
 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke plannen. 
 
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 
die regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten inge-
zet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale overhe-
den en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven.  
 
De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een hondenpension. Met deze ontwikke-
ling is geen nationaal belang gemoeid.  

3.2.1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 
aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-
den ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en wad-
dengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke uni-
versele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buislei-
dingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire 
waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  
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De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 
bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-
den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-
ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 
van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 
doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-
doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 
door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 
van bestemmingsplannen.  
 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 
bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toege-
voegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor in-
directe doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit 
besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten 
aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepa-
len. 
 
Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de 

SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen kunnen na vaststelling van de structuur-
visie de procedure volgen en vervolgens in werking treden. 
 
Het betreft de volgende onderdelen: 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 
 Kustfundament; 
 Grote rivieren; 
 Waddenzee en waddengebied; 
 Defensie, en 
 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 
De regels betreffende de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde kunnen 
overigens pas in werking treden, zodra de hiervoor bedoelde Spoedwet Wro in wer-
king treedt (afhankelijk van de parlementaire behandeling). 
 
De regels die zijn opgenomen in het Barro zijn niet van toepassing op onderhavig be-
sluitgebied. Het Barro vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde ontwikke-
ling in het plangebied. 
 

Conclusie 

 Het veranderen van het gebruik van de gronden als hondenpension in het besluitge-
bied schaadt de Nationale belangen niet. De voorgenomen verandering van het ruim-
telijke rijksbeleid vormt geen belemmering voor dit project. 
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3.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid) (2012) 

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen de 
treden van de ladder moet worden doorlopen. Doel van de ladder voor duurzame ver-
stedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking 
wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten nagestreefd. 
 
De ladder bestaat uit het doorlopen en motiveren van de volgende stappen: 
a er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte;  
b indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actu-

ele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 
bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door be-
nutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-
zins, en;  

c indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikke-
ling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaats-
vinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties 
die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten 
zijn of als zodanig worden ontwikkeld.  

 
Het doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Nieuw te realiseren stedelijke ontwik-
kelingen moeten worden gemotiveerd met behulp van een drietal opeenvolgende 
stappen (treden). Hierbij is het volgende stroomschema van toepassing. 

Stroomschema ladder voor duurzame verstedelijking 
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Als hulpmiddel voor de toepassing van het stroomschema is door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu de “Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking” opge-
steld. Uit de handreiking blijkt dat toepassing van de ladder verplicht is voor opgaven, 
die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken.  
 
Wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Bro opgenomen. Een stede-
lijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijven-
terrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of ande-
re stedelijke voorzieningen’. Uit de, in deze begripsbepaling genoemde voorbeelden is 

op te maken dat bij onderhavig plan sprake is van een stedelijke ontwikkeling, meer 
specifiek een woningbouwlocatie. 
 
Toetsing 

Door SAB is in juni 2015 een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking uit-
gevoerd1. Dit onderzoek is bijgevoegd als bijlage aan voorliggende ruimtelijke onder-
bouwing. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in de navolgende alinea’s 

samengevat.  
 
Trede 0: is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?  
Wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan, is in het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) opgenomen. Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke 

ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhan-

del, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.  

Bij bedrijventerreinen wordt volgens de Handreiking gedacht aan bedrijventerreinen, 
zoals distributieterreinen, industrieterreinen, gemengde terreinen, zeehaventerreinen 
en kantoorlocaties. De handreiking hanteert geen ondergrens. Een hondenpension 
lijkt qua omvang en gebruik niet binnen deze definitie te vallen.  
 
De Raad van State heeft in een uitspraak (uitspraak 201306183/1/R3) van 23 april 
2014 bepaald dat bij  een bedrijfsperceel van 2.360 m2 en met een bedrijfsgebouw 
met een oppervlakte van maximaal 400 m², gelet op de kleinschalige bedrijfsbebou-
wing die het plan mogelijk maakt en de beperkte omvang en de beperkte gebruiksmo-
gelijkheden van het plandeel met de bestemming "Bedrijf", geen sprake is van de rea-
lisatie van een nieuw bedrijventerrein of een andere stedelijke ontwikkeling. 
De in dat plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een 
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het 
Bro niet van toepassing is.  
 
In onderhavige situatie wordt een vergelijkbaar verhard oppervlak aan bebouwing ge-
realiseerd, maar neemt per saldo, in aansluiting op de Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening 2013, de oppervlakte aan bebouwing niet toe. Ten behoeve van het honden-
pension wordt namelijk een gedeelte van de bestaande bebouwing met eenzelfde 
oppervlakte gesloopt. De gebruiksmogelijkheden van de nieuwbouw zijn beperkt (uit-
sluitend hondenpension). Deze lijn komt ook in andere uitspraken van de Raad van 
State naar voren. Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient het te gaan om én een 
wijziging van het gebruik én een extra beslag op de ruimte (dus toevoeging van be-
bouwing).  
                                                      
1     SAB (10 juli 2015), Toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking, Rijksstraatweg 188, Loen aan 

de Vecht, projectnummer: 120113 
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Voor de ontwikkeling van een economisch vitale landbouw biedt de provincie ruimte, 
ook vanwege de rol die de landbouw heeft bij het in stand kunnen houden van het 
aantrekkelijke agrarische cultuurlandschap. De landbouw is nog steeds de belangrijk-
ste drager van het landelijk gebied. Goede productieomstandigheden en innovatie-
kracht geven de landbouw het noodzakelijke blijvend economisch perspectief. Ook 
professionalisering van de landbouwverbreding, zoals door zorg‐, en recreatief en toe-
ristisch aanbod, natuurbeheer, het leveren van streekproducten en de productie van 
duurzame energie (w.o. het benutten van reststromen en productie van groene grond-
stoffen) dragen bij aan dit perspectief. 
 
Het besluitgebied ligt in het Landschap Groene Hart. Voor dit gebied is in de struc-
tuurvisie het volgende beleid opgenomen. Voor het landschap Groene Hart worden de 
volgende kernkwaliteiten behouden en versterkt; 
1.  Openheid 
2.  (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
3.  Landschappelijke diversiteit 
4.  Rust & stilte 
 
Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart staat het versterken van de 
diversiteit op het schaalniveau van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij 
dienen de kernkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden om de contrasten tussen 
de verschillende typen landschap te behouden en te versterken. Enkel en alleen het 
accent leggen op rust en stilte doet geen recht aan het Groene Hart. Het waarborgen 
van rust vraagt ook het bieden van ruimte voor vormen van dynamiek. Daarbij ligt de 
focus op het vergroten van de contrasten in rust en dynamiek tussen de agrarische 
landschappen van de velden en de dynamische landschappen van de oude stroom-
ruggen. We vragen dus zorgvuldig om te gaan met de open, lege ruimte en de dyna-
miek te concentreren in de ‘zones’. Het besluitgebied ligt in een dergelijke zone. 
De provincie voert een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe stedelijke func-
ties in het buitengebied. Daar waar nieuwe stedelijke functies kunnen bijdragen aan 
de provinciale belangen in het landelijk gebied, biedt de provincie speelruimte via het 
kwaliteitsinstrumentarium. Zo mogelijk wordt geprobeerd, op gebiedsniveau en in sa-
menspraak met de gemeente kwaliteitsverbetering te stimuleren. Hier heeft de provin-
cie de volgende redenen voor: 
 De schaalvergroting in de landbouw gaat door. Dat maakt het noodzakelijk om 

nieuwe, passende functies mogelijk te maken voor vrijkomende agrarische be-
drijfscomplexen. 

 Nabij de stads‐ en dorpsranden is ruimte nodig voor stedelijke functies die in de 
kern moeilijk kunnen worden ondergebracht. 

 Buiten die bebouwingsconcentraties en de stadsrandzones zijn nieuwe stedelijke 
functies doorgaans alleen mogelijk, indien daar een aantoonbare “groene” presta-
tie tegenover staat. Deze prestatie kan het realiseren van natuur zijn, maar kan 
bijvoorbeeld ook een bijdrage zijn aan verdrogingsbestrijding, aan groenblauwe of 
recreatieve dooradering van het landschap of aan de agrarische structuur. 

 
In artikel 4.13 van de provinciale verordening is onder lid 7 en 8 het volgende opge-
nomen: 
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Lid 7:  
Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die nevenactiviteiten toe-
staan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:  
a. de oppervlakte aan bedrijfsbebouwingen wordt niet vergroot;  
b. erfinrichting en bedrijfsbebouwing zijn landschappelijk goed inpasbaar;  
c. omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.  
 
Toelichting lid 7:  
Zevende lid: In het gehele landelijk gebied zijn niet-agrarische nevenactiviteiten in be-
staande bebouwing mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan zorglandbouw, recreatie 
kinderopvang, boerderijeducatie, agrarische natuur- en landschapsbeheer en de pro-
ductie en verkoop van streekproducten. Voor deze activiteiten moet bestaande be-
bouwing worden gebruikt. Nieuwbouw is alleen mogelijk indien minimaal eenzelfde 
oppervlakte aan bebouwing wordt afgebroken.  
 
Beoordeling lid 7: 
In voorliggend geval wordt een deel van de bestaande bebouwing gesloopt (minimaal 
454 m²), zodat voldaan wordt aan de bepalingen uit lid 7. Hiermee is het planvoorne-
men in overeenstemming met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.  
 
Lid 8:  
De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt 
dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. Daarnaast bevat de toelichting een 
onderbouwing die aantoont dat de uitbreiding tot maximaal 2,5 hectare of met maxi-
maal 30% noodzakelijk is voor de voortzetting van het agrarische bedrijf. Indien voor-
zien wordt in de mogelijkheid van nevenactiviteiten in een omvang van meer dan 300 
m² , dan bevat de toelichting daarvoor een ruimtelijke onderbouwing. Een beeldkwali-
teitsparagraaf maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Toelichting lid 8: 
Achtste lid: Een verbetering van de landbouwstructuur wordt onderbouwd aan de 
hand van een integrale gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt onder meer rekening 
gehouden met natuur, landschap, recreatie en infrastructuur. Een nevenactiviteit is per 
definitie ondergeschikt aan de agrarische hoofdbestemming. Bij gebruik van een sub-
stantiële oppervlakte voor de nevenactiviteit is het noodzakelijk dat de landschappelij-
ke consequenties zorgvuldig worden afgewogen. Een beeldkwaliteitsparagraaf bevat 
in ieder geval een analyse van de bestaande kwaliteiten, een onderbouwing op welke 
wijze de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan die kwaliteiten en op welke wijze dit in de 
regels van het ruimtelijk plan is verankerd. 
 
Beoordeling lid 8: Beeldkwaliteit paragraaf 
In onderhavig geval is geen sprake van een substantiële oppervlakte van de nevenac-
tiviteit. De landschappelijk consequenties van het plan zijn hierdoor beperkt.  
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Conclusie 
Voorliggend initiatief betreft een nieuw planologisch besluit dat toeziet op het vestigen 
van een hondenpension in het landelijk gebied. Het hondenpension (nieuwbouw inclu-
sief het gebruik van een deel van de gronden als buitenruimte) betreft geen gebruiks-
wijziging waartoe de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening een nadere 
verantwoording verplicht stelt. De voorgenomen ontwikkeling is daarmee in lijn met 
het beleid, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verorde-
ning. 
 

3.2.4 Regionaal beleid 

Gebiedsvisie Vechtstreek 

De Vechtstreek is een gebied van hoge kwaliteit. Denk aan de buitenplaatsen, verge-
zichten, monumentale boerderijen, parken, dorpen, natuurgebieden, oude industrie, 
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het is een 
gebied waar van alles gebeurt. Maar ook een gebied onder druk: rijkswegen, spoorlij-
nen, Amsterdam-Rijnkanaal, de landbouw die het hoofd boven water wil houden, ste-
den die willen uitbreiden, dorpen die willen groeien en een stedelijke bevolking die hier 
graag komt om in alle rust te recreëren. Daarnaast vinden er in het gebied allerlei 
nieuwe ontwikkelingen plaats, zoals de dorpsuitbreidingen, realisatie van de Groene 
Ruggengraat en de verbreding van de rijkswegen A1 en A2; ontwikkelingen die hun 
invloed hebben op het gebied.  De opgaven waar de Vechtstreek voor staat zijn divers 
en complex en kunnen vaak alleen worden opgelost in regionaal verband. Op initiatief 
van de provincie Utrecht hebben betrokken overheden zich verenigd in een stuur-
groep voor de gebiedsvisie Vechtstreek.  
 

Doel van de gebiedsvisie Vechtstreek 
Het doel van de gebiedsvisie Vechtstreek is een overkoepelende, integrale visie op de 
kwaliteit van de Vechtstreek, die lopende initiatieven in de Vechtstreek bundelt. Hier-
mee ontstaat een gemeenschappelijk en integraal kader waarbinnen alle partijen in 
het gebied hun activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Het traject leidt tot een gebiedsvi-
sie, inclusief een uitvoeringsprogramma. De gebiedsvisie wordt opgesteld voor een 
termijn van zeven jaar (2014). Ook wordt voor de periode daarna een doorkijk gege-
ven. 
Ambitiedocument en gebiedsvisie 

De voorbereidingen hebben dus geleid tot het opstellen van het ambitiedocument 
‘Land van Heren en Boeren’ voor de Vechtstreek. Hierin staat vermeld naar welke 

ambities voor de Vechtstreek gestreefd zullen worden. Op de volgende onderwerpen 
zijn ambities bepaald: 
 ruimtelijke kwaliteit (inclusief natuur en cultuurhistorie); 
 recreatie; 
 economie; 
 verkeer en vervoer; 
 bekendheid; 
 handhaving. 
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Het ambitiedocument wordt verder uitgewerkt in een gebiedsvisie met een uitvoe-
ringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma worden op basis van de hierboven ge-
noemde onderwerpen concreet genoemd. Het behoud en de eventuele ontwikkeling 
van de ecologische waarden van de Vecht zijn hiervan voorbeelden. 
 
Conclusie 

De vestiging van het hondenpension is niet in strijd met de ambities uit de gebiedsvi-
sie. 

3.2.5 Gemeentelijk beleid 

Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen 

In het kader van de actualisatie van de landschapsonderhoudsplannen hebben de 
gemeenten Breukelen en Loenen besloten om gezamenlijk een landschapsontwikke-
lingsplan te ontwikkelen. Het landschapsontwikkelingsplan is van februari 2008, heeft 
betrekking op het buitengebied en is opgesteld voor de komende 10 tot 15 jaar. Daar-
naast worden voor nieuwe ontwikkelingen landschappelijke randvoorwaarden aange-
geven. Na een inventarisatie en analyse van de landschapskwaliteiten worden het be-
leid en de ontwikkelingen beschreven om uiteindelijk te eindigen in een conclusie. In 
de conclusie komen de ontwikkelingsrichtingen naar voren.  
 
Onderhavig besluitgebied is gelegen in het deelgebied “Stroomruggenlandschap Aa, 
Angstel en Slootdijk” en hiervoor zijn de volgende opgaven en doelstellingen opgeno-
men: 
 behouden en versterken ruimtelijke samenhang aan weerszijden van infrastruc-

tuur, tegengaan verstedelijking en verrommeling; 
 behouden agrarische sector als beheerder van de stroomruggen; 
 ruimtelijk versterken half open beplantingsstructuur langs de Aa en Angstel; 
 visie ontwikkelen op het op termijn verdwijnen van boombeplanting langs de west-

zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal in relatie tot achterliggende stedelijke of lan-
delijke functie; 

 ontwikkelen natuur gerelateerd aan boezemlanden, verbinden van natuurgebieden 
en uitbreiden natuurwaarden via ecologische verbindingszone langs het boezem-
water (Natte As langs Angstel en Nieuwe Wetering); 

 ontwikkelen ecologische verbindingszones en passages onder A2, spoor en over 
kanaal; 

 behouden en versterken recreatieve padenstructuur door gebied, aansluitend op 
Loenersloot en bestaand en te behouden veer over kanaal aan de noordzijde van 
Breukelen. 

 

Conclusie 
Het project voorziet in een nevenactiviteit op een bestaand agrarisch bedrijf.  Deze 
ontwikkeling versterkt de plaatselijke agrarische sector en is verder niet van invloed op 
de overig gestelde opgaven en doelstellingen in het Landschapsontwikkelingsplan. 
Het project is hiermee conform aan het gestelde in het Landschapsontwikkelingsplan 
Breukelen - Loenen. 
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Beeldkwaliteitsplan Landelijk Gebied Breukelen - Loenen 

Doelstelling van het beeldkwaliteitplan voor het totale buitengebied van Loenen en 
Breukelen is om de bestaande beeldkwaliteit van het landelijke gebied te behouden 
en waar mogelijk te versterken. Het plan streeft daarom naar beeldkenmerken die 
passen bij de ontstaansgeschiedenis en karakteristieken van het buitengebied. Beeld-
kwaliteit wordt beschouwd als een belangrijk aspect van de leefomgeving. Inzicht in 
de bestaande kwaliteiten vormt enerzijds het uitgangspunt voor behoud en versterking 
van de karakteristieke kwaliteiten, anderzijds is hierop het ontwikkelingskader voor 
nieuwe ontwikkeling in het buitengebied gebaseerd. Ook kleinschalige natuurontwik-
kelingen maken hier deel van uit.  
 
Het beeldkwaliteitplan sluit aan op het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-
Loenen. Het landschapsontwikkelingsplan geeft een visie op de functies, de bestaan-
de landschapskarakteristiek en de gewenste landschapsontwikkeling van de verschil-
lende deelgebieden. Het beeldkwaliteitplan gaat in op de samenhangende beeldkwali-
teit van bepaalde structuren en op het lagere schaalniveau van daarbinnen gelegen 
erven, bebouwing en kleinschalige landschapselementen, zoals beplantingen en wa-
ter.  
 
Het onderhavige plangebied behoort binnen het deelgebied “Stroomruggen Aa, Ang-
stel en Slootdijk” tot het gebied “Stroomrug Slootdijk”. Deze oude stroomrug kent een  
Gevarieerde lintbebouwing van aan elkaar grenzende woningen, losse agrarische er-
ven, enkele bedrijven, een dwarslaan met woningen en een sportpark haaks op de 
weg. De structuur is doorsneden door een kanaal en valt deels samen met de provin-
ciale weg. Voor dit gebied geldt het volgende: 
 ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk de stroomrug te volgen en de samenhang 

van deze versnipperde infrastructuur te versterken. Hierdoor kunnen de weidege-
bieden open blijven; 

 ontwikkelingen op en langs de stroomrug dienen ook het dwarsprofiel van de 
stroomrug te volgen, dat wil zeggen dat er onderscheid moet worden gemaakt tus-
sen de hoge en lage delen, zodat het verloop zichtbaar is. 
 

Conclusie 
Het project heeft in beperkte mate invloed op de bestaande beeldkwaliteit. In para-
graaf 2.2  is aandacht besteedt aan het waarborgen van de beeldkwaliteit ter plaatse.  
Het project past binnen de kaders, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitplan Lande-
lijk Gebied Breukelen – Loenen. 

3.2.6 Afwijkingsbeleid gemeente Loenen aan de Vecht 

In juni 2012 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht de kadernota “Afwijkingenbe-
leid gemeente Stichtse Vecht 2012” vastgesteld. Nu het beleid ruim 2 jaar is toegepast 

is het tijd voor een evaluatie. Mede gezien de wijzigingen van het Besluit omgevings-
recht (Bor') die met ingang van 1 november jl. van kracht zijn (zie Staatsblad 2014, nr 
333). In overleg met verschillende teams is bekeken welke onderdelen een update 
behoeven. Het nu voorliggende “Afwijkingenbeleid 2014” is het resultaat van de eva-
luatie en de update. Vooral hoofdstuk 3 (voorheen was dat hoofdstuk 4) is op een 
groot aantal punten herzien. Deels hebben deze herzieningen betrekking op de lees-
baarheid en deels is er sprake van een aanvulling. Het afwijkingenbeleid 2012 was 
vooral gericht op woningen. Dit is in de herziening aangepast. Ook bedrijven en maat-
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schappelijke voorzieningen kunnen nu onder voorwaarden in aanmerking komen voor 
een afwijking. Op deze manier is het beleid meer in harmonie met de mogelijkheden 
die de wet biedt en geeft het ruimte om sneller en flexibeler om te gaan met ver-
zoeken van ondernemers die weinig impact op de omgeving hebben, hetgeen tege-
moet komt aan de wens om de economie verder te stimuleren. Het plan dient te vol-
doet aan paragraaf 4.3 van het gemeentelijk Afwijkingenbeleid. Hierna wordt ingegaan 
op deze bepalingen en wordt hieraan getoetst. 
 

4.3 Gemeentelijke richtlijnen  

Bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in paragraaf 4.2, geldt dat een 
ontwikkeling alleen wordt toegestaan als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Is dit niet 
het geval dan zal geen medewerking worden verleend aan deze afwijkingsmogelijkheid.  
 
