
lu-:NTMEESTERS ADVISEURS Be"-AM 

Aantekeningen/Kopie aan.
RENTMEEsTERskANTooR Q1 1 Ff jf 

NOORDANUS PARTNERS BV 

KVK NUMMER: 09176428 

IBAN NL88RA8001274813U3 

Gemeenteraad van Stichtse Vecht 
POORT VAN MIDDEN GELDERLAND Postbus 1 2 
GROEN 12 6666 LP HETEREN Maa rssen 
POSTBUS 30 6666 ZG HETEREN 

JOERlPEEK@NOORDANUSPARTNERSNL 

O6-20649838 

Document:D/17/081533 Zaak: Z/17/122719 Div:

DATUM 24 november 2017 

KENMERK 17-H ET-1 157 

BEHANDELD ooon Ing. Peek 

BETREFT Zienswijze Nyenrode Z/17/122719 

Geachte Raad,

Namens en in opdracht van mijn cliënt de heer van Woudenbergh, wonend en 
bedrijfvoerend aan de Straatweg 15 te Breukelen, dien ik hierbij zijn zienswijze in tegen 
het ontwerpbestemmingsplan Nyenrode, dat vanaf 20 oktober 2017 gedurende zes 
weken ter inzage ligt.

Cliënt exploiteert in de nabijheid van het plangebied een melkveehouderijbedrijf gericht op 
het houden van 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Dit op een huiskavel van circa 31 
hectare. Daarnaast heeft cliënt aan de oostzijde van de Vecht nog eens 38 hectare 
landbouwgrond in gebruik ten behoeve van het agrarisch bedrijf. Op het perceel bevindt 
zich naast een boerderij uit 1932, een ligboxenstal en een ligboxenstal annex 
werktuigenberging. Verder bevinden zich op het perceel een aantal s|eufsi|o's.

Het veehouderijbedrijf zal op termijn worden overgenomen door een van de zoons van 
cliënt. Hiertoe zijn er in de afgelopen jaren de nodige investeringen gedaan om het bedrijf 
up to date te houden.

Het agrarisch cultuurlandschap is aan veranderingen onderhevig. Het aantal agrarische 
bedrijven neemt af en steeds meer nieuwe bewoners vestigen zich in het buitengebied.
Agrarische bedrijven zoals die van cliënt, zorgen mede voor de instandhouding van het 
agrarische cultuurlandschap. Hier moeten we zuinig op zijn. ln het plan wordt niet 
ingegaan op de agrarische bedrijfsbelangen van cliënt. Cliënt wenst dat zeker gesteld 
wordt dat door de voorgenomen toekomstplannen van Nyenrode het veehouderijbedrijf 
niet benadeeld wordt in haar ontwikkelingsmogelijkheden_
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Ligging veehouder/jbedrijf ten opzichte van plan Nyenrode 

Zoals in het besluit omschreven beoogt onderhavig bestemmingsplan de realisatie van 
een nieuw Forumgebouw, de uitbreiding van het Plesmangebouw en de vervangende 
nieuwbouw van de Koetshuisvleugel. Daarnaast voorziet het plan voor een aantal 
percelen in het zuidelijke deel van het plangebied in een bestemmingswijziging ten 
behoeve van de realisering van natuur- en landschapswaarden. Hier wordt nieuw 
laagland ontwikkeld. Dit deel bestaat uit een afwisseling van openwater/oever en rietland 
Het gebied is op termijn geschikt voor amfibieën en riet- en moerasvogels. Tevens 
fungeren deze percelen als waterberging ter compensatie van de extra verharding.

De realisering van bovenstaande natuur- en landschapswaarden in samenhang met de 
waterbergingsopgave leidt tot vernatting van de aangrenzende landbouwpercelen welke 
in eigendom zijn van cliënt. Niet is onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van het 
vernatten voor het landbouwkundlg gebruik van de naastgelegen gronden.
Cliënt ziet graag dat de effecten van het omvormen van de landbouwgronden in de 
bestemming natuur op de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf worden onderzocht.

Zoals vermeld is het overgrote deel van de landbouwgronden gelegen aan de oostzijde 
van de Vecht. Cliënt moet vaak meermalen per dag zich begeven via de Straatvveg en het 
centrum van Breukelen om deze gronden te bereiken. ln de mobiliteitstoets is uitgegaan 
van het volgende programma en fasering:
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Fase 1 realisatie 2 congreszalen, 50 hotelkamers en ondergeschikte 
kantoorruimte.
Fase 2 doorloop fase max. 200 studentenwoningen en 3.600 m2 bvo 
kantoor-units.

Zoals aangegeven in het bestemmingsplan is er in de huidige situatie incidenteel sprake 
van een wachtrij op de Straatweg. Door de toekomstplannen van Nyenrode zal dit 
toenemen. ln de avondspits kan er zelfs sprake zijn van een wachttijd van circa 9 
minuten. Deze situatie zal ten kosten gaan van de verkeersveiligheid ter plaatse.
Bezoekers van Nyenrode dienen bij het afslaan een tweerichtingen(brom)fietspad over te 
steken. Het verkeer moet na het (brom)fietspad gekruist te hebben, op een veilige wijze 
het terrein kunnen bereiken en kunnen verlaten. De forse landbouwmachines van cliënt 
beperken het zicht van afdraaiende automobilisten. Naast de onveilige situaties welke 
hierdoor ontstaan, maakt cliënt door het wachten, onnodig lang gebruik van de Straatweg 
Cliënt zal hiervan hinder ondervinden in zijn bedrijfsvoering. Zeker nu er ook plannen zijn 
om het centrum af te sluiten voor landbouwverkeer, waardoor cliënt genoodzaakt is om 
om te rijden. Extra aandacht naar de verkeerskundige situatie ter plaatse van de 
Straatweg in relatie met de plannen Nyenrode en de afsluiting van het centrum voor 
landbouwverkeer is gewenst.

En/an uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rentmeesterskantoor Noordanus Partners BV 
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Adviseur omgevingsrecht locatieontwikkeling 
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