Voorwaarden:  
1. De activiteit moet passen binnen de geldende of in ontwerp neergelegde visies en be-

leidskaders van de gemeente, provincie en het rijk.  
>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 3 van de voorliggende ruimtelijke onder-

bouwing 

2. De ruimtelijke uitstraling van de ontwikkeling moet passen binnen het (woon)gebied. Er 
mag geen aantasting plaatsvinden van het woon- en leefmilieu die niet redelijkerwijs te 
verwachten valt in de betreffende omgeving. 
>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 2 en 3 van de voorliggende ruimtelijke on-

derbouwing 
3. De aanwezige waarden waaronder stedenbouwkundige, cultuurhistorische of landschap-

pelijke waarden mogen niet nadelig worden beïnvloed door de activiteit. 
>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 2 van de voorliggende ruimtelijke onder-

bouwing 
4. Er moet sprake zijn van een normale afwikkeling van verkeer en worden voldaan aan de 

in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan opgenomen uitgangspunten met betrekking 
tot parkeren. De regel is dat parkeren op eigen erf dient plaats te vinden of dat de initia-
tiefnemer op eigen kosten parkeerplaatsen aanlegt in het openbaar gebied. 
>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 2 en 3.7 van de voorliggende ruimtelijke 

onderbouwing 

5. De ontwikkeling mag geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden 
van aangrenzende gronden en bouwwerken en/of belangen van belanghebbenden. 
>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 3 van voorliggende ruimtelijke onderbou-

wing 
6. De ontwikkeling moet voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. milieu. 

>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 3 van de voorliggende ruimtelijke onder-

bouwing 

7. Een seksinrichting, prostitutie, erotisch getinte horecabedrijven of horecabedrijf voor het 
afhalen en nuttigen van drugs (coffeeshop) zijn niet toegestaan.  
>> Dit gebruik is uitgesloten op basis van het geldende bestemmingsplan en is niet 

opgenomen in onderhavig project 

8. Afwijkingen zijn niet toegestaan bij een recreatieverblijf. Een ‘extra’ uitbreiding van een 

recreatieverblijf zou namelijk de aard, omvang en karakter aantasten en het aanzien ge-
ven van een permanente woning.  
>> Hieraan wordt voldaan, zie hoofdstuk 3 van de voorliggende ruimtelijke onder-

bouwing 
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De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan alle vorenstaande randvoorwaarden.  

3.2.7 Vigerend bestemmingsplan  

In het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’ worden middels afwij-
kingsregels nevenfuncties bij de agrarische functie toegelaten. Zoals reeds in para-
graaf 1.3.2 gesteld past onderhavig project niet geheel binnen de voorwaarden. Het is 
belangrijk te benadrukken dat onderhavig project echter wel binnen de meeste afwij-
kingsregels past. Dit blijkt als alle voorwaarden worden nagelopen, zoals hieronder 
gebeurt. 
 

Artikel 3.5.1. Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van nevenfuncties 

 
a. Het bevoegd gezag kan voor de duur dat de agrarische functie wordt uitgeoefend afwij-

ken van het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.4 ten behoeve van nevenfuncties zoals op-
genomen in tabel 3.1.alsmede naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen nevenfunc-
ties, met dien verstande dat: 
1. maximaal 2 nevenfuncties per bouwvlak zijn toegestaan; 

>> Past. Onderhavig project betreft slechts 1 nevenfunctie 
2. de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van Be-

drijfsactiviteiten en de activiteiten milieuhygiënisch inpasbaar zijn; 
>> Past niet. Onderhavig project betreft een functie in categorie 3.2. 

3. de nevenfuncties binnen het bouwvlak dienen plaats te vinden, met dien verstande 
dat buitenactiviteiten tevens direct aansluitend aan het bouwvlak mogen plaatsvin-
den; 
>> Past. Het gebouw bevindt zich binnen het bouwvlak en de buitenactiviteiten 

direct aansluitend hieraan 

4. de nevenfuncties maximaal het aantal vierkante meters mag bedragen zoals in tabel 
3.1 staat aangegeven, met dien verstande dat het totaal aan nevenfuncties niet 
meer dan 500 m2 aan bebouwd oppervlak bedraagt. 
>> Past niet. De nieuwbouw bedraagt maximaal 454 m² , terwijl dit conform de 

tabel 300 m
2
 mag zijn.  

 

 

Relevant onderdeel uit tabel 3.1 uit regeling in artikel 3.5.1 

 

Hier zijn wel twee opmerkingen op te maken. Ten eerste dat het project niet 

leidt tot een toename van het bebouwd oppervlak, omdat een deel van de 

veldschuur wordt gesloopt. Ten tweede dat de nieuwbouw kleiner in oppervlak 

blijft dan de 500 m
2
 die algemeen als maximum geldt.  

5. binnen de ecologische hoofdstructuur is een ‘nee, tenzij-onderzoek’ vereist en tus-
sen 300 m2 en 500 m2 is tevens een goede ruimtelijke onderbouwing met beeld-
kwaliteitparagraaf vereist; 
>> Past. Het project ligt in de ecologische hoofdstructuur. Aan de eis van een 

goede ruimtelijke onderbouwing met beeldkwaliteitsparagraaf is voldaan; zie 

verder paragraaf 2.2 
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6. omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden be-
perkt; 
>> Past. Dit is het geval, zie paragraaf 3.3.1 

7. de bestaande en beoogde landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden 
zoals genoemd in artikel 3.1 aanhef en onder q niet onevenredig worden aangetast; 
>> Past. Dat het plan landschappelijk goed inpasbaar is, blijkt uit paragraaf 

2.2en de verantwoording in paragraaf 3.2.3. 
8. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in verhouding 

staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
>> Past. Op de verkeersaantrekkende werking wordt ingegaan in paragraaf 2.2 

en paragraaf 3.7. 

9. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
>> Past. Dit is het geval, zie ook paragraaf 2.2 en paragraaf 3.7. 

10. het uitoefenen van de nevenfunctie mag door visuele aspecten, zoals buitenopslag 
en –stalling, reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de 
omgeving niet onevenredig aantasten; ter bewerkstelliging van een redelijke visuele 
inpassing hiervan kunnen nadere eisen worden gesteld betreffende de situering, af-
scherming door beplanting of anderszins.  
>> Past. Er is sprake van een goede landschappelijke inpassing. Inzake de 

landschappelijke inpassing wordt verwezen naar paragraaf 2.2. 
11. kleinschalig kamperen voor meer dan 15 plaatsen en ten hoogste 25 plaatsen alleen 

toe te staan in situaties waarbij hinder naar het oordeel van het college voor de di-
recte omgeving niet optreedt. 
>> Past. Van kleinschalig kamperen is geen sprake. 

 
 
Concluderend kan worden gesteld dat onderhavig project grotendeels past binnen de 
binnenplanse afwijkingsregels voor nevenfuncties; op de bepaling inzake de maximale 
milieucategorie en de bepaling inzake de maximale oppervlakte na.  

3.3 Milieu 

3.3.1 Milieuzonering 

Algemeen 
Bij milieuzonering gaat het om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten 
worden rondom milieubelastende functies zoals bedrijven. Het gaat hierbij om milieu-
aspecten als geur, stof, geluid en gevaar die een belemmering kunnen vormen voor 
gevoelige functies zoals woningen. In het kader van ruimtelijke ordening geeft de 
VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2007) indicatieve afstanden om een 
voldoende ruimtelijke scheiding te bewerkstelligen tussen belastende en gevoelige 
functies. 
 

Toetsing 
Bij het realiseren van nieuwe bestemmingen dient gekeken te worden naar de omge-
ving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vra-
gen een rol: 
1 Past de nieuwe bestemming in de omgeving? 
2 Laat de omgeving de nieuwe bestemming toe? 
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Toetsing 
 
Inleiding 

Voor de vestiging van een hondenpension is het uitvoeren van een akoestisch onder-
zoek noodzakelijk. Door GO Consult is in oktober 2017 een akoestisch onderzoek2 
uitgevoerd naar geluid van de activiteiten binnen de inrichting  en het geluid van ko-
mend en gaand verkeer. Het onderzoek is bijgevoegd als separate bijlage aan voor-
liggend project.  
 

Op basis van de melding Activiteitenbesluit en de inventarisatie van de activiteiten bij 
de opdrachtgever en diens adviseur, is een geluidsmodel opgezet waarbij het lange-
tijdgemiddeld geluidsniveau, het maximaal geluidsniveau en de indirecte hinder als 
gevolg van de verkeersaantrekkende werking is berekend. 
 

Toetsing i.h.k.v. een goede ruimtelijke ordening 

 

 Rundveebedrijf 
o De geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening worden met de 

representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. 
o Indien er extra mest wordt afgevoerd (RARBS), of indien er ruwvoer wordt 

aangevoerd (IBS), dan vinden er eveneens geen overschrijdingen plaats van 
de voorkeursgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening. 

o De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 Rundveebedrijf en hondenkennel 

o De voorkeursgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening wordt met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. 

o Indien er extra mest wordt afgevoerd (RARBS) dan vinden er eveneens geen 
overschrijdingen plaats met de voorkeursgrenswaarden voor een goede ruim-
telijke ordening. 

o Indien er ruwvoer wordt aangevoerd en ingekuild, dan vindt er een overschrij-
ding van de voorkeursgrenswaarde plaats in de avondperiode. 

o De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 

Toetsing i.h.k.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer 

 

 Rundveebedrijf en hondenkennel 
o De grenswaarden met het langtijdgemiddeld geluidniveau uit het Activiteiten-

besluit worden niet overschreden bij een de representatieve bedrijfssituatie. 
Op alle rekenpunten wordt voldaan aan de grenswaarde voor het maximale 
geluidniveau van 70 dB(A). 

o Indien er mest wordt afgevoerd (RARBS), of indien er ruwvoer wordt aange-
voerd (IBS), dan vinden er geen overschrijdingen plaats met het langtijdge-
middeld geluidsniveau ten aanzien van de grenswaarden uit het Activiteiten-
besluit. 
Derhalve behoeven deze activiteiten geen maatwerkvoorschrift. 

 

                                                      
2  Go Consult (23 oktober 2017), Akoestisch onderzoek Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht, rap-

portnummer: 2760ao17216 v5 
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Maatregelen en best beschikbare technieken 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor wat be-
treft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschikbare technieken 
(BBT). 
 
 Best beschikbare technieken. 

Het eigen materieel zoals tractoren en shovel worden in goede staat onderhou-
den. Derhalve mag men veronderstellen dat de eigen voertuigen voldoen aan de 
huidige stand der techniek. 

 Hondenkennel 
De beoogde hondenkennel zal nieuw worden gebouwd. Hiervoor zullen nieuwe 
materialen worden toegepast. Tevens wordt aan de buitenzijde van de buitenver-
blijven een glazen afscherming voorzien van 1,8 meter hoog. 
Ten aanzien van de beoogde uitbreiding met de hondenkennel, stijgt het langtijd-
gemiddeld geluidniveau met ten hoogste 9 dB(A) in de dagperiode, 11 dB(A) in de 
avondperiode en 12 dB(A) in de nachtperiode in vergelijking met de rundveehou-
derij. Dit is het gevolg van de blaffende honden in de hokken en de toepassing 
van de straffactor voor impulsief geluid als gevolg van het hondengeblaf. Wat be-
treft de maximale geluidsniveaus, alhier vindt geen stijging plaats. 
Voor wat betreft de toetsing ten aanzien van de representatieve bedrijfssituaties 
wordt het volgende overwogen. De berekende waarden voor het langetijdgemid-
deld geluidsniveau overschrijden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit 
niet. 
Uit de resultaten blijkt tevens dat het berekende geluidbelasting op de omgeving 
het referentieniveau van het omgevingsgeluid niet overschrijdt. In dit geval zal de 
geluidsbelasting afkomstig van de inrichting inclusief de beoogde uitbreiding met 
een hondenkennel niet bijdrage in een hogere geluidbelasting dan het omge-
vingsgeluid: de geluidbelasting afkomstig van de inrichting wordt derhalve gemas-
keerd door het omgevingsgeluid.. 

 Afwijkende en incidentele bedrijfssituaties irt goede ruimtelijke ordening 
In de situaties waarbij er mest wordt afgevoerd (25 keer per jaar, waarvan ten 
hoogste 1 keer per week), dan treden er in de situatie inclusief hondenkennel 
geen overschrijdingen op met het langetijdgemiddeld geluidsniveaus op de omlig-
gende woningen van derden. 
Indien er ruwvoer wordt aangevoerd, dan treden er wel overschrijdingen op met 
het langtijdgemiddeld geluidniveau. Dit is het gevolg van de activiteiten met een 
tractor en de toepassing van de straffactor van 5 dB als gevolg van het blafgeluid. 
De tractoren voldoen aan de huidige stand der techniek. Derhalve is het redelij-
kerwijs niet te verlangen om de tractoren te vervangen door geluidarmere types. 
Deze activiteiten zullen zeer beperkt voordoen (12 keer per jaar). 

 Afwijkende en incidentele bedrijfssituaties irt Activiteitenbesluit 
In de situaties waarbij er mest wordt afgevoerd (25 keer per jaar, waarvan ten 
hoogste 1 keer per week) of ruwvoer wordt aangevoerd (12 keer per jaar), dan 
treden er in de situatie inclusief hondenkennel geen overschrijdingen op met de 
grenswaarde voor het langetijdgemiddeld geluidsniveau op de omliggende wonin-
gen van derden. Dit als gevolg dat in het kader van het Activiteitenbesluit enkel 
vast opgestelde bronnen worden beoordeeld en de mobiele bronnen voor (kort-
stondige) rijbewegingen niet beoordeeld worden. Deze activiteiten vinden reeds in 
de huidige vigerende situatie plaats en kunnen derhalve als “reeds vergund” wor-
den beschouwd. Ten aanzien van het berekend referentieniveau van het omge-
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vingsgeluid vinden er eveneens geen overschrijdingen plaats. Derhalve is het niet 
noodzakelijk om een maatwerkvoorschrift voor deze activiteiten op te nemen. 

 

Conclusie onderzoek 

De gemelde situatie kan wat betreft het Activiteitenbesluit worden geaccepteerd. Er 
zijn geen maatwerkvoorschriften noodzakelijk voor de gemelde regelmatige afwijking 
van de representatieve bedrijfssituatie, of voor de incidentele bedrijfssituatie. 
Ten aanzien van de omliggende woningen van derden wordt het woon- en leefklimaat 
met de beoogde uitbreiding van de inrichting met een hondenkennel niet onevenredig 
aangetast. Gelet op het referentieniveau van het omgevingsgeluid, zal de geluidbelas-
ting afkomstig van de inrichting worden gemaskeerd. 
Enkel indien er in de avondperiode ruwvoer wordt ingekuild vindt er een beperkte 
overschrijding plaats. Aangezien deze activiteiten zeer beperkt voordoen, wordt deze 
overschrijding niet bezwaarlijk geacht. 
 

Aanvullende voorschriften 
Er zullen aanvullende voorschriften worden toegevoegd aan de vergunning om te 
waarborgen dat de inrichting niet zal leiden tot onaanvaardbare geluidshinder naar de 
omgeving. In de voorschriften wordt (onder meer) vastgelegd dat het geluidscherm 
geplaatst dient te worden en dat slechts dat aantal honden gehouden mag worden 
conform de aanvraag. Ook wordt het maximaal aantal uren dat de honden buiten mo-
gen verblijven vastgelegd. 
 

Conclusie 
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van onderhavig pro-
ject. 

3.3.4 Bodem 

Algemeen 

De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien 
er sprake is van nieuwbouw of functieverandering.  
 

Toetsing 
Door de Milieudienst Noord-West Utrecht onderzoek3 gedaan naar de bodemgesteldheid 
op het perceel gelegen aan de Rijksstraatweg 188. Beschikbare informatie perceel: 
 er zijn geen bodemverontreinigingen geregistreerd op het digitale Bodemloket van 

de provincie Utrecht; 
 er zijn geen slootdempingen bekend binnen het plangebied; 
 er is in 1994 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een beperkt deel 

van het plangebied in verband met een bouwvergunning. Hieruit kwam naar voren 
dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd waren en dat het grondwater licht 
verontreinigd was (met koper, xylenen en fenol-index);  

 er is een milieudossier van de inrichting (veehouderijbedrijf, maatschap Kruiswijk, 
Squit inrichtingennr. 6620). Uit dit dossier blijkt dat er sprake is van opslag diesel-
olie en andere oliën in een lekbak. Bovendien is er sprake van een werktuigen-
loods; 

                                                      
3 Informatie bestemmingsplan Rijksstraatweg 188, Milieudienst Noord-West Utrecht, d.d. 31 maart 2010. 
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 er is geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar van dit gebied, dus is niet bekend wat 
de achtergrondgehalten zijn van de stoffen in dit gebied. 

 
Gezien de bekende informatie, is er geen sprake van een verdachte locatie. Op het mo-
ment dat er sprake is van een functieverandering die een gevoeliger bodemgebruik tot 
gevolg heeft of wanneer er sprake is van het bouwen van een vergunningsplichtig bouw-
werk dat primair bestemd is voor het verblijf van mensen, zal moeten worden aange-
toond dat de huidige bodemkwaliteit aansluit bij de beoogde bodemfunctie. Dit zal vast-
gesteld moeten worden middels een bodemonderzoek. Op basis van de beschikbare 
gegevens en de ligging van het plangebied wordt verwacht dat de bodem valt in de bo-
demkwaliteitsklasse “AW” of “Wonen”. In verband met de bodemkwaliteit zijn de potenti-
ele aandachtsplekken binnen het plangebied de werktuigenloods, de stal en de olieop-
slagen. 
 

Er is geen reden om aan te nemen dat de bodem die wordt bebouwd is vervuild. Sinds 
lange tijd is hier sprake van agrarisch (tot voor kort onbebouwd) gebied en er is 
nooit met vervuilende stoffen gewerkt. Bij de bouw van de werktuigloods (2006), waar-
tegen het hondenpension wordt aangebouwd, is twee jaar geleden in overleg met de 
voormalige gemeente Loenen geen bodemonderzoek uitgevoerd. Toen is beoordeeld 
dat dit niet nodig was. 
 
In het grondwater op de locatie is barium aangetoond in een gehalte dat de toetsings-
waarde voor nader onderzoek overschrijdt. Bij dergelijke aangetoonde gehalten is de 
gemeente verplicht een artikel 41 volgens de Wbb te verrichten bij de provincie 
Utrecht. Geadviseerd wordt het grondwater opnieuw op barium te onderzoeken. Mo-
gelijk betreft deze verhoogde waarde een plaatselijk verhoogde waarde en hoeft geen 
melding gedaan te worden. Indien opnieuw een matig of sterk verhoogd gehalte wordt 
aangetoond is de gemeente alsnog verplicht een artikel 41 melding te verrichten. 
 

Conclusie 
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig pro-
ject. 

3.3.5 Lucht 

Wettelijk kader 
De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een 
implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder 
andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter 
bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zweven-
de deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus 
het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden ko-
men, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. 
 
Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet vol-
doen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht worden. De EU heeft Neder-
land derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogram-
ma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en 
diverse regio’s om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte wordt ge-
boden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die “in betekende mate” 
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(IBM) bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de provin-
cies c.q. regio’s waar overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in het 

NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Neder-
land onder de grenswaarden ligt. Projecten die “niet in betekende mate” (NIBM) bij-
dragen aan de luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden 
aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante ver-
slechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van 
de grenswaarde van een stof: voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet 
worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 ųg/m³ verslechtering leidt. Voor een 

aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in 
de ministeriele regeling NIBM. 
 
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aan-
vaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan 
luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project “niet in betekende mate” bij-
draagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingduur 
als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is significant is ten op-
zichte van een etmaal. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwali-
teit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein. 
Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehui-
zen genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming: substantiële 
uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter 
van een Rijksweg is alleen toegestaan aan de concentraties luchtvervuilende stoffen 
zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsri-
sico’s optreden. 
 

Onderzoek  
Er is een toetsing uitgevoerd inzake de luchtkwaliteit wat betreft onderhavig plan4.  
 

NIBM-Toets 

Middels de NIBM-tool (versie 29-05-2017) is te berekenen of het initiatief wel of niet in 
betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Zoals uit navol-
gende afbeelding blijkt, bedraagt de grens voor “niet in betekende mate in 1,2 μg/m

3 
voor NO2 en PM10. Voor onderhavig initiatief is uitgegaan dat het plan gerealiseerd 
wordt in 2018. Uit navolgende afbeelding kan geconcludeerd worden dat de 28 ver-
voersbewegingen niet in betekende mate bijdragen en er geen nader onderzoek nodig 
is in het kader van de mogelijke verslechtering van het leefklimaat.  
 

                                                      
4  Memo Luchtkwaliteit Hondenpension Rijksstraatweg 188, Agra-Matic, 18 oktober 2017 
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Toets grenswaarden 

Middels de grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (RIVM) is te 
bepalen wat de concentraties NO2 en PM10 ter plaatsen van de inrichting zijn. De 
grenswaarden van voorgenoemde concentraties bedraagt 40 μg/m

3. Uit de grootscha-
lige concentratie- en depositiekaarten (2016) blijkt dat de concentratie NO2 ter plaatse 
van de inrichting 20,58 μg/m

3 bedraagt. De concentratie PM10 bedraagt 18,41 μg/m
3. 

Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden van 40 μg/m
3. De bloodstelling 

aan NO2 en PM10 leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s 
 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek, waarin de NIBM-toets en de toets grens-
waarden is opgenomen, kan geconcludeerd worden de luchtkwaliteit voor onderhavig 
initiatief geen beperkende factor is. 

3.3.6 Externe veiligheid 

Algemeen 
De externe veiligheid wordt beïnvloed door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
(productie, gebruik, opslag en vervoer) in en rond het besluitgebied. Veiligheidsaf-
standen tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, 
zoals woningen, moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal do-
delijke slachtoffers beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit en het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circu-
laire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) adviseert bij transportrou-
tes en buisleidingen met gevaarlijk stoffen veiligheidsafstanden aan te houden.  
 

Toetsing 
Volgens de risicokaart van de provincie Utrecht zijn er geen mobiele of stationaire 
bronnen nabij het besluitgebied gelegen. Een nadere beoordeling van dit aspect kan 
derhalve achterwege blijven. Op de navolgende afbeelding is het besluitgebied aan-
geduid met een rood kader.  
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Fragment provinciale risicokaart  

 
Er zijn in de omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve 
magneetveldzones tot het plangebied reiken. Uit de gegevens op de website 
www.antenneregister.nl blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen zendmas-
ten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor 
elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. 
 

Conclusie 
Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op ten aanzien van de uit-
voerbaarheid van onderhavig project. 

3.4 Water 

3.4.1 Beleid 

 
In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provin-
cies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21e 
eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets” 

de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem.  
Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV). Waternet zorgt namens AGV voor schoon oppervlaktewater, 
veilige dijken en het waterpeil in de sloten en vaarten. Het verzorgingsgebied van Wa-
ternet omvat de gemeente Amsterdam en een groot gebied in de provincie Utrecht en 
Noord Holland. Het beleid van AGV is verwoord in hun Waterbeheerplan en diverse 
beleidsnota’s. In de keur van AGV zijn ge- en verboden opgenomen voor de be-
scherming van de functionaliteit van waterlopen en waterkeringen. Soms is onder 
voorwaarden ontheffing van verboden mogelijk.  
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Beleid m.b.t. Waterkering 
Het is niet toegestaan om zonder watervergunning werkzaamheden uit te voeren of 
werken aan te brengen binnen de kern, beschermingszone van waterkeringen. 
 
Beleid m.b.t. Waterpeil 
Bij nieuwe ontwikkelingen hanteert AGV het principe van functie volgt peil.  
 

Beleid m.b.t. Dempen en aanbrengen verhard oppervlak 
In de Keur is opgenomen dat indien de toename in verharding in het buitengebied 
meer dan 5.000 m² bedraagt er tussen de 10-20% van de toename in verharding moet 
worden gecompenseerd. Dit kan in de vorm van oppervlaktewater of alternatieve 
maatregel. Door compensatie wordt voorkomen dat ernstige peilstijging optreedt door 
afstromend regenwater met wateroverlast tot gevolg. 

3.4.2 Watertoets 

 
Met behulp van de watertoets wordt getoetst of binnen nieuwe plannen aan de water-
huishouding voldoende aandacht is besteed. Uitgangspunt van de watertoets is dat de 
initiatiefnemer en de waterbeheerder samenwerken aan het ruimtelijk plan, waarbij het 
wateraspect volledig wordt ingevuld. In de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke orde-
ning is de positie van de waterbeheerder met de introductie van de watertoets sterker 
geworden.  
 
Situatie plangebied 
Het project betreft de bouw van een hondenpension van maximaal 454 m² aan be-
bouwde gronden. Het project zorgt niet voor verstoring van de bestaande waterhuis-
houding. Het hemelwater wordt geloosd op de noordelijk gelegen sloot en het vuilwa-
ter wordt aangesloten op het bestaande persriool.  
 
Overleg 
Te zijner tijd worden in deze paragraaf de resultaten van het overleg met het Water-
schap opgenomen.  

3.5 Flora en fauna 

Wettelijk kader 

De bescherming van plant- en diersoorten alsmede de bescherming van bepaalde na-
tuurgebieden (Natura 2000-gebieden) is geregeld in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Daarnaast is de gebiedsbescherming vastgelegd in provinciale verordeningen, 
waaronder de bescherming van Natuurnetwerk Nederland. Bij elke ruimtelijke ontwik-
keling moet worden nagegaan of als gevolg van de ontwikkeling sprake is van over-
treding van de geldende natuurwet- en regelgeving. Hierbij moet worden aangetoond 
dat van een negatief effect op beschermde natuurgebieden en -soorten geen sprake 
is of dat daarvoor een vergunning of ontheffing kan worden verkregen. 
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Toetsing 

Er is een natuurtoets uitgevoerd inzake onderhavig project5. Hieruit worden de vol-
gende conclusies getrokken: 
 
Conclusie Wet natuurbescherming (Soorten) 
Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen aanvangen en de aanbevelingen uit 
de navolgende tabel worden uitgevoerd, dan kunnen effecten op broedvogels voor-
komen worden en is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet natuurbe-
scherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing 
noodzakelijk. In de navolgende tabel zijn de effecten samengevat.  

 
Tabel: Overzicht conclusies aangaande verstoring en de eventueel te nemen vervolgstappen. 

 
Conclusie NatuurNetwerk Nederland 
Er zijn geen effecten op de GNN/EHS-gebieden te verwachten. 
 
Conclusie Wet natuurbescherming (gebieden) 
ER is al een Natuurbeschermingswetvergunning verleend. 
 
Conclusie 

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
project. 

                                                      
5  Natuurtoets voor de locatie Rijksstraatweg 188 te Loenen a/d Vecht, Fopma NatuurAdvies, 

kenmerk: 2017/194, 14 oktober 2017 
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3.6 Archeologie  

Algemeen 

Met de ondertekening van het verdrag van Malta (Valetta, 1992) heeft Nederland zich 
verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het 
verdrag is het archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. Tevens dient door 
de wijziging van de Monumentenwet 1998 bij ruimtelijke planvorming aandacht te 
worden geschonken aan het aspect archeologie. 
 

Toetsing 

 

Archeologie 
De gemeente Stichtse Vecht heeft archeologisch beleid opgesteld waarbij de archeo-
logische verwachtingswaarden van het gemeentelijk grondgebied in kaart zijn ge-
bracht. Het besluitgebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. 
Op de navolgende afbeelding is een fragment van de archeologische beleidsadvies-
kaart van de gemeente Stichtse Vecht opgenomen. 
 

 
Fragment archeologische beleidsadvieskaart 

 

In het geldende bestemmingsplan kent het besluitgebied de dubbelbestemming 
‘Waarde - Archeologie 4’. Hierbij geldt dat bouwwerken zonder archeologisch onder-
zoek gebouwd mogen worden indien de bodemverstoring minder dan 500 m2 be-
draagt, danwel meer dan 500 m2 bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m. De uit-
breiding heeft een oppervlakte van maximaal 454 m². De bodemverstoring is hiermee 
kleiner dan 500 m2, wat betekent dat een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk 
is.  
 
Wanneer bij de uitvoering archeologische resten aangetroffen worden of vermoed 
worden, dan is de aanvrager gebonden aan de landelijk geldende meldingsplicht (art. 
53 van de Monumentenwet 1988/Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007) 
en dient hij direct contact op te nemen met het bevoegd gezag. De aanvrager verplicht 
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ook de uitvoerder van de werkzaamheden om alert te zijn op archeologische resten, 
en bij het vermoeden hiervan contact op te nemen met het bevoegd gezag. 
Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig 
project. 

3.7 Verkeer, verkeersveiligheid en parkeren  

Verkeer  

Het hondenpension zal extra vervoersbewegingen genereren. In het akoestische on-
derzoek van G&O Consult (zie paragraaf 3.3.3) is de verkeersaantrekkende werking 
beschreven. Hieruit blijkt dat het hondenpension (in dit rapport ‘hondenkennel’ ge-
noemd) 16 verkeersbewegingen met auto’s met zich meebrengt in de representatieve 

bedrijfssituatie.  
De afwikkeling van het verkeer vindt plaats via de bestaande uitrit. Het extra aantal 
vervoersbewegingen als gevolg van het hondenpension kan worden opgenomen in 
het heersende verkeersbeeld van de Rijksstraatweg.  
 
Verkeersveiligheid 

Bezoekers van het hondenpension kruisen bij het op- en afrijden van het terrein het 
fietspad dat langs de Rijksstraatweg ligt. Veiligheid van (brom)fietsers en voetgangers 
dient niet in gevaar gebracht te worden bij het op- en afrijden van het terrein.   
 
Parkeren  

Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Op het terrein is voldoende ruimte aanwezig 
om te parkeren. Er zijn geen extra parkeerplaatsen nodig. Buiten het terrein is er geen 
ruimte nodig om te parkeren.  
 
Conclusie  

Het aspect verkeer, verkeersveiligheid en parkeren vormt geen belemmering voor de 
uitvoering van onderhavig project. 

3.8 Economische uitvoerbaarheid 

Wettelijk kader 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het 
onder omstandigheden verplicht om aan het nemen van een ruimtelijk besluit, een ex-
ploitatieplan te koppelen. Er is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 
1 van de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie. Een exploita-
tieplan is niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in 
het bestemmingsplan opgenomen gronden op een andere wijze is verzekerd (artikel 
6.12, lid 2 sub a Wro).  
 
Beoordeling en conclusie 

De begeleiding van de planologische procedure is door middel van het heffen van le-
ges gedekt. Daarnaast is het aanleggen van voorzieningen op kosten van de gemeen-
te, in het exploitatiegebied (besluitgebied) niet aan de orde en wordt het opstellen van 
de ruimtelijke onderbouwing door de initiatiefnemer bekostigd. Voor de gemeente 
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Stichtse Vecht zijn derhalve geen kosten verbonden aan de uitvoering van dit initiatief. 
Er hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden vastgesteld.  

3.9 Overleg en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

In artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht wordt voor de inhoud van het plan ver-
wezen naar artikel 3.1.6 ven het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat in de ontwerpbesluittekst inzicht wordt 
gegeven in de resultaten van het overleg met gemeentelijke overlegpartners.  
 
De volgende overlegpartners hebben inhoudelijk gereageerd op onderhavig plan: 
 Waternet, per mail van 19 september 2012. Er zijn twee opmerkingen op de in-

houd van de ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Deze zijn verwerkt. 
 Agrarische beoordelingscommissie (Abc), per brief van 3 januari 2014 (kenmerk 

13 129 sv). De commissie concludeert in haar advies dat de beoogde omvang 
van het hondenpension ondergeschikt is aan de agrarische grondgebonden be-
drijfsvoering. 

 Provincie Utrecht, per e-mail van 14 januari 2014. De provincie stelt dat uit de 
ruimtelijke onderbouwing blijkt dat is voldaan aan de eerder gemaakte opmerking 
dat de landschappelijke inpassing verbeterd kan worden. Aanvullend wordt één 
opmerking gemaakt op de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing. Deze is ver-
werkt.  

 
De voornoemde vooroverlegreacties zijn als bijlage aan deze ruimtelijke onderbou-
wing toegevoegd. 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Door de initiatiefnemer is een ondernemingsplan opgesteld. Hierin wordt nader inge-
gaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan op basis van een markt-
analyse. In een straal van 10 km om het bedrijf is geen pension gevestigd voor op-
vang van honden. Het gebied waaruit nu al de vragen komen of er honden gebracht 
kunnen worden strekt zich uit van Amsterdam Zuidoost tot Maarssen. Gemiddeld 
wordt de ondernemer 3-5 keer per week benaderd voor de opvang van honden. In dit 
gebied liggen plaatsen als Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht, Loenen ad Vecht en Breu-
kelen. In de gemeente Stichtse Vecht is geen hondenpension meer gevestigd. De 
meeste pensions elders in de regio (buiten de gemeentegrenzen) zijn in februari al 
volgeboekt. Omdat de vraag naar opvang van honden omvangrijk is wil de initiatief-
nemer hierop inspelen. Het aantal honden in de gemeente Stichtse Vecht bedraagt: 
4.266. Verdeeld over 63.000 inwoners is dit 0.06 hond per inwoner. In de gemeente 
De Ronde Venen zijn 42.590 mensen woonachtig. Als het percentage honden per in-
woner voor deze gemeente gelijk wordt gehouden  zijn in dit gebied 2.884 honden 
aanwezig. Op basis van het voorgaande is in voldoende mate aangetoond dat er een 
behoefte is naar een nieuw hondenpension in het besluitgebied.  
 
Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende documenten zijn voor zienswijzen ter inzage ge-
legd. In de separate bijlage ‘Nota beantwoording Zienswijzen’, zijn de zienswijzen op 
het ontwerpbesluit en de gemeentelijke reactie hierop, opgenomen. 
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4 Afweging en conclusie 

Het initiatief betreft het realiseren van een hondenpension, op het agrarisch perceel 
Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Het geldende bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Noord bevat een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor nevenfuncties. Al-
hoewel een dierenpension hierbij specifiek worden genoemd, past het hondenpension 
op twee punten niet binnen de gestelde voorwaarden (te hoge milieucategorie en bui-
tenverblijf ). Om die reden kan niet worden gewerkt met de  binnenplanse afwijkings-
mogelijkheid en moet het plan op een andere wijze mogelijk worden gemaakt. 
Hiervoor is in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo bepaald dat voor het ge-
bruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omge-
vingsvergunning kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goe-
de ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. 
 
Motivering 

Doordat het project ruimtelijk ingepast is in de omgeving, er daardoor geen nadelige 
ruimtelijke effecten zijn op kernkwaliteiten van het landelijk gebied en de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, wordt geconcludeerd dat het project passend is op deze locatie. 
Bovendien blijkt uit de verschillende onderzoeken naar milieu, water, flora en fauna, 
archeologie en verkeer dat er geen bestaande bedrijven zijn die worden belemmerd in 
hun bedrijfsvoering, er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor wat betreft de 
diverse milieu- en natuuraspecten en er geen nadelige effecten zijn op de bestaande 
verkeerskundige situatie.  
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TOETSING 

Trede 0: is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?  

Wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan, is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. 

Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.  

Bij bedrijventerreinen wordt volgens de Handreiking gedacht aan bedrijventerreinen, zoals 

distributieterreinen, en, gemengde terreinen, zeehaventerreinen en kantoorlocaties. De 

handreiking hanteert geen ondergrens. Een hondenpension lijkt qua omvang en gebruik niet binnen deze 

definitie te vallen.  

 

De Raad van State heeft in een uitspraak (uitspraak 201306183/1/R3) van 23 april 2014 bepaald dat bij  

een bedrijfsperceel van 2.360 m2 en met een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 400 m², 

gelet op de kleinschalige bedrijfsbebouwing die het plan mogelijk maakt en de beperkte omvang en de 

beperkte gebruiksmogelijkheden van het plandeel met de bestemming "Bedrijf", geen sprake is van de 

realisatie van een nieuw bedrijventerrein of een andere stedelijke ontwikkeling. 

De in dat plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling 

als bedoeld in het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing is.  

 

In onderhavige situatie wordt een vergelijkbaar verhard oppervlak aan bebouwing gerealiseerd, maar 

neemt per saldo, in aansluiting op de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, de oppervlakte aan 

bebouwing niet toe. Ten behoeve van het hondenpension wordt namelijk een gedeelte van de bestaande 

bebouwing met eenzelfde oppervlakte gesloopt.  

De gebruiksmogelijkheden van de nieuwbouw zijn beperkt (uitsluitend hondenpension). Deze lijn komt ook 

in andere uitspraken van de Raad van State naar voren. Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient het te 

gaan om én een wijziging van het gebruik én een extra beslag op de ruimte (dus toevoeging van 

bebouwing).  

 

Gezien vorenstaande kan daarom redelijkerwijs worden geconcludeerd dat, gezien de uitspraak van de 

Raad van State van 23 april 2014, en het feit dat het totale oppervlak aan bebouwing op het perceel niet 

toeneemt, geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Bro. 

Een nadere toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is daarom niet nodig. 

 

Conclusie 

Met onderhavig project wordt geen nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt en is een toets aan 

de Ladder voor Duurzame Verstedelijking niet noodzakelijk.  
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 SAMENVATTING  

 
In opdracht van Mts. Kruiswijk is door G&O Consult een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de rundveehouderij en hondenkennel gelegen aan de Rijks-
straatweg 188 te Loenen aan de Vecht.  
 
Op basis van de melding Activiteitenbesluit en de inventarisatie van de activi-
teiten bij de opdrachtgever en diens adviseur, is een geluidsmodel opgezet 
waarbij het langetijdgemiddeld geluidsniveau, het maximaal geluidsniveau en 
de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking is berekend.  
 
Toetsing i.h.k.v. een goede ruimtelijke ordening 
Rundveebedrijf 

• De geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening worden met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  

• Indien er extra mest wordt afgevoerd (RARBS), of indien er ruwvoer wordt 
aangevoerd (IBS), dan vinden er eveneens geen overschrijdingen plaats met 
de geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening 

• De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Rundveebedrijf en hondenkennel 

• De geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening wordt met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  

• Indien er extra mest wordt afgevoerd (RARBS dan vinden er eveneens geen 
overschrijdingen plaats met de geluidgrenswaarden voor een goede ruimte-
lijke ordening. 

• Indien er ruwvoer wordt aangevoerd en ingekuild, dan vindt er een over-
schrijding plaats in de avondperiode. 

• De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Toetsing i.h.k.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer 
 
Rundveebedrijf en hondenkennel 

• De grenswaarden met het langtijdgemiddeld geluidniveau uit het Activitei-
tenbesluit worden niet overschreden met de representatieve bedrijfssitua-
tie. Op alle rekenpunten wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) 
etmaalwaarde. 

• Indien er mest wordt afgevoerd (RARBS), of indien er ruwvoer wordt aange-
voerd (IBS), dan vinden er geen overschrijdingen plaats met het langtijdge-
middeld geluidsniveau ten aanzien van de grenswaarden uit het Activiteiten-
besluit. Derhalve behoeven deze activiteiten geen maatwerkvoorschrift. 

 
De aangevraagde situatie wordt op het punt van akoestiek vergunbaar / accep-
tabel geacht.  
 
Ten aanzien van de omliggende woningen van derden wordt het woon- en leef-
klimaat met de beoogde uitbreiding van de inrichting met een hondenkennel 
niet onevenredig aangetast. Gelet op het heersend referentieniveau van het om-
gevingsgeluid, zal de geluidbelasting afkomstig van de inrichting worden gemas-
keerd. Enkel indien er in de avondperiode ruwvoer wordt ingekuild vindt er een 
beperkte overschrijding plaats. Aangezien deze activiteiten zeer beperkt voor-
doen, wordt deze overschrijding niet bezwaarlijk geacht. 
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HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN   

 

2.1  TOETSINGSKADER RUIMTELIJKE ORDENING 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op 
milieuhygiënische aspecten wordt een milieuzonering gehanteerd. Dat wil zeg-
gen: voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrij-
ven en anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen. Om milieuzonering 
hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt van de Staat van bedrijfsactivi-
teiten zoals die is opgenomen in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering', 
editie 2009. 
 
In deze publicatie worden 2 omgevingscategorieën omschreven, te weten: 
 
Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied: 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die ingericht is op het principe van func-
tiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen an-
dere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (de overgang 
naar mogelijke bedrijfsfuncties is weinig verstoring door verkeer. Een verge-
lijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buiten-
gebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie, een stilte gebied of een natuur-
gebied.  
 
Omgevingstype gemengd: 
Een gemengd gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct 
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en klein be-
drijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 
andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot de omgevings-
type gemengd. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing 
van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren af-
stand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  
 
In de publicatie worden vervolgens onderstaande geluidsniveaus vermeld voor 
de eerder genoemde gebieden: 
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artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover 
deze ligplaatsen: 
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of 
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewe-

zen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 
als zodanig zijn bestemd; 

g) de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden 
in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en 

h) de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige 
objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein. 

2.3  TOETSING VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten 
gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoorde-
ling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct 
verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. 
Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in 
verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staats-
courant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op 
basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te 
toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht 
na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).  
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HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSSITUATIE   

3.1  BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en de 
aanvraag Omgevingsvergunning te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de 
inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 en 3.3 beschreven bedrijfsactivi-
teiten plaatsvinden. Op nationaal erkende feest- en zondagen vinden er, behou-
dens het voeren, het melken en de activiteiten met betrekking tot de honden-
kennel, verder geen bedrijfsactiviteiten plaats. 

3.2  REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE RUNDVEEHOUDERIJ 

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die vaker 
voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is samen 
met de inrichtinghouder geïnventariseerd. De gebouwaanduiding in deze tekst 
komt overeen met de aanduiding op de milieutekening.  
 
Aan-/afvoer diversen 
Ten hoogste 1 keer per week wordt er afval afgevoerd en ten hoogste 1 keer per 
week worden er diverse bedrijfsbenodigdheden aangevoerd. Op afroep worden 
er kadavers afgevoerd. Ten hoogste 6 keer per jaar wordt er diesel aangevoerd. 
Deze activiteiten vinden niet gelijktijdig binnen hetzelfde etmaal plaats. Der-
halve is de aanvoer van diesel als maatgevend beschouwd. Hiervoor bezoekt een 
vrachtwagen van derden de inrichting (mobiele bron 01). Het lossen van diesel 
duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 01). 
 
Aan-/afvoer rundvee 
Ten hoogste 1 keer per week wordt er rundvee verladen. Deze activiteit kan 
zowel in de dag-, avond als nachtperiode plaatsvinden. Hiervoor bezoekt een 
vrachtwagen van derden het bedrijf (mobiele bron 02). Het laden of lossen van 
het rundvee duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 02). 
 
Aanvoer voer 
Ten hoogste 1 keer per week wordt in de dagperiode silovoer aangevoerd Hier-
voor bezoekt een vrachtwagen van derden het bedrijf (mobiele bron 03). Het 
lossen van het voer duurt 1 uur per vracht (puntbron 03).  
 
Afvoer melk 
1 keer per 3 dagen wordt de melk afgevoerd. Deze activiteit kan zowel in de 
dag-, als avond-, of nachtperiode plaatsvinden. Hiervoor bezoekt een vrachtwa-
gen van derden het bedrijf (mobiele bron 04). Het laden van melk duurt ten 
hoogste 10 minuten (puntbron 04). 
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Afvoer mest 
Gebouw C, D en F worden enkele malen per jaar uitgemest, te weten: 

1. Gebouw : ca. 25 keer per jaar afvoer met tractor met giertank, ca 20 
transporten in de dagperiode afgevoerd naar de oostelijk gelegen landbouw-
percelen en ca. 10 vrachten via de openbare weg, laadduur oppompen drijf-
mest ca. 15 minuten per vracht, 7,5 uur per dag. 

2. Gebouw C: 1 keer per maand uitmesten met een shovel, de mest gaat naar 
de vaste mestopslag, bedrijfsduur shovel 1,5 uur in de dagperiode; 

3. Gebouw D: 1 keer per maand uitmesten met een shovel, de mest gaat naar 
de vaste mestopslag, of direct afgevoerd naar aangrenzende landbouwper-
celen ten oosten van het bedrijf, bedrijfsduur shovel 1,5 uur in de dagperi-
ode; 

4. Gebouw F: 2 keer per jaar uitmesten met een shovel, wordt met tractoren 
direct afgevoerd naar aangrenzende landbouwpercelen ten oosten van het 
bedrijf, bedrijfsduur shovel 1,5 uur in de dagperiode; 

 
Situatie 1 is als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie 
beschouwd (zie ook paragraaf 3.4). Situatie 2 t/m 4 komen niet gelijktijdig bin-
nen hetzelfde etmaal voor. Situatie 4 is als maatgevend voor de representatieve 
bedrijfssituatie beschouwd. Hierbij is een shovel 1,5 uur in de dagperiode in 
bedrijf (puntbron 05). Er worden 10 vrachten mest met een tractor en kie-
per/mestspreider afgevoerd (mobiele bron 05). Tijdens het laden van de mest 
is de tractor niet in bedrijf. 
 
Bezoekers ten behoeve van rundveebedrijf 
Er vinden om bedrijfsmatige redenen 6 bewegingen met een personenauto in de 
dagperiode plaats, 2 bewegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de 
nachtperiode (mobiele bron 06). Daarnaast vinden er 4 bewegingen plaats met 
een bestelbus (mobiele bron 07).  
 
Stationaire bronnen rundveehouderij 
Circa 4 keer per week worden in de dagperiode de eigen landbouwvoertuigen 
getankt. Een enkele tankbeurt duurt ten hoogste 5 minuten (puntbron 06). 
 
Nabij gebouw F is een compressor opgesteld om de melkrobot aan te sturen. 
Deze compressor is aan de buitenzijde van het gebouw opgesteld. Deze com-
pressor is 50 minuten in de dagperiode in bedrijf, 17 minuten in de avondperiode 
en 33 minuten in de nachtperiode (puntbron 07). De in gebouw F aanwezige 
melkrobot is buiten niet waarneembaar indien deze in gebruik is. 
 
In gebouw D en F wordt een blower geïnstalleerd. De blower is 4 keer 15 minuten 
in de dagperiode in bedrijf (puntbron 08 + 09). Ter plaatse van de mengvoersilo’s 
zijn voervijzels aanwezig, welke 10 minuten in de dagperiode in bedrijf zijn 
(puntbron 10 t/m 12). 
 
In de werkplaats vinden incidenteel reparatiewerkzaamheden plaats. De bepa-
lende geluidsbron hierbij is een belaste slijptol, welke 5 minuten in de dagperi-
ode in bedrijf is (puntbron 13). 
 
Het rundvee wordt 2 keer per dag gemolken. Hierbij is de melkinstallatie tussen 
06:00 en 07:30 uur en tussen 18:00 en 19:30 uur in bedrijf (puntbron 14). De 
vacuümpomp is hierbij ook in bedrijf (puntbron 15). De melkkoelinstallatie is 
korte periode met tussenpozen in werking voor de koeling van melk. De melk-
koeling is 1,5 uur in de dagperiode, 0,5 uur in de avondperiode en 1 uur in de 
nachtperiode in bedrijf (puntbron 16). 
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HOOFDSTUK 5  RESULTATEN  

5.1  AARD VAN HET GELUID 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 
beoordelingspunten, is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten 
geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is, of dat er muziekge-
luid te horen is.  
 
Hierop uitgezonderd zijn de blaffende honden welke in de hondenkennel aan-
wezig zijn. In deze bedrijfssituaties zijn de resultaten vermeld inclusief 5 dB 
strafcorrectie.  
 
Er wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder of laagfrequent 
geluid nabij de woningen van derden. Binnen de inrichting zijn geen zwaar vi-
brerende of stansende apparaten aanwezig. Wel wordt er zwaar vrachtverkeer 
of landbouwvoertuigen met de bedrijfsvoering ingezet. Echter gelet op de af-
stand van de inrichting tot de omliggende woningen van derden, wordt niet ver-
wacht dat nabij woningen van derden trillingshinder ten gevolge van de in-
richting te verwachten is. 

5.2  REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten en 
op referentieafstanden. De rekenhoogte is op omliggende woningen op 1,5 m + 
maaiveld in de dagperiode aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en 
nachtperiode, aangezien de op de betreffende periode op deze hoogte de meest 
gevoelige verblijfsruimtes aanwezig zijn.  
 
Tot slot zijn op 100 meter van de inrichtingsgrens rekenpunten ingevoerd voor 
vaststelling van de geluidruimte. De rekenhoogte van de referentieafstanden 
van de inrichtingsgrens is het gehele etmaal op 5 meter + maaiveld aangehou-
den.  
 
Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer-

kende piekverhoging (∆L, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is 
ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen wordt 
opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en verminderd met 
de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). Voor wat betreft de geluidsbronnen 
zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieniveau bepaald en 
verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het hoogst opgetreden in-
vallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpunten bepaald en als hoogst 
optredende piekgeluid in de betreffende periode beschouwd.  
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIE  

6.1  BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van Mts. Kruiswijk heeft G&O Consult een akoestisch onderzoek uit-
gevoerd naar de rundveehouderij en beoogde hondenkennel gelegen aan de 
Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Aanleiding tot het instellen van het 
onderzoek is de aanvraag om een Omgevingsvergunning voor de activiteiten bou-
wen en een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met 
het onderzoek is een bedrijfssituatie berekend zoals deze is geïnventariseerd bij 
de opdrachtgever en diens adviseur. 
 
Toetsing i.h.k.v. een goede ruimtelijke ordening 
 
Rundveebedrijf 

• De geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening worden met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  

• Indien er extra mest wordt afgevoerd (RARBS), of indien er ruwvoer wordt 
aangevoerd (IBS), dan vinden er eveneens geen overschrijdingen plaats met 
de geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening 

• De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Rundveebedrijf en hondenkennel 

• De geluidgrenswaarden voor een goede ruimtelijke ordening wordt met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  

• Indien er extra mest wordt afgevoerd (RARBS dan vinden er eveneens geen 
overschrijdingen plaats met de geluidgrenswaarden voor een goede ruimte-
lijke ordening. 

• Indien er ruwvoer wordt aangevoerd en ingekuild, dan vindt er een over-
schrijding plaats in de avondperiode. 

• De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Toetsing i.h.k.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer 
 
Rundveebedrijf en hondenkennel 

• De grenswaarden met het langtijdgemiddeld geluidniveau uit het Activitei-
tenbesluit worden niet overschreden met de representatieve bedrijfssitua-
tie. Op alle rekenpunten wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) 
etmaalwaarde. 
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• Indien er mest wordt afgevoerd (RARBS), of indien er ruwvoer wordt aange-
voerd (IBS), dan vinden er geen overschrijdingen plaats met het langtijdge-
middeld geluidsniveau ten aanzien van de grenswaarden uit het Activiteiten-
besluit. Derhalve behoeven deze activiteiten geen maatwerkvoorschrift. 

6.2  MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor 
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschik-
bare technieken (BBT).  
 
Best beschikbare technieken. 
Het eigen materieel zoals tractoren en shovel worden in goede staat onderhou-
den. Derhalve mag men veronderstellen dat de eigen voertuigen voldoen aan de 
huidige stand der techniek. 
 
Hondenkennel 
De beoogde hondenkennel zal nieuw worden gebouwd. Hiervoor zullen nieuwe 
materialen worden toegepast. Tevens wordt aan de buitenzijde van de buiten-
verblijven een glazen afscherming voorzien van 1,8 meter hoog.  
 
Ten aanzien van de beoogde uitbreiding met de hondenkennel, stijgt het lang-
tijdgemiddeld geluidniveau met ten hoogste 9 dB(A) in de dagperiode, 11 dB(A) 
in de avondperiode en 12 dB(A) in de nachtperiode in vergelijking met de rund-
veehouderij. Dit is het gevolg van de blaffende honden in de hokken en de toe-
passing van de straffactor voor impulsief geluid als gevolg van het hondengeblaf. 
Wat betreft de maximale geluidsniveaus, alhier vindt geen stijging plaats. 
 
Voor wat betreft de toetsing ten aanzien van de representatieve bedrijfssitua-
ties wordt het volgende overwogen. De berekende waarden voor het langetijd-
gemiddeld geluidsniveau overschrijden de grenswaarden uit het Activiteitenbe-
sluit niet.  
 
Uit de resultaten blijkt tevens dat het berekende geluidbelasting op de omgeving 
het referentieniveau van het omgevingsgeluid niet overschrijdt. In dit geval zal 
de geluidsbelasting afkomstig van de inrichting inclusief de beoogde uitbreiding 
met een hondenkennel niet bijdrage in een hogere geluidbelasting dan het om-
gevingsgeluid: de geluidbelasting afkomstig van de inrichting wordt derhalve ge-
maskeerd door het omgevingsgeluid.  
 
Afwijkende en incidentele bedrijfssituaties irt goede ruimtelijke ordening 
In de situaties waarbij er mest wordt afgevoerd (25 keer per jaar, waarvan ten 
hoogste 1 keer per week), dan treden er in de situatie inclusief hondenkennel 
geen overschrijdingen op met het langetijdgemiddeld geluidsniveaus op de om-
liggende woningen van derden.  
 
Indien er ruwvoer wordt aangevoerd, dan treden er wel overschrijdingen op met 
het langtijdgemiddeld geluidniveau. Dit is het gevolg van de activiteiten met 
een tractor en de toepassing van de straffactor van 5 dB als gevolg van het blaf-
geluid. De tractoren voldoen aan de huidige stand der techniek. Derhalve is het 
redelijkerwijs niet te verlangen om de tractoren te vervangen door geluidarmere 
types. Deze activiteiten zullen zeer beperkt voordoen (12 keer per jaar).  
 
Afwijkende en incidentele bedrijfssituaties irt Activiteitenbesluit 
In de situaties waarbij er mest wordt afgevoerd (25 keer per jaar, waarvan ten 
hoogste 1 keer per week) of ruwvoer wordt aangevoerd (12 keer per jaar), dan 
treden er in de situatie inclusief hondenkennel geen overschrijdingen op met de 
grenswaarde voor het langetijdgemiddeld geluidsniveau op de omliggende wo-
ningen van derden. Dit als gevolg dat in het kader van het Activiteitenbesluit 
enkel vast opgestelde bronnen worden beoordeeld en de mobiele bronnen voor 
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(kortstondige) rijbewegingen niet beoordeeld worden. Deze activiteiten vinden 
reeds in de huidige vigerende situatie plaats en kunnen derhalve als “reeds ver-
gund” worden beschouwd. Ten aanzien van het berekend referentieniveau van 
het omgevingsgeluid vinden er eveneens geen overschrijdingen plaats. Derhalve 
is het niet noodzakelijk om een maatwerkvoorschrift voor deze activiteiten op 
te nemen.  

6.3  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De gemelde situatie kan wat betreft het Activiteitenbesluit worden geaccep-
teerd. Er zijn geen maatwerkvoorschriften noodzakelijk voor de gemelde regel-
matige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie, of voor de incidentele 
bedrijfssituatie. 
 
Ten aanzien van de omliggende woningen van derden wordt het woon- en leef-
klimaat met de beoogde uitbreiding van de inrichting met een hondenkennel 
niet onevenredig aangetast. Gelet op het referentieniveau van het omgevings-
geluid, zal de geluidbelasting afkomstig van de inrichting worden gemaskeerd. 
Enkel indien er in de avondperiode ruwvoer wordt ingekuild vindt er een be-
perkte overschrijding plaats. Aangezien deze activiteiten zeer beperkt voor-
doen, wordt deze overschrijding niet bezwaarlijk geacht. 
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003_A Rijksstraatweg 187 52,7 49,3 43,3

003a_A Rijksstraatweg 185 48,9 45,5 39,5

003b_A Rijksstraatweg 183 48,5 45,1 39,1

003c_A Rijksstraatweg 181 50,7 47,3 41,3

001_A Rijksstraatweg 186 53,0 49,6 43,6

Tabel 1: de berekende equivalente geluidniveaus minus 10 dB vanwege de R jksstraatweg (N402) bij de

omliggende woningen.

Bij de berekening is uitgegaan van een etmaalintensiteit van 8745 motorvoertuigen

over de Rijksstraatweg en een maximum snelheid van 80 km/uur.

Analyse en conclusie

Er zijn berekeningen gemaakt van het equivalente geluidsniveau minus 10 decibel

vanwege de N402 (Rijksstraatweg) op de dichts bijgelegen woningen van derden.

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is de hoogste waarde is van:

� het gemeten L95 niveau

� het berekende equivalente geluidniveau vanwege de weg minus 10 decibel

(LAeq-10 niveau)

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid zal daarom gelijk of hoger bedragen

dan de berekende waarden van tabel 1.

Dit houdt in dat voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid voor de relevante
woningen (ten minste) de waarden van tabel 1 kunnen worden aangehouden.





Mts. Kruiswijk                                                                  G&O Consult
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Renault 751 vooruit                                                                     
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:09                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     23,3    59,9    63,5    66,5    70,5    75,1    72,7    68,1    60,8    78,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     42,3    78,9    86,5    89,5    93,5    98,1    95,7    91,1    83,8   101,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Renault 751 vooruit piek                                                                
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:09                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     20,9    62,4    67,0    62,3    69,7    73,8    76,3    65,4    61,4    79,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     39,9    81,4    90,0    85,3    92,7    96,8    99,3    88,4    84,4   102,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Renault 751 achteruit                                                                   
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:12                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     49,6    57,6    58,1    59,9    64,5    69,4    66,5    63,5    54,6    73,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     68,6    76,6    81,1    82,9    87,5    92,4    89,5    86,5    77,6    96,1 

Source Explorer V2.20                                                     9-6-2016 13:01:20



Mts. Kruiswijk                                                                  G&O Consult
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Renault 751 achteruit piek                                                              
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:12                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,3    36,8    60,0    58,3    64,9    70,1    63,7    63,3    54,6    73,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     43,3    55,8    83,0    81,3    87,9    93,1    86,7    86,3    77,6    95,9 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Deutz Agroton 150 met mengvoerwagen vooruit                                             
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:12                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     26,0    41,3    62,0    67,3    71,1    77,1    74,7    69,2    60,0    80,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,0    60,3    85,0    90,3    94,1   100,1    97,7    92,2    83,0   103,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Deutz Agroton 150 met mengvoerwagen vooruit piek                                        
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:12                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     25,2    35,9    64,1    67,5    73,8    76,1    75,3    74,2    60,5    81,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     44,2    54,9    87,1    90,5    96,8    99,1    98,3    97,2    83,5   104,3 

Source Explorer V2.20                                                     9-6-2016 13:01:20
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Deutz Agroton 150 met mengvoerwagen achteruit                                           
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:15                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,2    56,6    58,6    61,4    66,4    73,1    69,0    63,7    54,0    75,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,2    75,6    81,6    84,4    89,4    96,1    92,0    86,7    77,0    98,7 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Deutz Agroton 150 met mengvoerwagen achteruit piek                                      
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:15                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     20,5    61,3    64,5    62,1    65,7    73,4    68,1    59,6    54,4    75,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     39,5    80,3    87,5    85,1    88,7    96,4    91,1    82,6    77,4    98,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Shovel Alhman AZ-14, vooruit                                                                    
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:07                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     30,1    53,9    58,2    63,2    70,2    69,8    68,7    61,6    52,0    75,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     49,1    72,9    81,2    86,2    93,2    92,8    91,7    84,6    75,0    98,0 

Source Explorer V2.20                                                     9-6-2016 13:01:20
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Shovel Alhman AZ-14, vooruit piek                                                               
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:07                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     21,7    41,4    51,3    60,6    68,2    66,6    70,2    60,3    50,3    73,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     40,7    60,4    74,3    83,6    91,2    89,6    93,2    83,3    73,3    96,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Shovel Alhman AZ-14, achteruit                                                                  
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:11                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     29,3    58,7    60,0    65,1    69,9    68,6    70,8    59,4    50,4    75,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     48,3    77,7    83,0    88,1    92,9    91,6    93,8    82,4    73,4    98,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Shovel Alhman AZ-14, achteruit piek                                                             
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:11                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     21,2    52,2    57,3    60,7    67,5    63,9    79,8    56,5    48,8    80,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     40,2    71,2    80,3    83,7    90,5    86,9   102,8    79,5    71,8   103,2 

Source Explorer V2.20                                                     9-6-2016 13:01:20



Mts. Kruiswijk                                                                  G&O Consult
2760ao17216                                                                                

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Shovel Alhman AZ-14, vooruit schrapen bak op grond                                              
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:15                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     29,0    58,5    69,2    73,1    74,8    78,1    74,6    71,4    61,3    82,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     48,0    77,5    92,2    96,1    97,8   101,1    97,6    94,4    84,3   105,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Shovel Alhman AZ-14, vooruit schrapen bak op grond, piek                                        
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:15                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     28,1    60,3    71,2    79,9    78,6    83,6    77,5    75,4    65,9    87,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     47,1    79,3    94,2   102,9   101,6   106,6   100,5    98,4    88,9   110,0 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Landini met aanhanger, vooruit                                                          
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:08                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     27,2    48,2    65,9    69,8    72,0    75,3    76,4    69,3    58,3    80,6 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     46,2    67,2    88,9    92,8    95,0    98,3    99,4    92,3    81,3   103,6 

Source Explorer V2.20                                                     9-6-2016 13:01:20



Mts. Kruiswijk                                                                  G&O Consult
2760ao17216                                                                                

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Landini met aanhanger, vooruit  piek                                                    
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:08                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,1    47,9    71,9    69,2    74,4    75,1    83,5    66,5    57,3    85,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     43,1    66,9    94,9    92,2    97,4    98,1   106,5    89,5    80,3   107,9 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Landini met aanhanger, achteruit                                                        
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:11                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     26,3    46,7    60,7    64,3    68,5    72,2    75,1    66,1    55,7    78,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,3    65,7    83,7    87,3    91,5    95,2    98,1    89,1    78,7   101,1 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
____________________

Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Tractor Landini met aanhanger, achteruit, piek                                                  
MeetDatum          :  21-4-2016                                                                                       
Meetduur           :  00:00:11                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  13,00                                                                                           
Windsnelheid [m/s] :  3,70                                                                                            
Hoek windricht [°] :  44,00                                                                                           
RV             [%] :  62,00                                                                                           
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,7    43,0    55,1    65,0    67,0    71,8    78,9    72,4    55,0    80,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,7    62,0    78,1    88,0    90,0    94,8   101,9    95,4    78,0   103,7 

Source Explorer V2.20                                                     9-6-2016 13:01:20
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Agra-Matic B.V. 
Rubensstraat 175   6717 VE Ede   Postbus 396   6710 BJ Ede   Telefoon 0318 - 675 400   Fax 0318 - 675 409    info@agra-matic.nl    www.agra-matic.nl 

MEMO AAN : Gemeente Stichtse Vecht 
 
VAN : Agra-Matic 
 
DATUM : 18 oktober 2017 
 
BETREFT : LUCHTKWALITEIT HONDENPENSION RIJKSSTRAATWEG 188 
 
 
Het voorgenomen initiatief tot het realiseren van een hondenpension aan de Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de 
Vecht heeft als gevolg dat het aantal vervoersbewegingen binnen de inrichting toeneemt. Op het moment dat het 
hondenpension gerealiseerd is, wordt de inrichting per dag door maximaal 14 personenauto’s (dit zijn 28 
vervoersbewegingen) bezocht. Dit initiatief dient beoordeeld te worden op het aspect luchtkwaliteit. Wanneer sprake 
is van een ruimtelijke procedure dient zowel in het kader van de Wet milieubeheer alsmede in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening bepaald te worden of het initiatief past binnen de gelden wet en regelgeving. In het kader 
van de Wet milieubeheer wordt in eerste instantie getoetst of het project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt (NIBM). 
Wanneer hieraan voldaan wordt is verder onderzoek niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening wordt getoets of de cumulatie van de concentraties aan de wettelijk vastgestelde grenswaarden voldoen. 
 
NIBM-Toets 
Middels de NIBM-tool (versie 29-05-2017) is te berekenen of het initiatief wel of niet in betekende mate bijdraagt aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. Zoals uit onderstaande afbeelding blijkt, bedraagt de grens voor “niet in 
betekende mate in 1,2 µg/m3 voor NO2 en PM10. Voor onderhavig initiatief is uitgegaan dat het plan gerealiseerd 
wordt in 2018. Uit onderstaande afbeelding kan geconcludeerd worden dat de 28 vervoersbewegingen niet in 
betekende mate bijdragen en er geen nader onderzoek nodig is in het kader van de mogelijke verslechtering van het 
leefklimaat.  

 
 
Toets grenswaarden  
Middels de grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (RIVM) is te bepalen wat de concentraties 
NO2 en PM10 ter plaatsen van de inrichting zijn. De grenswaarden van voorgenoemde concentraties bedraagt 40 
µg/m3. Uit de grootschalige concentratie- en depositiekaarten (2016) blijkt dat de concentratie NO2 ter plaatse van 
de inrichting 20,58 µg/m3 bedraagt. De concentratie PM10 bedraagt 18,41 µg/m3. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan 
de grenswaarden van 40 µg/m3. De bloodstelling aan NO2 en PM10 leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s  
 
Conclusie 
Op basis van de NIBM-toets en de toets grenswaarden kan geconcludeerd worden de luchtkwaliteit voor onderhavig 
initiatief geen beperkende factor is.  
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Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, 
internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Fopma NatuurAdvies. Ook mag het zonder 
een dergelijke toestemming niet worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Fopma NatuurAdvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Fopma 
NatuurAdvies.  De opdrachtgever vrijwaart Fopma NatuurAdvies voor aanspraken van derden in verband 
met deze toepassing. 
 
 
Fopma NatuurAdvies is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 

  
 

De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 
worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond 
 
De opdrachtgever wil een hondenpension bouwen op het bouwkavel behorende bij de locatie aan de  
Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Het pension wordt gebouwd op een graslandperceel. 
 
Door Royal Haskoning is in 2008 al een ‘ecoscan’ uitgevoerd voor dit project (Royal Haskoning, 2008). Dit 
rapport is ondertussen te gedateerd en derhalve is ons verzocht om een nieuwe, actuele toets uit te voeren. 
 
In deze Natuurtoets wordt gekeken of er voor de realisering van de plannen nog een ontheffing (soorten) op 
grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Ook kan uitsluitsel gegeven worden of de gemeente 
bij een Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen. Het rapport kan tevens 
gebruikt worden bij de bestemmingsplanprocedure. In hoofdstuk 7 staan de conclusies van de natuurtoets.  
 
De te toetsen activiteit betreft: 

• Bouw van nieuw hondenpension op grasland. 
 
Er is geen sprake van kap van bomen of sloop van opstallen.  
 
              

 
Figuur 1.  Luchtfoto met ligging onderzoeksgebied zwarte kader en plangebied nieuwe hondenpension 

in het rode kader (Bron: NDFF).  
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Figuur 2.   Situatieschets van de gewenste situatie (Bron: Ruimtelijke Onderbouwing, voor de locatie 

Rijksstraatweg 188 te Loenen a/d Vecht (Bron: Agra-Matic). 
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Figuur 3.  Foto’s plangebied uitbreiding hondenpension (Bron: Agra-Matic) 

1.2 Aanleiding 
De aanleiding voor het maken van een natuurtoets is de noodzaak en de wens om vooraf uit te sluiten dat 
door het project natuurwaarden aangetast kunnen worden. 

1.2.1 Soortbescherming  
Realisatie van de voorgenomen plannen kan invloed hebben op de bepalingen in de Wet natuurbescherming. 
Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in Nederland. Overtreding van de 
verbodsbepalingen (bijlage 1) ten aanzien van streng beschermde soorten vereist mogelijk een ontheffing 
(zie hoofdstukken 2 t/m 5 en 7). 

1.2.2 Gebiedsbescherming 
In deze Natuurtoets is tevens gekeken of er door de uitvoering van het voorgenomen plan sprake kan zijn 
van externe werking op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden vallen eveneens 
onder de Wet natuurbescherming. Bij effecten op Natura 2000-instandhoudingsdoelen is mogelijk een 
vergunning vereist (zie hoofdstukken 2, 6 en 7). 
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1.3 Probleemstelling / doelstelling 

De natuurtoets geeft antwoord op onderstaande vragen: 
 

1. Komen er natuurwaarden voor, waarvoor het noodzakelijk is om een uitgebreide natuurtoets met 
mitigatieplan te laten uitvoeren om te beoordelen in hoeverre het project handelingen bevat die in 
strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (soortbescherming). 

 
2. Zijn er mogelijke effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen waardoor er een passende 

beoordeling gemaakt moet worden (gebiedsbescherming/ Wet natuurbescherming). 
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2 Soortbescherming – Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Boswet, Flora- 
en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het soortenbeleid deelt de Wet natuurbescherming 
de soorten in drie beschermingsregimes, namelijk vogels (EU-Vogelrichtlijn), soorten beschermd op grond 
van de Habitatrichtlijn en nationaal beschermde soorten.  

2.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn). De lijst met jaarrond beschermde vogels staat in bijlage 3.   
 
2.2   Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van 
Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden 
ook vogels genoemd. Het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn is ten aanzien van verstoren strikter 
dan het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Mogelijk zijn de in de Bijlagen van de Verdragen van 
Bern en Bonn genoemde vogels strikter beschermd dan soorten die van nature in Nederland voorkomen 
en niet in deze bijlagen staan. Grotendeels betreffen het in Nederland zeldzame en doortrekkende soorten 
of dwaalgasten. Een aantal soorten zoals bijvoorbeeld de pimpelmees zijn algemeen in Nederland.  

2.3   Beschermingsregime andere soorten  
Dit zijn de in de bijlage van Wet natuurbescherming genoemde soorten. Het gaat hier om de bescherming 
van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet 
natuurbescherming (art. 3.10 – 3.11 Wet natuurbescherming). Voor de zoogdier- amfibie- en reptielsoorten 
opgenomen in deze bijlage geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden 
beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een bescherming 
behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden om ecologische redenen beschermd. 
Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om de 
staat van instandhouding van dier- en plantsoorten te beschermen. Omdat er ook veel algemene soorten in 
staan genoemd is de verwachting dat er weer een verdeling komt van meer en minder strikt beschermde 
soorten (vergelijkbaar met de tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet). Deze kan echter per provincie 
verschillen (zie bijlage 5).  

2.4  Zorgplicht  
Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in het 
wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn 
voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade 
aan dieren en planten te voorkomen.  
  
2.5  Veranderingen t.o.v. Flora- en faunawet  
Een belangrijke verandering zijn de lijsten met beschermde soorten. Er zijn soorten die onder de Flora- en 
faunawet beschermd waren (tot 1-1-2017) en onder de Wet natuurbescherming niet meer en andersom. Zo 
is een aantal soorten planten (orchideeën), insecten en vissen (o.a. Kleine modderkruiper en Bittervoorn 
zonder binding met Natura 2000-gebieden) vanaf 2017 niet meer beschermd. Voorbeelden van soorten 
waarvoor nu geen ontheffing nodig is bij ruimtelijke ingrepen en na 2017 wel, zijn de Egel en de Bosmuis 
(er geldt nu een vrijstelling) en de Mercuurwaterjuffer, de Kleine ereprijs en de Molmuis (nu niet 
beschermd).   
  
De beschermde status van soorten kan per provincie gaan verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid 
om bij provinciale verordening (POV) vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan 
geen ontheffing nodig voor werkzaamheden.   
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2.6  Provinciale Omgevingsverordening Utrecht (POV)   
De provincie heeft een Omgevingsverordening (verder POV) opgesteld met daarin opgenomen 
hoe om te gaan met soortenbescherming.    
   
Artikel 3.5.1 behandeld de soortenvrijstelling bij ruimtelijke inrichting, bestendig beheer en 
onderhoud.   
 
  
Artikel 3.5.1 Vrijstelling overige beschermde soorten  
  
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.10, derde lid, en 3.31, eerste lid, van de wet gelden de 

verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, niet voor soorten genoemd in bijlage 
II bij deze regeling ten aanzien van handelingen genoemd in artikel 3.10, tweede lid van de 
wet, onderdelen a, d, e, f en g.  
  

2. De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, geldt slechts voorzover er voorafgaand en tijdens 
de werkzaamheden of het gebruik in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om te 
voorkomen dat de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, worden 
overtreden.  

  
In bijlage 5 staan de soorten vermeld welke op grond van de POV vrijgesteld worden.  
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3  Ligging onderzoeksgebied en onderzoeksopzet 
3.1  Ligging onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied voor de Wet natuurbescherming beperkt zich tot de percelen waarop de ingreep 
plaatsvindt en de directe omgeving (zie figuur 1). Voor de effecten op Natura 2000-gebieden is in hoofdstuk 
6 ook gekeken naar het aspect externe werking.  

3.2  Onderzoeksmethode 
Deze natuurtoets is gebaseerd op bronnenonderzoek en een bureauanalyse. Aan de hand van expert 
judgement door een ecoloog (Ir. A. Fopma van Fopma NatuurAdvies) is ingeschat wat de beschermde 
natuurwaarden zijn en de te verwachten effecten.     

3.2.1  Bronnenonderzoek 
Gekeken is naar de volgende bronnen: 
• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, zie ook bijlage 4). 
• Literatuur (zie hoofdstuk 8). 

3.2.2  Veldbezoek / bureauanalyse 
 
Vooraf is de vraag gesteld of het in deze het noodzakelijk was om aanvullende op het literatuuronderzoek 
ook een veldbezoek uit te voeren. Op basis van de meegestuurde foto’s (oktober 2017) van de 
opdrachtgever, Google streetview, Google maps en een blik in het NDFF zijn wij op basis van expert 
judgement tot de conclusie gekomen dat een veldonderzoek op dit moment in deze zaak naar verwachting 
geen nieuwe inzichten zou opleveren. Derhalve hebben we in dit geval het veldbezoek achterwege 
gelaten. 
  
Afwegingen: 

- Bouw op graslandperceel zonder watervoerende greppels. 
- Geen sloten en diepe greppels in perceel. 
- Geen bomen in plangebied.  
- Geen waarnemingen van beschermde soorten in NDFF in het plangebied. 
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4  Inventarisatie natuurwaarden 
4.1  Vogels (Wnb § 3.1) 

4.1.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In het onderzoeksgebied (figuur 1) zijn 167 waarnemingen (zie figuur 4) van vogels geregistreerd, verdeeld 
over 48 soorten. Hierbij zijn 4 ‘jaarrond’ beschermde vogelsoorten. Het betreft de Gierzwaluw, Huismus, 
Ooievaar en Roek.  
 
Onder de Wet natuurbescherming zijn vaste rust en verblijfplaatsen en nesten van deze soorten jaarrond 
beschermd. 
 

 
Figuur 4. Waarnemingen Vogels in het onderzoeksgebied in de periode 2012-2017 (Bron: NDFF).  
 
Gierzwaluw: Geen waarnemingen met broedindicatie. 
Huismus: Geen waarnemingen met broedindicatie. 
Ooievaar: Geen waarnemingen met broedindicatie. 
Roek: Twee waarneming (2013 & 2014) van broedende Roeken in bosje hoek 

Slootdijk en Amsterdams Rijnkanaal. Het betreft 3-4 paar. (zie figuur 5). 
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Huismus  
De Huismus staat dan wel niet in het NDFF, maar de kans is zeer groot dat de soort wel broedt in de 
gebouwen op het bestaande bedrijf. Door de ingreep gaat er grasland verloren, maar zal het leefgebied 
van de Huismus eerder worden vergroot dan verkleind. Negatieve effecten op de huismussenstand door de 
bouw van een hondenpension zijn dan ook uitgesloten.  
 
Kerkuil 
Naar aanleiding van het braakbalonderzoek dat in 2015 op het bedrijf is uitgevoerd, weten we dat er in de 
stal naast het voetbalveld (buiten het plangebied) een broedlocatie is geweest van de Kerkuil. Deze is niet 
ingevoerd in het NDFF. De opdrachtgever bevestigd dat de soort in de betreffende stal heeft gebroed. 
Deze stal ligt aan de andere zijde van het bedrijf. Door de bouw wordt het leefgebied van de Kerkuil niet 
aantast en de broedlocatie blijft in tact. Effecten op de Kerkuil worden op voorhand uitgesloten.  

4.2  Vleermuizen (Wnb § 3.2) 

4.2.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
 
Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk: 
• Gewone dwergvleermuis 
• Ruige dwergvleermuis 
• Rosse vleermuis 
• Laatvlieger 
• Tweekleurige vleermuis 
• Gewone grootoorvleermuis 
• Watervleermuis 
• Meervleermuis 
• Franjestaart 
• Baardvleermuis 
• Brandts vleermuis 
 
In het onderzoeksgebied zijn op basis van de NDFF geen waarnemingen van vleermuizen (allen Wnb § 3.2) 
gevonden.  
 

4.2.2  Analyse plangebied vleermuizen 
 
Op basis van de luchtfoto is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes.  
 
Verblijfplaatsen  
De bouw vindt plaats op een perceel grasland (zie figuur 2 en 3). Voor vleermuizen zijn er geen geschikte 
verblijfplaatsen in het plangebied.  
 
Vliegroutes  
In het plangebied zijn geen geschikte structuren voor vliegroutes aanwezig.  
 
Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten. 
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 Tiendoornige stekelbaars onbeschermd 
 Vetje onbeschermd 

 
Er zijn op vier plaatsen rondom het plangebied Ringslangen waargenomen (zie figuur 6).   

        
Figuur 6. Waarnemingen van Ringslang in het onderzoeksgebied (Bron: NDFF). Het plangebied ligt 

bij de rode pijl. 
 

4.4.2  Analyse plangebied amfibieën, reptielen en vissen  
Zoals uit figuur 1,2 en 3 blijkt zijn er geen sloten en diepere greppels in het plangebied. Voor de 
betreffende soorten is er in het plangebied weinig tot geen geschikt leefgebied aanwezig.  
Effecten door de bouw op beschermde soorten zijn uitgesloten. 
 

4.5  Vlinders, libellen, juffers  

4.5.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
 
In het onderzoeksgebied zijn verschillende soorten dagvlinders en libellen aangetroffen. Alle aangetroffen  
soorten zijn onbeschermd.  
 
12 onbeschermde soorten dagvlinders: 

Atalanta, Bont zandoogje, Bruin blauwtje, Dagpauwoog, Distelvlinder, Gehakkelde aurelia, Groot 
koolwitje, Klein geaderd witje, Klein koolwitje,  Kleine vos, Landkaartje en Zwartsprietdikkopje. 

Geen soorten nachtvlinders. 
10 onbeschermde soorten libellen: 

Blauwe glazenmaker, Bruine glazenmaker, Bruine winterjuffer, Grote keizerlibel, Grote 
roodoogjuffer, Houtpantserjuffer, Kleine roodoogjuffer, Paardenbijter, Variabele waterjuffer en 
Watersnuffel. 

 

4.5.2  Analyse plangebied vlinders, libellen, juffers en insecten 
Zoals uit figuur 1,2 en 3 blijkt zijn er geen sloten en diepere greppels in het plangebied. Het perceel bestaat 
met name uit grasland. Er is onder het huidige agrarische beheer geen geschikt leefgebied aanwezig voor 
beschermde soorten vlinders, libellen, juffers en insecten. 
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4.6  Vaatplanten 

4.6.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
Er zijn 58 verschillende plantensoorten vastgesteld in het onderzoeksgebied. Hierbij zijn geen beschermde 
soorten aangetroffen.  
 

4.6.2  Analyse plangebied vaatplanten 
Het intensieve agrarische gebruik van het plangebied (figuur 1 en 3) voorkomt dat er geschikt leefgebied 
voor beschermde soorten aanwezig is. 
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5  Beoordeling Wet natuurbescherming (soorten) 
 

5.1  Vogels 
Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Wel kunnen er vogels broeden 
in het graslandperceel waarop gebouwd wordt.  
 
Periode werkzaamheden (voorzorgsbeginsel) 
Omdat geen ontheffingen worden verleend voor het verstoren van vogels en/of het vernielen van nesten 
wordt geadviseerd om het bouwrijk maken voor het broedseizoen (globale richtlijn3 15 maart - 15 juli)  uit te 
voeren of te beginnen na 15 juli. Voorkom het vestigen van broedvogels op het bouwperceel door het 
plaatsen van wapperende zakken of enkele linten (vanaf 1 maart).  
 

5.2  Overige soorten 
Voor de overige soorten flora en fauna geldt ook dat er geen ontheffing noodzakelijk is. Tijdens de bouw 
moet rekening gehouden worden met deze soorten, zodat deze zo min mogelijk verstoord worden 
(voorzorgsbeginsel). 
 

                                                      

3 Broedseizoen: Vogels worden met name beschermd tijdens het broedseizoen. Een belangrijke vraag is dus: Van 

wanneer tot wanneer duurt het broedseizoen? Vaak wordt als grove lijn gezegd dat het broedseizoen duurt van 15 
maart tot en met 15 juli. Inderdaad broeden vogels met name in deze periode. De bescherming van vogels is echter 
niet gebaseerd op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of na 15 juli 
zijn. Het broedseizoen begint niet pas wanneer de eieren gelegd zijn. Het broedseizoen gaat al van start met de 
paarvorming, territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en 
eieren beschermd door de Wet natuurbescherming. Het nest mag niet verwijderd, verstoord of leeggehaald worden 
(Bron: Vogelbescherming Nederland).  
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6  Gebiedsbescherming 
6.1  NatuurNetwerk Nederland 
 
Het NatuurNetwerk Nederland (NNN) omvat in de provincie Utrecht zo'n 30.000 hectare natuur. Een bonte 
afwisseling van vochtige bossen, droge bossen, heide, stuifzand, bloemrijke graslanden, rietlanden en 
plassen. Het is het leefgebied van talloze planten en dieren, maar ook het gebied waar veel mensen naar 
toe komen om te genieten en te ontspannen. Helaas staat de kwaliteit van de natuur al lange tijd onder druk 
door versnippering, verdroging en vermesting. Daarom is  in de provincie Utrecht tussen 1990 en 2012 ruim 
5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. Hiermee is het NNN al flink versterkt. 
 
 
Zoals uit figuur 7 blijkt ligt het plangebied niet in de omgeving van het NNN. Bij de activiteiten is geen sprake 
van externe werking. Effecten op het  NNN zijn uitgesloten. 
 

 
      
Figuur 7.  Overzicht van plangebied (rode pijl) met ligging t.o.v. het NatuurNetwerk Nederland.  

(Bron: webkaart.provincie-utrecht.nl).  
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6.2  Wet natuurbescherming - Natura 2000 gebieden  
 
Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese 
natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die 
voor Europa belangrijk zijn. Een voorbeeld is de Noordse woelmuis, die alleen nog maar in Nederland 
voorkomt. 
 
Er is al een Natuurbeschermingswetvergunning voor deze activiteit verleend. 
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• www.ndff.nl  
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BIJLAGE 1 Algemene verbodsbepalingen Wnb  
   
§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn     
 
Artikel 3.1     
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.   
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.   
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.   
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.   
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
  
§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn     
 
Artikel 3.5     
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.   

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.   
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen.   
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen.   
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten     
 
Artikel 3.10     
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:   

a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;   

b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen, of   

c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in 
het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met 
handelingen:   
a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;   
b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;   
c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 

plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;   

d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;   
e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;   
f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer;   

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.   

 
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de 

huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende 
erven of roerende zaken bevinden.  
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BIJLAGE 2 Proces beoordeling ontheffing Wnb

 
 
Verdere uitwerking van het schema op: 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#initiatiefnemer  



25          Natuurtoets versie 14 oktober 2017 
 

 

BIJLAGE 3 Jaarrond beschermde vogels 
 
Categorieën: 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- 

en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 

afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en 

limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 

bouwen. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 

de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
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Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in 
categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn. 

Nederlandse naam Categorie Nederlandse naam Categorie 

Blauwe reiger 5 Ruigpootuil 5 
Boerenzwaluw 5 Spreeuw 5 
Bonte vliegenvanger 5 Tapuit 5 
Boomklever 5 Torenvalk 5 
Boomkruiper 5 Zeearend 5 
Bosuil 5 Zwarte kraai 5 
Brilduiker 5 Zwarte mees 5 
Draaihals 5 Zwarte roodstaart 5 
Eidereend 5 Zwarte specht 5 
Ekster 5 Huismus 2 
Gekraagde roodstaart 5 Kerkuil 3 
Glanskop 5 Oehoe 3 
Grauwe vliegenvanger 5 Ooievaar 3 
Groene specht 5 Ransuil 4 
Grote bonte specht 5 Roek 2 
Hop 5 Slechtvalk 3 
   Sperwer 4 
Huiszwaluw 5 Steenuil 1 
IJsvogel 5 Wespendief 4 
Kleine bonte specht 5 Zwarte wouw 4 
Kleine vliegenvanger 5 Boomvalk 4 
Koolmees 5 Buizerd 4 
Kortsnavelboomkruiper 5 Gierzwaluw 2 
Oeverzwaluw 5 Grote gele kwikstaart 3 
Pimpelmees 5 Havik 4 
Raaf 5    
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BIJLAGE 4  Samenvatting NDFF 
 

 
 

Beschermde soorten Wet natuurbescherming 
 
Wnb - Vogelrichtlijn 

• Roek 
• Groenling 
• Heggenmus 

 Wnb - Habitatrichtlijn 

•  Aardmuis 
•  Bastaardkikker 
•  Bosmuis 
•  Bruine kikker 
•  Dwergmuis 
•  Gewone bosspitsmuis 
•  Gewone pad 
•  Haas 
•  Huisspitsmuis 
•  Kleine watersalamander 
•  Konijn 
•  Ringslang 
•  Rosse woelmuis 
•  Veldmuis 
•  Waterspitsmuis 
•  Woelrat 

 Wnb - andere soorten 

• Ringslang 
• Waterspitsmuis  
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BIJLAGE 5  POV Utrecht    
Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer   
   
De vrijstelling als bedoeld in artikel 3.5.1 van de POV betreft de volgende soorten:   
  
Aardmuis             Microtus agrestis   
Bastaardkikker           Pelophylax klepton esculenta  
(oude naam: middelste groene kikker)     (oude naam: Rana esculenta)   
Bosmuis             Apodemus sylvaticus   
Bruine kikker            Rana temporaria   
Bunzing             Mustela putorius   
Dwergmuis             Micromys minutus   
Dwergspitsmuis           Sorex minutus   
Egel               Erinaceus europeus   
Gewone bosspitsmuis          Sorex araneus   
Gewone pad             Bufo bufo   
Haas              Lepus europeus   
Hermelijn             Mustela erminea   
Huisspitsmuis            Crocidura russula   
Kleine watersalamander         Lissotriton vulgaris (oude naam: Triturus vulgaris)  
Konijn              Oryctolagus cuniculus   
Meerkikker            Pelophylax ridibundus   

(oude naam: Rana ridibunda)   
Ondergrondse woelmuis         Pitymys subterraneus   
Ree               Capreolus capreolus   
Rosse woelmuis           Clethrionomys glareolus   
Tweekleurige bosspitsmuis         Sorex coronatus   
Veldmuis             Microtus arvalis   
Vos               Vulpes vulpes   
Wezel              Mustela nivalis   
Woelrat             Arvicola terrestris   
    

 
 



15-4-2014 15:461

Van: @waternet.nl]
Verzonden: woensdag 19 september 2012 11:22
Aan:
CC: ruimtelijkeplannen
Onderwerp: reactie Rijkstraatweg 188

This message has been archived.  View the original item  
Beste , 
  
Hier de reactie van Waternet op de ruimtelijke onderbouwing van Rijkstraatweg 188. 
Ik heb slechts twee opmerkingen met verzoek deze aan te passen in de tekst. 
  
De uitleg onder het kopje 'Beleid m.b.t Waterkering' is niet geheel duidelijk. Een tekstvoorstel is: 
Het is niet toegestaan om zonder watervergunning werkzaamheden uit te voeren of werken aan te 
brengen binnen de kern, beschermingszone van waterkeringen.  
  
Daarnaast is de compensatie maatregel iets aangepast. In de nieuwe Keur staat beschreven dat indien 
de toename in verharding in het buitengebied meer dan 5.000 m2 bedraagt. Er tussen de 10-20% van 
de toename in verharding moet worden gecompenseerd in de vorm van oppervlaktewater of 
alternatieve maatregel.  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Adviseur Ruimtelijke Plannen 
 
Waternet 
Team Planadvies 
Tel.  
  
Korte Oudekerkerdijk 7 
Postbus 94370 
1090 GJ  Amsterdam 
 
 
************************************************** 

 



 



15-4-2014 15:471

Van: @provincie-utrecht.nl]
Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 9:33
Aan:
CC: secretariaatGRO
Onderwerp: RE: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188 Loenen a/d Vecht

Dag , 
  
In augustus 2013 is het navolgende aangegeven m.b.t. het plan Rijksstraatweg 188; 
Weliswaar sluiten de voorschriften van het bestemmingsplan expliciet uit dat er buitenverblijven worden gerealiseerd, 
maar anderzijds kan er niet aan worden voorbijgegaan dat het bestemmingsplan dierenpensions mogelijk maakt én 
dat uit oogpunt van dierwelzijn buitenverblijven dwingend voorgeschreven worden. Ambtelijk zijn er uit het oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening op voorhand geen overwegende bezwaren om mee te werken. Daar komt bij dat 
in de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat een procedure voor een omgevingsvergunning 
krachtens artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo wordt gevoerd, omdat er strijdigheid is tussen het initiatief en het 
bestemmingsplan voor wat betreft het gebruik van de gronden voor de speelweide of buitenruimte. Hierin kan geen 
strijdigheid met provinciale belangen worden gevonden, temeer ook daar bij een integrale afweging niet buiten 
beschouwing gelaten mag worden dat buitenverblijven dwingend worden voorgeschreven in het Honden en 
Kattenbesluit. Dat voor het hondenpension ten dele een gebouwde voorziening moet komen is reeds in het verleden 
met een wijzigingsprocedure 3.6 Wro mogelijk gemaakt. Ik ga er overigens wel van uit dat bij de herziening van het 
bestemmingsplan het bouwvlak geoptimaliseerd wordt aan de hand van voorliggend initiatief. 
  
Landschappelijk ligt dit bedrijf in een rivierlint in het open gebied van het Groene Hart. De kwaliteiten zijn hiervoor 
uitgewerkt in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Voor de landschappelijke inpassing is daar echter meer uit 
te halen. De erfvorm kan worden benadrukt en het gebruik van gebiedseigen beplanting kan beter. Nu lijkt de 
beplanting vooral utilitair ingezet (afscheiding van buitenruimte). Het heeft landschappelijk geen meerwaarde, qua 
vorm en soortenkeuze (laurierstruiken). In een eerder stadium is deze opmerking overigens ook gemaakt. 
  
Uit het bovenstaande kan instemming herleid worden, echter wordt wederom aangegeven dat de landschappelijke 
inpassing verbeterd kan worden. Gelet op hetgeen is gesteld op pagina 7 van de ruimtelijke onderbouwing is hieraan 
voldaan. De beplantingskeuze is aangepast en er wordt nu gebruik gemaakt van inheemse soorten. 
  
Aanvullend kan de passage binnen de beleidsbeschrijving met betrekking tot het voormalige streekplan vervallen. De 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 is immers vastgesteld beleid.  
  
Met vriendelijke groet, 

 
  

Team Gemeentel jke Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) | Afdeling Fysieke Leefomgeving (FLO) 

Provincie Utrecht I Archimedeslaan 6 I Postbus 80300 I 3508 TH Utrecht 

T   E @provincie-utrecht.nl 
  

Van: @stichtsevecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 17 december 2013 16:31 
Aan: 'ruimtelijkeplannen'; secretariaatGRO; 'Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl' 
CC:  
Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188 Loenen a/d Vecht 
  
Geachte heer/ mevrouw, 
  
We hebben een aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling die via de procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 3 Wabo worden voorbereid. U heeft al in een eerder fase opmerkingen gegeven. Voordat wij het plan ter 
inzage leggen willen wij graag de laatste versie van de onderbouwing aan u voorleggen. De ruimtelijke onderbouwing 
voor deze aanvraag is als bijlage bij dit e-mailbericht gevoegd. Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken 
te reageren. Indien u binnen deze termijn geen reactie heeft ingediend, gaan wij ervan uit dat er geen op- of 
aanmerkingen zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 















Aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning 
 
 
Betreft: Realisatie hondenpension aan de Rijksstraatweg 18 te Loenen aan de 

Vecht. 
 
Onderwerp: toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning inzake het 

dierenwelzijn binnen het Hondenpension. 
 
 
 
Het houden van honden in een hondenpension is gebonden aan het Besluit houders van  
Dieren zoals die gelden vanaf 1 januari 2017. Hierin zijn voorschriften opgenomen waaraan 
zal worden voldaan.  
 
Het Besluit houders van dieren geeft algemene richtlijnen voor het huisvesten van dieren. In 
het honden en kattenbesluit 1999, geldend van 01-04-2013 t/m 30-06-2014, staan concrete 
maatvoeringen voor het huisvesting van de dieren. Aan de eisen welke in beide besluiten 
staan wordt voldaan met de huidige inrichting van het gebouw. De dieren hebben de 
beschikking over een binnenverblijf en een buitenverblijf. Het buitenverlijf is toegankelijk 
wanneer de beheerder deze open zet. Dit kan verdeeld worden over meerdere delen per 
dag. Afhankelijk van de behoefte van de dieren krijgen ze meerdere malen (kort) toegang tot 
het buitenverblijf of minder vaak en langer.  
 
De dieren die hier behoefte aan hebben kunnen ook uitgelaten worden door de beheerder 
van het hondenpension. Hierdoor kan in de behoefte van elk dier worden voorzien. 
 
De dieren beschikken over voldoende ruimte. De ruimten en de daarin gebruikte materialen 
zijn aangepast aan de fysiologische en ethologische behoeften van het dier. Tijdens slechte 
weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s wordt de dieren bescherming geboden. 
Onnodige angst en stress wordt voorkomen door de huisvesting. Degene die dagelijks werkt 
met de dieren heeft hier ook invloed op. Het bewijs van vakbekwaamheid is een zekerheid 
dat er met voldoende kennis van het vak gewerkt wordt. Wanneer meerdere dieren in één 
verblijf worden gehouden wordt zorgvuldig afgewogen welke dieren dit zijn. Passen ze bij 
elkaar, is de omgang goed en brengen ze samen geen onrust in de groep.  
 
Door te voldoen aan de voorschriften in het Besluit houders van dieren kunnen we de 
klanten garanderen dat de dieren op een veilige en juiste manier gehuisvest worden. De 
NVWA is belast met de controle op het naleven van het Besluit houders van dieren.  
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A Algemeen

A.1 Belastingscombinaties en -factoren

Belastingcombinaties en -factoren volgens 
Eurocode 0: NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp
Eurocode 1: NEN-EN 1991 Belastingen op constructies
Eurocode 2: NEN-EN 1992 Betonconstructies
Eurocode 3: NEN-EN 1993 Staalconstructies
Eurocode 5: NEN-EN 1995 Houtconstructies
Eurocode 6: NEN-EN 1996 Constructies van metselwerk

Gevolgklasse CC1B
Betrouwbaarheidsklasse RC1
Referentieperiode 15 jaar

A.1.1 Uiterste grenstoestand (UGT)

Fundamentele combinaties 1 

g · G  +  q1· 0 · Q1  +  Σ qi · 0,i · Qi met i>1  (6.10 a)

Dak: 1,2 · G    
Vloeren: 1,2 · G  +  0,54 · Q1  

Waarin: g = 1,2 factor voor ongunstig blijvende belasting (= 1,35 · 0,9)

g = 0,9 factor voor gunstig blijvende belasting

G = blijvende belasting

q = 1,35 factor voor veranderlijke belasting

0 = 0,4 is combinatiefactor (zie tabel 1) 

Q1 = veranderlijke belasting met (Q1 · t)

Fundamentele combinaties 2 

g ·ξ · G  +  q1 · Q1  +  Σ qi · 0,i · Qi met i>1 (6.10 b)

Dak: 1,1 · G  +  1,35 · Q1  
Vloeren: 1,1 · G  +  1,35 · Q1  

Waarin: g·ξ = 1,1 factor voor ongunstig blijvende belasting (= 1,2 · 0,89)

q = 1,35 factor voor veranderlijke belasting

Fundamentele combinaties 3 voor buitengewone ontwerp en rekensituaties

g · G  +  q1 · Q1  +  Σ qi · 0,i · Qi met i>1 (6.11 a/b)

Waarin:  g, q, qi = 1,0 factor voor alle belastingen
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Tabel 1: Waardes van de  -factoren voor gebouwen

Belasting
Belasting Combinatie

0

BC-1, 2, 3 & 4

1

BC-5 

2

BC-5 & 6

Categorie A: woon- verblijfsruimtes 0,4 0,5 0,3

Categorie H: daken 0 0 0

Sneeuwbelasting 0 0,2 0

Windbelasting 0 0,2 0

A.1.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

Fundamentele combinaties 4 voor de karakteristieke combinaties (onomkeerbaar)

g · G  +  q1 · Q1  +  Σ qi · 0,i · Qi met i>1  

Fundamentele combinaties 5 voor de frequente combinaties (omkeerbaar)

g · G  +  q1· 1,1 · Q1  +  Σ qi · 2,i · Qi met i>1  

Fundamentele combinaties 6 voor de quasi-permanente combinaties (momentaan, lange termijn)

g · G  +  Σ qi · 2,i · Qi met i>1  

Waarin: g, q, qi, = 1,0 factor voor alle combinaties en belastingen

0, 1, 2 = is combinatiefactor (zie tabel 1)

A.1.3 Referentieperiodefactor 

De referentieperiode voor landbouw, tuinbouw en industriegebouwen van 1 of 2 verd is 15 jaar.
Karakteristieke belastingen voor variabele lasten volgens NEN-EN1991 zijn gebaseerd op 50 jaar. 
Indien de referentieperiode hiervan afwijkt dient te worden aangehouden:

Ft = Ft0 (1+ (1- 1) /9 x ln(t / t50)) = Ft0 (1+ (1- 0,2) /9 x ln(15 / 50))  = Ft0 (1 + 1/9 x (0,8) x ln 0,3).

A.1.4 Modificatiefactoren

Aanpassen van sneeuw- en windbelasting op de grond op basis van herhalingstijd. Wanneer de  ont-
werplevensduur minder bedraagt dan 50 jaar mag de belasting worden gereduceerd. De modificatiefac-
toren voor sneeuw en wind (cprob) voor een referentieperiode van 15 jaar zijn:

Bij sneeuw geldt; cprob = 0,75 NEN-EN 1991-1-3 bijlage D + NB
Bij wind (gebied I) geldt; cprob = 0,93 NEN-EN 1991-1-4 art 4.2
Bij wind (gebied II) geldt; cprob = 0,92 “”
Bij wind (gebied III) geldt; cprob = 0,91 “”
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A.2 Belastingen

Hellend dak (10º)
Blijvende belasting (zonder zonnepanelen)
Sandwichpaneel = 0,15 kN/m2

Houten sporen = 0,05       kN/m  2

Gk;rep = 0,20 kN/m2

Blijvende belasting (met zonnepanelen)
Sandwichpaneel = 0,15 kN/m2

Houten sporen = 0,05 kN/m2

Zonnepanelen (maximaal 20 kg/m2) = 0,20       kN/m  2

Gk;rep = 0,40 kN/m2

Opgelegde belasting
qk;rep = sneeuw = 0,42 kN/m2

qk;rep = sneeuw = 0,21 kN/m2

Combinatie windbelasting 1

qk;rep = winddruk (G) = 0,04 kN/m2

qk;rep = winddruk (H) = 0,04 kN/m2

qk;rep = windzuiging (I) = -0,21 kN/m2

qk;rep = windzuiging (J) = -0,32 kN/m2

Combinatie windbelasting 2

qk;rep = windzuiging (G) = -0,41 kN/m2

qk;rep = windzuiging (H) = -0,19 kN/m2

qk;rep = windzuiging (I) = -0,21 kN/m2

qk;rep = windzuiging (J) = -0,32 kN/m2

qk;rep = overdruk = -0,12 kN/m2

qk;rep = onderdruk = 0,08 kN/m2

qk;rep (op een oppervlak A = 10 m2, max 5 m1) = 1,00 kN/m2

Qk;rep = 1,50 kN

Gevel
Blijvende belasting 
Metselwerk 200 mm (0,20 x 20) = 4,00       kN/m  2

Gk;rep = 4,00 kN/m2

Opgelegde belasting
qk;rep = winddruk = 0,33 kN/m2

qk;rep = windzuiging = 0,21 kN/m2
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Begane grondvloer
Blijvende belasting 
Betonvloer 200 mm dik (= 0,20 x 25) = 5,00       kN/m  2

Gk;rep = totaal = 5,00 kN/m2

Opgelegde belasting
qk;rep = 500 kg/m2 = 5,00 kN/m2

Qk;rep = 700 kg = 7,00 kN
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A.2.1 Sneeuwbelasting hellend dak (10 graden)

Bepaling sneeuwbelasting vlgs NEN-EN1991-1-3#5.3

Zadeldak

dakhelling α1 = 10 °  

dakhelling α2 = 10 °  

dakvorm zadeldak symmetrisch

referentieperiode n = 15 jaren  

Ce = 1,0 is  de bloots tellingscoëfficiënt

Ct = 1,0 is  de warmtecoëfficiënt

sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt

µ1(α1) = 0,80  µ1(α2) = 0,80
Sk = 0,7 is  karakteris tieke waarde sneeuw op de grond (referentie 50 jaar)

Cprob = 0,75 is  een coefficient die de herhalings ijd in  n  jaar in rekening brengt

Sn = 0,53 is  karakteris tieke waarde sneeuw op grond (= Cprob x Sk)

S = Sn x Ce  x Ct x µ1 is de sneeuwbelasting op het dak

Symmetrisch zadeldak
dakhelling (in °) α 1 = 10 α 2 = 10

Geval (i) S = 0,42 kN/m² 0,42 kN/m²

Geval (ii) S = 0,21 kN/m² 0,42 kN/m²

Geval (iii) S = 0,42 kN/m² 0,21 kN/m²
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A.3 Materialen

Beton
Betonkwaliteit : C20/25 
Milieuklasse : XC2 (tenzij anders vermeld)
Betonwapening : FeB 500
Staalvezelbeton : volgens opgave leverancier

Staal
Walsprofielen : FeE 235 (S235 JR)
Koker- en buisprofielen : FeE 275 (S275 J2H)
Geïntegreerde profielen : FeE 355 (S355 JR)
Ankerkwaliteit : 4.6, gerolde draad, S235, ft;b;d = 400 N/mm2

Boutkwaliteit : 8.8, gerolde draad, S235, ft;b;d = 800 N/mm2

Minimum lasdikte : 5 mm

Hout
Sterkteklasse (gezaagd hout) : C18 (houten sporen uitvoeren in CLS: C20)
Belastingsduurklasse : Blijvend (eigen gewicht); lang (opslag) en kort (sneeuw, wind)
Klimaatklasse : I

Metselwerk baksteen
Genormaliseerde druksterkte baksteen : 15 N/mm2

Representatieve druksterkte mortel : 10 N/mm2

Metselwerk kalkzandsteen
Genormaliseerde druksterkte CS 12 : 12 N/mm2

Representatieve druksterkte mortel : 10 N/mm2

Lijmwerk kalkzandsteen
Genormaliseerde druksterkte CS 12 : 12 N/mm2

Genormaliseerde druksterkte CS 20 : 20 N/mm2

Representatieve druksterkte lijmwerk : 12,5 N/mm2

A.4 Stabiliteit

De stabiliteit in dwarsrichting wordt verzorgd door de spanten uit te voeren als portalen. De stabiliteit in 
langsrichting wordt verzorgd door het dak te voorzien van windverbanden en windbokken in de gevel. 
De gevel tot het windverband in het dak is voorzien van koppelkokers. 

A.5 Geotechniek

Fundering op staal
Maximale toelaatbare gronddruk 150 kN/m2

Eventueel bevestigen middels funderingsadvies
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B.1.2 Koppelkoker 

Kies drukkoker: Stalen koker K80/4
Drukkracht in koker 5 kN. Lengte 5,0 m.

1. Staalkolom (NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011)
PROFIELGEGEVENS: KK80/4
Breedte b 80 mm Oppervlak As 1.17e+03 mm²
Hoogte h 80 mm Systeemlengte Lsys 5.000 m
Flensdikte tf 4.0 mm Lijfdikte tw 4.0 mm
Elastisch weerstandsmoment Wy;el 277.6e+02 mm³ Elastisch weerstandsmoment Wz;el 277.6e+02 mm³
Plastisch weerstandsmoment Wy;pl 330.7e+02 mm³ Plastisch weerstandsmoment Wz;pl 330.7e+02 mm³
Sterkte klasse S275H(EN - Vloeigrens staal fy 275 N/mm²

10219-1)

 

KRACHTEN
A B

Normaalkracht Nc;Ed -30.0 kN -30.0 kN
Dwarskracht in Y' as q 0.0 kN/m 0.0 kN/m
Dwarskracht in Z' as q 0.0 kN/m 0.0 kN/m
Dwarskracht in Y' as Vy;Ed 0.0 kN 0.0 kN
Dwarskracht in Z' as Vz;Ed 0.0 kN 0.0 kN
Buigend moment om Y' as My;Ed 0.0 kNm 0.0 kNm
Buigend moment om Z' as Mz;Ed 0.0 kNm 0.0 kNm
Kn klengte Y'-as Leff Y 5.000 m
Kn klengte Z'-as Leff Z 5.000 m
Aangrijphoogte dwarsbelasting: Centrum

 

CAPACITEIT VAN HET PROFIEL
Normaalkrachtcapaciteit (NEN-EN1993-1-1#6.2.3,6.2.4) Nc;Rd 323.07 kN
Dwarskrachtcapaciteit in y'-y' (NEN-EN1993-1-1#6.2.6) Vc;y;Rd 93.26 kN
Dwarskrachtcapaciteit in z'-z' (NEN-EN1993-1-1#6.2.6) Vc;z;Rd 93.26 kN
Momentcapaciteit om y'-y' as (NEN-EN1993-1-1#6.2.5) Mc;y;Rd 9.09 kNm
Momentcapaciteit om z'-z' as  (NEN-EN1993-1-1#6.2.5) Mc;z;Rd 9.09 kNm

 

BUIGING, DWARSKRACHT EN NORMAALKRACHT (NEN-EN1993-1-1#6.2.10)
rho y' 0.00 - alfa 0.00 -
rho z' 0.00 - beta 0.00 -
MN;Vy;ud 0.00 kNm MN;Vz;ud 0.00 kNm

 

KIPKROMMEN (NEN-EN1993-1-1#6.3.2.2)
Kipsteunen bovenflens: Geen - Kipsteunen onderflens: Geen -
Tabel gebruikt NB 6.4 - F 0.00 kN

0.00 - 0.00 -
Maatgevend veld Boven 0.000 - 5.000 m lst 5.000 m

Lsys 5.000 m Lg 5.000 m
S 0.000 m Iwa 0.0000e+00 m^6
C1 1.040 - C2 (Tabel) 0.420 -
C2 (Toegepast) 0.000 - C 0.000 -
Mcr 0.00 kNm kred 1.000 -
kip 5.000 m

 

KNIKSTABILITEIT (EN1993-1-1#6.3.1)
Kn k curve Y' c - Knik curve Z' c

Ncr;y 92.06 kN Ncr;z 92.06 kN
Methode Y Cons. - Methode Z Cons. -

Gesch. Gesch.
Lbuc;y 5.000 m Lbuc;z 5.000 m
Lam;y 1.873 - Lam;z 1.873 -
X;y 0.219 - X;z 0.219 -

Kip instab. curve: C - Kip instab. curve: C -
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Nb;Rd;y 70.85 kN Nb;Rd;z 70.85 kN
 STABILITEIT (NEN-EN1993-1-1#6.3)
Kiptorsie gevoelig Nee - Doorsnedeklasse 1 -

My;max 0.00 kNm Mz;max 0.00 kNm

My;Ed; A 0.00 kNm Mz;Ed; B 0.00 kNm
Mb;Rd;y 9.09 kNm Mb;Rd;z 9.09 kNm
Delta;My 0.00 kNm Delta;Mz 0.00 kNm
My;Psi 0.00 kNm Mz;Psi 0.00 kNm
My;0 0.00 kNm Mz;0 0.00 kNm
Mcr 0.00 kNm
Cm;y 1.000 - Cm;z 1.000 -
Cm;LT 1.000 -
Kyy 1.339 - Kzz 1.339 -
Kyz 0.803 - Kzy 0.803 -
X;y 0.219 - X;z 0.219 -
Lam;LT 0.000 -
X;LT 1.000 -

 

UITGEVOERDE CONTROLES
Doorsnede

NEN-EN1993-1-1(6.9) 0.09 OK
NEN-EN1993-1-1(6.12) Y axis 0.00 OK
NEN-EN1993-1-1(6.12) Z axis 0.00 OK
NEN-EN1993-1-1(6.17) Y axis 0.00 OK
NEN-EN1993-1-1(6.17) Z axis 0.00 OK
Kn k

NEN-EN1993-1-1(6.46) Y axis 0.42 OK
NEN-EN1993-1-1(6.46) Z axis 0.42 OK
Stabiliteit

NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0.42 OK
Kip

Kip N/B, ivm buis/koker met h/b < 3
Kip N/B, ivm buis/koker met h/b < 3
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B.1.4 Hoofdspant (as-2 t/m -13)

Kies spant: Gevelkolom HE140A, en dakligger IPE160. 

Belastingopzet:
Dakvlak breed 5,0 + 5,0 = 10,0 m. 
Permanent:
q eg 0,50  x 10,00  x 0,20 x 1,00  = 1,00 kN/m
q eg (zonnepanelen) 0,50  x 10,00  x 0,35 x 1,00  = 1,75 kN/m

Veranderlijk:
Sneeuw
q sneeuw  1 0,50  x 10,00  x 0,42 x 1,00  = 2,10 kN/m
q sneeuw  2 0,50  x 10,00  x 0,21 x 1,00  = 1,05 kN/m

Wind comb 1
qw   druk 0,50  x 10,00  x 0,04 x 1,00  = 0,20 kN/m
qw   druk 0,50  x 10,00  x 0,04 x 1,00  = 0,20 kN/m
qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,21 x 1,00  = -1,05 kN/m
qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,32 x 1,00  = -1,60 kN/m

Wind comb 2
qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,41 x 1,00  = -2,05 kN/m
qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,19 x 1,00  = -0,95 kN/m
qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,21 x 1,00  = -1,05 kN/m
qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,32 x 1,00  = -1,60 kN/m

qw   overdruk 0,50  x 10,00  x -0,12 x 1,00  = -0,60 kN/m
qw   onderdruk 0,50  x 10,00  x 0,08 x 1,00  = 0,40 kN/m

gevel
qw   druk 0,50  x 10,00  x 0,33 x 1,00  = 1,65 kN/m

qw   zuig 0,50  x 10,00  x -0,21 x 1,00  = -1,05 kN/m

Hierna volgt de berekening van MatrixFrame:
AFB. GEOMETRIE 1

STAVEN
Staaf Knoop Scharnier Knoop Profiel X-B Z-B X-E Z-E Lengte

B B E E

14



S1 K1 NVM NVM K2 P1 0,000 0,000 0,000 -3,000 3,000
S2 K2 NVM NVM K3 P2 0,000 -3,000 6,000 -3,800 6,053
S3 K2 NVM NVM K4 P2 0,000 -3,000 -1,000 -2,850 1,011
- - - - - - m m m m m

PROFIELEN
Profiel Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek

P1 HE140A 3.1416e-03 1.0331e-05 S235 0
P2 IPE160 2.0091e-03 8.6929e-06 S235 0
- - m2 m4 - °

MATERIALEN
Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

S235  78.50 2.1000e+08 12.0000e-06
- kN/m3 kN/m2 C°m

OPLEGGINGEN
Oplegging Knoop Yr HoekYr

O1 K1 vast vast vrij 0

O2 K3 vast vast vrij 0

°
- - kN/m kN/m kNmrad

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT
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AFB. LASTEN B.G 2 SNEEUWBELASTING

AFB. LASTEN B.G 3 WINDBELASTING
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AFB. LASTEN B.G.4 WINDBELASTING

AFB. LASTEN B.G 5 OVERDRUK
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AFB. LASTEN B.G.6 ONDERDRUK

AFB. LASTEN B.G.7 KNIKLENGTE
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BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Permanent
q 1,75 1,75 0,000 1,011(L) Z" S2-S3

Som lasten X:  0,00 kN Z: 12,36 kN
B.G.2: Sneeuwbelasting
q 2,10 2,10 0,000 6,000(L) Z S2-S3

Som lasten X:  0,00 kN Z: 14,70 kN
B.G.3: Windbelasting
q 1,65 1,65 0,000 3,000(L) X S1

q -2,05 -2,05 0,000 6,053(L) Z' S2

q 2,05 2,05 0,000 1,011(L) Z' S3

Som lasten X:  3,00 kN Z: -14,35 kN
B.G.4: Windbelasting
q 1,65 1,65 0,000 3,000(L) Z' S1

q -0,20 -0,20 0,000 1,011(L) Z' S3

q 0,20 0,20 0,000 6,053(L) Z' S2

Som lasten X:  5,14 kN Z: 1,40 kN
B.G.5: Overdruk
q -0,60 -0,60 0,000 3,000(L) Z' S1-S2

Som lasten X: -2,28 kN Z: -3,60 kN
B.G.6: Onderdruk
q 0,40 0,40 0,000 3,000(L) Z' S1-S2

Som lasten X:  1,52 kN Z: 2,40 kN
B.G.7: Kniklengte
N 1,00 Z K2

Som lasten X:  0,00 kN Z: 1,00 kN
- - - m m - -

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1 Fu.C.2 Fu.C.3 Fu.C.4 Fu.C.5 Fu.C.6

B.G.1 Permanent 1.08 1.08 1.08 1.08 1 08 1.22

B.G.2 Sneeuwbelasting 1.35 - - - - -

B.G.3 Windbelasting - 1.35 1.35 - - -

B.G.4 Windbelasting - - - 1.35 1 35 -

B.G.5 Overdruk - 1.35 - 1.35 - -

B.G.6 Onderdruk - - 1.35 - 1 35 -

B.G.7 Kniklengte - - - - - -
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AFB. FU.C. NORMAALKRACHT (NX) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies

AFB. FU.C. MOMENTEN (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies
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AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN
Staaf B.C. Mb Mmax xMmax Me x-M0 x-M0 T/D Nmax Vb Vmax Ve

S2 Fu.C.1 -15.73  14.21  3.584  0.00  1.115  0.000 D -6.72  16.71  16.71 -11.51

Fu.C.2  5.16 -5.43  3.527  0.00  1.001  0.000 T  2.17 -6.00 -6.00  4.30

Fu.C.5 -9.89  7.85  3.635  0.00  1.216  0.000 D -8.49  9.76  9.76 -6.50

S3 Fu.C.1  2.37  0.00  0.000  0.00  0.000  0.000 T  0.70 -4.70 -4.70  0.00

Fu.C.2 -0.46  0.00  0.000  0.00  1.011  0.000 T  0.28  0.91  0.91  0.00

S1 Fu.C.1  0.00  0.00  0.000 -13.36  0.000  0.000 D -22.20 -4.45 -4.45 -4.45

Fu.C.2  0.00  4.81  2.605  4.70  0.000  0.000 T  6.89  3.69  3.69 -0.56

Fu.C.3  0.00  3.07  1.489 -0.09  2.977  0.000 T  1.49  4.12 -4.18 -4.18

Fu.C.5  0.00  0.27  0.441 -8.79  0.882  0.000 D -12.98  1.22 -7.08 -7.08

- - kNm kNm m kNm m m - kN kN kN kN

AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies
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FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES
Oplegging Knoop B.C. Xmax My B.C. Zmax My B.C. Mymax

O1 K1 Fu.C.1  4.45 -22.20  0.00 Fu.C 2 -3.69  6.89  0.00

O1 K1 Fu.C.3 -4.12  1.49  0.00 Fu.C.1  4.45 -22.20  0.00

O2 K3 Fu.C.2  2.72  3.97  0.00 Fu.C 2  2.72  3.97  0.00

O2 K3 Fu.C.5 -7.77 -5.52  0.00 Fu.C.1 -4.45 -11.02  0.00

Globale extreme waarden
O1 K1 Fu.C.1  4.45 -22.20  0.00
O2 K3 Fu.C.5 -7.77 -5.52  0.00
O1 K1 Fu.C.2 -3.69  6.89  0.00
O1 K1 Fu.C.1  4.45 -22.20  0.00
- - - kN kN kNm - kN kN kNm kN kN kNm

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.(w1) Ka.C.1 Ka.C.2 Ka.C.3 Ka.C.4 Ka.C.5 Ka.C.6

B.G.1 Permanent 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00

B.G.2 Sneeuwbelasting - - 1.00 - - - -

B.G.3 Windbelasting - - - 1.00 1 00 - -

B.G.4 Windbelasting - - - - - 1.00 1.00

B.G.5 Overdruk - - - 1.00 - 1.00 -
B.G.6 Onderdruk - - - - 1 00 - 1.00
B.G.7 Kniklengte - - - - - - -

AFB. KA.C. VERPLAATSINGEN OMHULLENDE Karakteristiek Belastingscombina ies
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KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN
Staaf B.C. Knoop Begin Staaf Knoop Eind

Z'afst Z' 

S1 Ka.C.2  0,000  0,000  1.732 -0.0029  0,000  0,000

S1 Ka.C.3  0,000  0,000  1.626  0.0012  0,000  0,000

S2 Ka.C.2  0,000  0,000  3.314  0.0205  0,000  0,000

S2 Ka.C.3  0,000  0,000  3.257 -0.0055  0,000  0,000

S3 Ka.C.2  0,000  0,000  0.374  0.0000 -0,001 -0,005

- - m m m m m m

QUASI-PERMANENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Qu.C.1

B.G.1 Permanent 1.00

B.G.2 Sneeuwbelasting -

B.G.3 Windbelasting -

B.G.4 Windbelasting -

B.G.5 Overdruk -

B.G.6 Onderdruk -

B.G.7 Kniklengte -

KNIKLENGTEGEGEVENS
Staaf Profiel Lokale Y-as Lokale Z-as

Lsys methode Lbuc Lbuc/Lsys methode Lbuc Lbuc/Lsys

C1 - V1 (0.000-3.000) P1  3 000 Ongeschoord 6.820 2.27 Cons. gesch. 3.000 1.00

C2 - V1 (0.000-6.053) P2  6 050 Ongeschoord 13.761 2.27 Cons. gesch. 6.053 1.00

- - m - m - - m -

KIPSTEUNENGEGEVENS
Staaf Profiel Begin: Eind: Kipsteunen boven Kipsteunen onder Aangrijphoogte

C1 - V1 (0.000-3.000) P1 Vrij Vrij Neutrale as

C2 - V1 (0.000-6.053) P2 Vrij Vrij 2.02,4 04 Neutrale as

C3 - V1 (0.000-1.011) P2 Vrij Overstek Neutrale as

- - - - m m -

DOORBUIGINGGEGEVENS
Staaf Constructietype Toetsing Zeeg Y' Zeeg Z' Zeegvorm Eis U;eind Eis U;bij
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C1 - V1 (0.000-3 000) Kolom 1 bouwlaag Parabolisch H/300 N/B

C2 - V1 (0.000-6 053) Dak Algemeen 0 0 Parabolisch L/250 L/250

C3 - V1 (0.000-1 011) Dak overstek Algemeen 0 0 Parabolisch L/250 L/250

- - - mm mm - - -

UNITY CHECK  NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011
Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max

C1-V1 (0.000-3.000) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,33

C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,07

C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,05

C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,40

C1-V1 (0.000-3.000) Kiptoetsing Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,35

C1-V1 (0.000-3.000) Doorbuigingstoetsing Ka.C.6 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,01

C2-V1 (0.000-6.053) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,54

C2-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,08

C2-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,19

C2-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,89

C2-V1 (0.000-6.053) Kiptoetsing Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,63

C2-V1 (0.000-6.053) Doorbuigingstoetsing Ka.C.2 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,86

C3-V1 (0.000-1.011) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,08

C3-V1 (0.000-1.011) Kiptoetsing Fu.C.6 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,00

C3-V1 (0.000-1.011) Doorbuigingstoetsing Ka.C.2 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,60
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B.1.5 Kopspant (as-1)

Kies spant: Gevelkolom HE140A, en dakligger IPE160. 
Praktische gevelkolommen toepassen: HE140A of IPE180

Belastingopzet:
Dakvlak breed 3,30 m. 
Permanent:
q eg 0,50  x 3,30  x 0,20 x 1,00  = 0,33 kN/m
q eg (zonnepanelen) 0,50  x 3,30  x 0,35 x 1,00  = 0,58 kN/m

Veranderlijk:
Sneeuw
q sneeuw  1 0,50  x 3,30  x 0,42 x 1,00  = 0,69 kN/m
q sneeuw  2 0,50  x 3,30  x 0,21 x 1,00  = 0,35 kN/m

Wind comb 1
qw   druk 0,50  x 3,30  x 0,04 x 1,00  = 0,07 kN/m
qw   druk 0,50  x 3,30  x 0,04 x 1,00  = 0,07 kN/m
qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,21 x 1,00  = -0,35 kN/m
qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,32 x 1,00  = -0,53 kN/m

Wind comb 2
qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,41 x 1,00  = -0,68 kN/m
qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,19 x 1,00  = -0,31 kN/m
qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,21 x 1,00  = -0,35 kN/m
qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,32 x 1,00  = -0,53 kN/m

qw   overdruk 0,50  x 3,30  x -0,12 x 1,00  = -0,20 kN/m
qw   onderdruk 0,50  x 3,30  x 0,08 x 1,00  = 0,13 kN/m

gevel
qw   druk 0,50  x 3,30  x 0,33 x 1,00  = 0,54 kN/m

qw   zuig 0,50  x 3,30  x -0,21 x 1,00  = -0,35 kN/m

AFB. GEOMETRIE 1

STAVEN
Staaf Knoop Scharnier Knoop Profiel X-B Z-B X-E Z-E Lengte

B B E E
S1 K1 NVM NVM K2 P1 0,000 0,000 0,000 -3,000 3,000
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AFB. LASTEN B.G 3 WINDBELASTING

AFB. LASTEN B.G.4 WINDBELASTING
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Som lasten X:  0,00 kN Z: 8,48 kN
B.G.2: Sneeuwbelasting
q 0,70 0,70 0,000 6,000(L) Z S2-S3,S5-S6

Som lasten X:  0,00 kN Z: 9,80 kN
B.G.3: Windbelasting
q 0,54 0,54 0,000 3,000(L) X S1

q -0,07 -0,07 0,000 6,053(L) Z' S2

q 0,07 0,07 0,000 1,011(L) Z' S3

q 0,53 0,53 0,000 6,053(L) Z' S5

q -0,53 -0,53 0,000 1,011(L) Z' S6

q 0,35 0,35 0,000 3,000(L) Z' S4

Som lasten X:  3,11 kN Z: -4,20 kN
B.G.4: Windbelasting
q 0,54 0,54 0,000 3,000(L) Z' S1

q 0,68 0,68 0,000 1,011(L) Z' S3

q -0,68 -0,68 0,000 6,053(L) Z' S2

q 0,53 0,53 0,000 6,053(L) Z' S5

q -0,53 -0,53 0,000 1,011(L) Z' S6

q 0,35 0,35 0,000 3,000(L) Z' S4

Som lasten X:  2,53 kN Z: -8,47 kN
B.G.5: Overdruk
q -0,20 -0,20 0,000 3,000(L) Z' S1-S2

q 0,20 0,20 0,000 6,053(L) Z' S4-S5

Som lasten X:  0,00 kN Z: -2,40 kN
B.G.6: Onderdruk
q 0,13 0,13 0,000 3,000(L) Z' S1-S2

q -0,13 -0,13 0,000 6,053(L) Z' S4-S5

Som lasten X:  0,00 kN Z: 1,56 kN
B.G.7: Kniklengte
N 1,00 Z K2

Som lasten X:  0,00 kN Z: 1,00 kN
- - - m m - -

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1 Fu.C.2 Fu.C.3 Fu.C.4 Fu.C.5 Fu.C.6

B.G.1 Permanent 1.08 1.08 1.08 1.08 1 08 1.22

B.G.2 Sneeuwbelasting 1.35 - - - - -

B.G.3 Windbelasting - 1.35 1.35 - - -
B.G.4 Windbelasting - - - 1.35 1 35 -

B.G.5 Overdruk - 1.35 - 1.35 - -

B.G.6 Onderdruk - - 1.35 - 1 35 -

B.G.7 Kniklengte - - - - - -

AFB. FU.C. NORMAALKRACHT (NX) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies
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AFB. FU.C. MOMENTEN (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies

AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN
Staaf B.C. Mb Mmax xMmax Me x-M0 x-M0 T/D Nmax Vb Vmax Ve

S4 Fu.C.1  0.00  0.00  0.000  15.03  0.000  0.000 D -11.20  5.01  5.01  5.01

Fu.C.4  0.00  0.24  0.803 -1.55  1.606  0.000 T  1.94  0.60 -1.63 -1.63

S3 Fu.C.4 -0.14  0.00  0.000  0.00  1.011  0.000 T  0.10  0.28  0.28  0.00

S5 Fu.C.1  15.83 -9.10  5.632 -8.96  2.229  0.000 D -6.23 -8.85 -8.85  0.66

Fu.C.2  3.39  3.69  1.319 -0.15  5.960  0.000 T  0.66  0.45 -1.62 -1.62

S3 Fu.C.1  0.80  0.00  0.000  0.00  0.000  0.000 T  0.24 -1.58 -1.58  0.00

S5 Fu.C.4 -1.59  2.32  4.782  2.05  1.097  0.000 T  2.49  1.64  1.64 -0.44

S2 Fu.C.3 -0.68  4.25  3.692  2.23  0.264  0.000 D -1.85  2.67  2.67 -1.71

Fu.C.4  6.52 -2.10  5.626 -2.05  2.850  0.000 T  2.52 -3.07 -3.07  0.23

S6 Fu.C.1 -0.80  0.00  0.000  0.00  0.000  0.000 T  0.24  1.58  1.58  0.00

Fu.C.2  0.04  0.00  0.000  0.00  1.011  0.000 T  0.10 -0.07 -0.07  0.00

S2 Fu.C.1 -15.83  9.10  5.632  8.96  2.229  0.000 D -6.23  8.85  8.85 -0.66

S1 Fu.C.1  0.00  0.00  0.000 -15.03  0.000  0.000 D -11.20 -5.01 -5.01 -5.01

Fu.C.4  0.00  0.00  0.000  6.38  0.000  0.000 T  3.56  2.82  2.82  1.44

Fu.C.5  0.00  2.44  2.323  2.23  0.000  0.000 T  0.89  2.10  2.10 -0.61

- - kNm kNm m kNm m m - kN kN kN kN
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AFB. FU.C. OPLEGREACTIES OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES
Oplegging Knoop B.C. Xmax My B.C. Zmax My B.C. Mymax

O1 K1 Fu.C.1  5.01 -11.20  0.00 Fu.C.4 -2.82  3.56  0.00

O1 K1 Fu.C.4 -2.82  3.56  0.00 Fu.C.1  5.01 -11.20  0.00
O3 K5 Fu.C.4 -0.60  1.94  0.00

O3 K5 Fu.C.1 -5.01 -11.20  0.00 Fu.C.1 -5.01 -11.20  0.00

Globale extreme waarden
O1 K1 Fu.C.1  5.01 -11.20  0.00
O3 K5 Fu.C.1 -5.01 -11.20  0.00
O1 K1 Fu.C.4 -2.82  3.56  0.00
O3 K5 Fu.C.1 -5.01 -11.20  0.00
- - - kN kN kNm - kN kN kNm kN kN kNm

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.(w1) Ka.C.1 Ka.C.2 Ka.C.3 Ka.C.4 Ka.C.5 Ka.C.6

B.G.1 Permanent 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00

B.G.2 Sneeuwbelasting - - 1.00 - - - -

B.G.3 Windbelasting - - - 1.00 1 00 - -

B.G.4 Windbelasting - - - - - 1.00 1.00

B.G.5 Overdruk - - - 1.00 - 1.00 -

B.G.6 Onderdruk - - - - 1 00 - 1.00

B.G.7 Kniklengte - - - - - - -

AFB. KA.C. VERPLAATSINGEN OMHULLENDE Karakteristiek Belastingscombina ies

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN
Staaf B.C. Knoop Begin Staaf Knoop Eind

Z'afst Z' 

S1 Ka.C.2  0,000  0,000  1.732 -0.0033 -0,006  0,000
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S1 Ka.C.5  0,000  0,000  1.696  0.0011  0,009  0,000

S2 Ka.C.4  0,014  0,000  3.325  0.0071  0,016  0,014

S3 Ka.C.2 -0,006  0,000  0.374  0.0000 -0,006 -0,004

S4 Ka.C.2  0,000  0,000  1.732  0.0033  0,006  0,000

S5 Ka.C.2  0,006  0,000  4.124 -0.0069  0,000  0,045

S5 Ka.C.3  0,017  0,000  2.525  0.0051  0,016  0,004

S6 Ka.C.2  0,006  0,000  0.374  0.0000  0,006 -0,004

- - m m m m m m

QUASI-PERMANENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Qu.C.1

B.G.1 Permanent 1.00

B.G.2 Sneeuwbelasting -

B.G.3 Windbelasting -

B.G.4 Windbelasting -

B.G.5 Overdruk -

B.G.6 Onderdruk -

B.G.7 Kniklengte -

KNIKLENGTEGEGEVENS
Staaf Profiel Lokale Y-as Lokale Z-as

Lsys methode Lbuc Lbuc/Lsys methode Lbuc Lbuc/Lsys

C1 - V1 (0.000-3.000) P1  3 000 Ongeschoord 15.150 5.05 Cons. gesch. 3.000 1.00

C2 - V1 (0.000-6.053) P2  6 050 Ongeschoord 30.568 5.05 Cons. gesch. 6.053 1.00

C4 - V1 (0.000-3.000) P1  3 000 Cons. gesch. 3.000 1.00 Cons. gesch. 3.000 1.00

C5 - V1 (0.000-6.053) P2  6 050 Cons. gesch. 6.053 1.00 Cons. gesch. 6.053 1.00

C6 - V1 (0.000-1.011) P2  1 010 Cons. gesch. 1.011 1.00 Cons. gesch. 1.011 1.00

- - m - m - - m -

KIPSTEUNENGEGEVENS
Staaf Profiel Begin: Eind: Kipsteunen boven Kipsteunen onder Aangrijphoogte

C1 - V1 (0.000-3.000) P1 Vrij Vrij Neutrale as

C2 - V1 (0.000-6.053) P2 Vrij Vrij 2.02,4 04 Neutrale as

C3 - V1 (0.000-1.011) P2 Vrij Overstek Neutrale as

C4 - V1 (0.000-3.000) P1 Vrij Vrij Neutrale as

C5 - V1 (0.000-6.053) P2 Vrij Vrij Neutrale as

C6 - V1 (0.000-1.011) P2 Vrij Overstek Neutrale as

- - - - m m -

DOORBUIGINGGEGEVENS
Staaf Constructietype Toetsing Zeeg Y' Zeeg Z' Zeegvorm Eis U;eind Eis U;bij

C1 - V1 (0.000-3 000) Kolom Eén bouwlaag, 3-Punt H/150 N/B

industrieel gebouw
C2 - V1 (0.000-6 053) Dak Algemeen 0 0 3-Punt L/250 L/250

C3 - V1 (0.000-1 011) Dak overstek Algemeen 0 0 3-Punt L/250 L/250

C4 - V1 (0.000-3 000) Kolom Eén bouwlaag, Parabolisch H/150 N/B

industrieel gebouw
C5 - V1 (0.000-6 053) Dak Algemeen 0 0 Parabolisch L/250 L/250

C6 - V1 (0.000-1 011) Dak overstek Algemeen 0 0 Parabolisch L/250 L/250

- - - mm mm - - -

UNITY CHECK  NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011
Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max

C1-V1 (0.000-3.000) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,37

C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,14

C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,03

C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,42

C1-V1 (0.000-3.000) Kiptoetsing Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,40

C1-V1 (0.000-3.000) Doorbuigingstoetsing Ka.C.3 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,79

C2-V1 (0.000-6.053) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,54

C2-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,34

C2-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,18
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C2-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,84

C2-V1 (0.000-6.053) Kiptoetsing Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,66

C2-V1 (0.000-6.053) Doorbuigingstoetsing Ka.C.4 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,30

C3-V1 (0.000-1.011) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,03

C3-V1 (0.000-1.011) Kiptoetsing Fu.C.6 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,00

C3-V1 (0.000-1.011) Doorbuigingstoetsing Ka.C.4 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,63

C4-V1 (0.000-3.000) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,37

C4-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,02

C4-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,03

C4-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,42

C4-V1 (0.000-3.000) Kiptoetsing Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,40

C4-V1 (0.000-3.000) Doorbuigingstoetsing Ka.C.4 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,91

C5-V1 (0.000-6.053) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,54

C5-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,02

C5-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,18

C5-V1 (0.000-6.053) Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,97

C5-V1 (0.000-6.053) Kiptoetsing Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,90

C5-V1 (0.000-6.053) Doorbuigingstoetsing Ka.C.3 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,31

C6-V1 (0.000-1.011) Doorsnede Fu.C.1 NEN-EN1993-1-1(6.12) 0,03

C6-V1 (0.000-1.011) Stabiliteit Fu.C.6 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,00

C6-V1 (0.000-1.011) Stabiliteit Fu.C.6 NEN-EN1993-1-1(6.46) 0,00

C6-V1 (0.000-1.011) Stabiliteit Fu.C.6 NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62) 0,01

C6-V1 (0.000-1.011) Kiptoetsing Fu.C.6 NEN-EN1993-1-1(6.54) 0,00

C6-V1 (0.000-1.011) Doorbuigingstoetsing Ka.C.3 NEN-EN1993|NEN-EN1990/NB A1.4.2 0,66
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B.2 Fundering

B.2.1 Vorstrand met betonvloer

Kies put: Vloer 200 mm dik met wapening # Ø8-150mm (onder)
Vorstrand 300 mm dik onder en 300 mm dik boven met wapening 2Ø8 onder 3Ø8 boven

Beugels Ø8-250 mm

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES
Oplegging Knoop B.C. Xmax My B.C. Zmax My B.C. Mymax

O1 K1 Fu.C.1  4.45 -22.20  0.00 Fu.C 2 -3.69  6.89  0.00

O1 K1 Fu.C.3 -4.12  1.49  0.00 Fu.C.1  4.45 -22.20  0.00

O2 K3 Fu.C.2  2.72  3.97  0.00 Fu.C 2  2.72  3.97  0.00

O2 K3 Fu.C.5 -7.77 -5.52  0.00 Fu.C.1 -4.45 -11.02  0.00
- - - kN kN kNm - kN kN kNm kN kN kNm

AFB. GEOMETRIE 1

STAVEN
Staaf Knoop Scharnier Knoop Profiel X-B Z-B X-E Z-E Lengte
B B E E
S1 K1 NVM NVM K2 P1 0,000 0,000 20,000 0,000 20,000
- - - - - - m m m m m

PROFIELEN
Profiel Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek

P1 R300x600 1.8000e-01 5.4000e-03 C20/25 0
- - m2 m4 - °

PROFIELVORMEN
Profiel Verl. h. hB hE tf tw tf2 B bL bR Raatl. Hoogte

P1 Nee  0.600  0.600  0.000  0.000  0 000  0.300  0.000  0.000 Nee  0.000

- - m m m m m m m m - m

MATERIALEN
Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff

C20/25  25.00 3.0000e+07 10.0000e-06
- kN/m3 kN/m2 C°m

ELASTISCHE BEDDING
Staaf Verl. h. Type constant Eenheden Cz B Cz E Pasternak Instellingen Breedte Trek

Pasternak Cfy B Cfy EVerwijdering

S1 Nee Veer kN/m3*(m)  10000.00  10000.00 Nee  0.00  0.00 N.v.t. Nee

- - - - kN/m3*(m) kN/m3*(m) - kN/m3*(m) kN/m3*(m) m -

OPLEGGINGEN
Oplegging Knoop Yr HoekYr

O1 K2 vast vrij vrij 0

°
- - kN/m kN/m kNmrad

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT
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AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING

BELASTINGSGEVALLEN
Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop

B.G.1: Permanent
F 22,20 2,000 Z' S1

F 22,20 7,000 Z' S1

F 22,20 12,000 Z' S1

F 22,20 17,000 Z' S1

q 10,00 10,00 0,000 20,000(L) Z' S1

qG 4,50 (1 00x) 4,50 (1.00x) 0,000 20,000(L) Z" S1

q 5,00 5,00 0,000 20,000(L) Z' S1

Som lasten X:  0,00 kN Z: 478,80 kN
B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting
q 2,50 2,50 0,000 20,000(L) Z' S1

Som lasten X:  0,00 kN Z: 50,00 kN
- - - m m - -

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Fu.C.1 Fu.C.2

B.G.1 Permanent 1.08 1.22

B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting 1.35 0.54

AFB. FU.C. MOMENTEN (MY) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies
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AFB. FU.C. DWARSKRACHT (VZ) OMHULLENDE Fundamenteel Belastingscombina ies

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN
Staaf B.C. Mb Mmax xMmax Me x-M0 x-M0 T/D Nmax Vb Vmax Ve

S1 Fu.C.2  0.00  15.57  17.000  0.00  3.056  6.029 -  0.00  0.00  14.85  0.00

- - kNm kNm m kNm m m - kN kN kN kN

AFB. FU.C.1 TEGENDRUK Fundamenteel Belastingscombina ies

AFB. FU.C.2 TEGENDRUK Fundamenteel Belastingscombina ies

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Ka.C.(w1) Ka.C.1 Ka.C.2

B.G.1 Permanent 1.00 1.00 1.00

B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting - 0.40 1.00

AFB. KA.C. VERPLAATSINGEN OMHULLENDE Karakteristiek Belastingscombina ies

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN
Staaf B.C. Knoop Begin Staaf Knoop Eind

Z'afst Z' 

S1 Ka.C.(w1)  0,000  0,002  18.250  0.0002  0,000  0,002

S1 Ka.C.1  0,000  0,003  18.250  0.0002  0,000  0,002

S1 Ka.C.2  0,000  0,003  18.250  0.0002  0,000  0,002

- - m m m m m m

QUASI-PERMANENT BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)
B.G. Omschrijving Qu.C.1

B.G.1 Permanent 1.00

B.G.2 Verdeelde veranderlijke belasting 0.30

36



BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1+C2:2010/NB:2011)
Naam Waarde Eenheden

Hoek drukdiagonaal 21.80 °

LIGGER 1

ALGEMEEN + KRUIP Ligger 1
Algemene gegevens Kruipgegegevens

Constr.Dl. Ligger 1 Cement N

Staven S1 RV (%)  70 %

Profiel R300x600 mm Ouderdom  28 Dagen

Betonkwal. C20/25 Tijd T Inf. Dagen

Staal B500A Kruip type Berekend

Type Ligger Kruipcoeff.  2.17

Lengte  20.00 m

Extra begin  0.150 m

Extra eind  0.150 m Nominale korrel  31.5 mm

Fabric. I.h.w. Stortsl.  50 mm

- - - -

DEKKING Ligger 1

Boven Onder Zij- + Voorkant

Gereduceerd Nee Nee Nee

Mil. XA2 (XC) XC2 XC2

Met. Norm. Norm. Norm.

Nab. Nee Nee Nee

Benodigde dekking  30 mm  30 mm  30 mm

Toegepaste dekking  30 mm  30 mm  30 mm

- - - -

OPLEGGEGEVENS Ligger 1
PositieOplegg. Type Afmeting Staaf Afmeting Mti Mti bov. Mti ond. Dwarskr. Moment

 20.000 O1 n.v.t. 0,000 Nee Niet afgetopt Niet afgetopt

m - - m - m - kNm kNm - -

BOVENWAPENING Ligger 1
Positie Md Basis Bijleg As,ben As,toeScheurvorming Mrep Patroon Rkm S,ben

 4.500 6.01 2R8  25  101 -4.95

 9.500 5.86 2R8  24  101 -4.83

 14.375 4.13 2R8  17  101 -3.40

m kNm - - mm mm - kNm - mm mm

ONDERWAPENING Ligger 1

Positie Md Basis Bijleg As,ben As,toeScheurvorming Mrep Patroon Rkm S,ben

 2.000 12.08 2R8  50  101  9.94

 7.000 10.49 2R8  43  101  8.63

 12.000 11.03 2R8  46  101  9.08

 17.000 15.57 2R8  64  101  12.82

m kNm - - mm mm - kNm - mm mm

FLANKWAPENING Ligger 1

Positie Mx Wapening As,ben As,toe

 0.000 0.00 1R8  0  50

m kNm - mm mm

BEUGELWAPENING Ligger 1
Positie Vd Wapening AsV;ben. AsT;ben. As,toe Tau-1 Tau-2 Tau-D

 0.000 0.00 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  0   

 2.000 12.25 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  12.254

 2.000 14.72 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  14.719
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 7.000 13.56 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  13.558

 7.000 13.42 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  13.415

 12.000 13.77 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  13.773

 12.000 13.20 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  13.200

 17.000 14.85 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  14.847

 17.000 12.13 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  12.126

 20.000 0.00 R6-300  0  0  188  53.101  104.497  0   

m kN - mm mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2

AFBOUWEN BOVENWAPENING Ligger 1
Wapening X-b Y1-b Straal Verank. M0-b M0-e Verank. X-e Y1-e Straal Lengte

2R8a(basis) -0.120  0.000 2,5D  0.000  0.000  20.000  0 000  20.120  0.000 2,5D  20.240
- m m - m m m m m m - m

AFBOUWEN ONDERWAPENING Ligger 1

Wapening X-b Y1-b Straal Verank. M0-b M0-e Verank. X-e Y1-e Straal Lengte

2R8a(basis) -0.120  0.000 2,5D  0.000  0.000  20.000  0 000  20.120  0.000 2,5D  20.240

- m m - m m m m m m - m

AFBOUWEN BEUGELWAPENING Ligger 1

Oplegging Zijde Wapening X-b X-e Lengte Vd Vu

0 Rechts 16xR6-300 -0.200  4.600  5.100  1.47  106.17

0 Rechts 16xR6-300 -0.200  4.600  5.100  1.47  106.17

O1 Rechts 17xR6-300  4.600  9.700  5.100  4.01  106 24

O1 Rechts 17xR6-300  4.600  9.700  5.100  4.01  106 24

O1 Rechts 17xR6-300  9.700  14 800  5.100  2.63  106 22

O1 Rechts 17xR6-300  9.700  14 800  5.100  2.63  106 22

O1 Rechts 18xR6-300  14.800  20 200  5.400  4.13  106 02

O1 Rechts 18xR6-300  14.800  20 200  5.400  4.13  106 02

- - - m m m kN kN
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ROM INTEGRAAL ADVIES 
  
Aan Stichtse Vecht 
T.a.v.  
Onderwerp ROM integraal advies OLO 944421 Rijksstraatweg 

188 Loenen oprichting hondenpension  
Adviseur ROM    
telefoon 088 - 022 51 64 
Datum 20-3-2017 
kenmerk Z-2013-01936 / 46772 
aantal pag. 2 
 
 
Inleiding 
 
Aan de Rijksstraatweg 188 in Loenen wordt een hondenpension gerealiseerd. Hiervoor is een ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld waarover we eerder advies hebben uitgebracht. Naar aanleiding van ons advies 
is de onderbouwing aangepast. Door de gemeente is gevraagd de gewijzigde onderbouwing te toetsen. 
 
Advies:  

1. De vergunning te verlenen met de door ons eerder voorgestelde voorschriften 
2. In de considerans van de vergunning aandacht te besteden aan de opgenomen voorschriften 

 
Inhoudelijke beoordeling 
1.1 De ruimtelijke onderbouwing biedt voldoende onderbouwing om de vergunningen te verlenen 
Bij de ruimtelijke onderbouwing is een aantal onderzoeken gevoegd. Daarnaast is door de gemeente in 
overleg met ons een nota van zienswijzen opgesteld. Deze bieden bij elkaar voldoende onderbouwing om 
de vergunning te verlenen. 
 
2.1 In de nota van zienswijzen zijn door ons eerder al vergunningvoorschriften opgenomen 
Anuschka de Wildt van onze dienst heeft eerder met Stijn Scheijven van de gemeente contact gehad over 
de nota van zienswijzen en input geleverd hiervoor. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de op te 
nemen vergunningvoorschriften. 
 
Kanttekeningen 
2.1 De ruimtelijke onderbouwing is op enkele punten niet geheel volledig 
In de ruimtelijke onderbouwing zijn enkele punten niet geheel correct verwoord (zie hieronder in de 
bijlage). Juridisch gezien is dit geen probleem, aangezien deze punten al zijn verwerkt in de nota van 
zienswijzen. Door dit op te nemen in de voorschriften en in de considerans van de vergunning aandacht te 
besteden aan de deze voorschriften, is juridisch voldoende gewaarborgd welke maatregelen genomen 
worden. 
 
Wat is getoetst? 
Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188, Loenen aan de Vecht, 25 januari 2017, Projectnummer: 
120113.01 
 
Waaraan is getoetst? 
Activiteitenbesluit 
Goed woon- en leefklimaat 
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Bijlage 
 
Voorgestelde wijziging in ruimtelijke onderbouwing 
De ruimtelijke onderbouwing is niet geheel correct. Zoals we hierboven hebben aangegeven is dit juridisch 
geen probleem, mits in de considerans daar aandacht aan besteedt wordt. In de ruimtelijke onderbouwing 
wordt op pagina 9 het volgende gezegd: 
 

Voorschriften in de te verlenen omgevingsvergunning  
Aan de omgevingsvergunning zullen enige voorwaarden worden verbonden. Kortom zijn dit de 
volgende:  

• Binnen de kennel mogelijk maximaal 68 honden verblijven;  
• De honden mogen gedurende de dagperiode maximaal 2 uur in het buitenverblijf 

verblijven (in de nachtperiode dus niet);  
Dit moet zijn: 

Voorschriften in de te verlenen omgevingsvergunning  
Aan de omgevingsvergunning zullen enige voorwaarden worden verbonden. Dit zijn onder andere 
dit de volgende:  

• Binnen de kennel (inclusief hondenverblijf) mogen maximaal 68 honden verblijven;  
• Een hond mag gedurende de dagperiode (06:00 uur en 19:00 uur) maximaal 2 uur per 

dag in het buitenverblijf verblijven;  
 

 




