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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 

Deze Nota Overlegreacties heeft tot doel iedereen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen 
van alle overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan “Boslaan 13” en onze antwoorden op 
deze reacties en de mogelijke wijzigingen van het bestemmingsplan die hieruit voortvloeien. In deze 
nota wordt elke overlegreactie afzonderlijk samengevat, beantwoord en wordt per reactie aangegeven 
of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 13 april 2018 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan vier organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor 
de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 
Wij hebben uiteindelijk ook vier overlegreacties ontvangen. 
 
Behalve overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in nieuwe of 
gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de ambtshalve wijzigingen. 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden, indien van toepassing, onderwerpen behandeld die in meerdere overlegreac-
ties aan de orde worden gesteld. Waar mogelijk wordt bij het de beantwoording van individuele en 
overlegreacties verwezen naar het antwoord van de gemeente Stichtse Vecht zoals verwoord in dit 
hoofdstuk. 
 
In hoofdstuk 3 komen de overlegreacties ex artikel 3.1.1. Bro aan bod. Elke overlegreactie wordt kort 
samengevat en beantwoord. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpas-
singen van het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen. Op grond van nieuwe gegevens en inzichten 
die losstaan van de overlegreacties kan het wenselijk zijn om het bestemmingsplan op onderdelen te 
wijzigingen. 
 
In hoofdstuk 5 worden alle aanpassingen die zullen worden aangebracht in de verbeelding, regels of 
toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat weergegeven in een “Staat van wijzi-
gingen”.  
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1.3 Overzicht van Overlegreacties  
 
3.1 Provincie Utrecht ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl 
3.2 Waternet ruimtelijkeplannen@waternet.nl 
3.3 Gasunie  ro_west@gasunie.nl 
3.4 Vechtplassencommissie  
 

  
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

mailto:ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl
mailto:ruimtelijkeplannen@waternet.nl
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2 Algemene onderwerpen 
 
In de overlegreacties worden door overlegpartners soms onderwerpen aan de orde gesteld die in 
meerdere reacties terugkeren en het individuele belang te boven gaan. Gegeven het belang van deze 
onderwerpen en het streven naar een doelmatige beantwoording van de ontvangen reacties, worden 
voorafgaand aan de beantwoording van elke afzonderlijke overlegreactie eerst deze onderwerpen met 
een algemene strekking besproken.  
 
Er zijn in dit geval geen onderwerpen van algemeen belang die aan de orde komen. 
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3 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 is aan de volgende instanties en organisaties toege-
zonden: 
 

1. Provincie Utrecht; 
2. Waternet; 
3. Gasunie; 
4. Vechtplassencommissie. 

 
Van vier instanties, de Provincie Utrecht, Waternet, de Vechtplassencommissie en Gasunie hebben 
wij een reactie ontvangen op het voorontwerpbestemmingsplan. De ontvangen reacties worden hier 
samengevat en beantwoord.  
 
3.1 Provincie Utrecht (reactie ontvangen per mail d.d. 24 mei 2018) 
 
Samenvatting  
De provincie Utrecht onderschrijft dat het bouwplan bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Echter ontbreekt een verdere onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan. De 
provincie Utrecht zet haar vraagtekens bij de oppervlakte van de bebouwing op het “eiland”  Verder 
ontbreekt een goede onderbouwing van de bijdrage die door dit nieuwbouwplan wordt geleverd aan 
de versterking van de cultuurhistorische waarden, de samenhang en de zichtrelaties. De verbetering 
rond de boerderij wordt passend geacht.  
  
In de inspraakreactie worden een aantal vragen gesteld. Deze zullen in de onderstaande beantwoor-
ding meegenomen worden.  
 
Beantwoording 
 
Om tot een volledige beantwoording van de inspraakreactie te komen zullen wij eerst de praktische 
vragen van de provincie Utrecht beantwoorden. Vervolgens zullen we ingaan op de landschappelijke 
inpassing, de keuze voor het ontwerp van de bebouwing en de (cultuurhistorische) kwaliteitsverbete-
ring van dit plan.  
 
Bebouwing op het “eiland” 
In de inspraakreactie lijkt de provincie Utrecht te suggereren dat er naast de woning tevens een fors 
bijgebouw gerealiseerd gaat worden. Wij willen erop wijzen dat het hier niet gaat om een nieuw te 
realiseren bijgebouw maar om een bestaande kazemat (bunker). Deze maakt onderdeel uit van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit cultuurhistorisch waardevolle element wordt niet aangeduid in het 
geldende bestemmingsplan en wordt in het geldende bestemmingsplan dus niet beschermd. Met de 
vaststelling van het bestemmingsplan “Boslaan 13” krijgt de kazemat de benodigde aanduiding 
(Waarde Cultuurhistorie -2) en bescherming wel. De voor “Waarde – Cultuurhistorie 2” aangewezen 
gronden zijn mede bestemd voor het behoud van de objecten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 
 
De bestemming “buitenplaats” op zijn plaats? 
De bestemming “buitenplaats” is niet willekeurig gekozen. Het plangebied heeft deze bestemming al in 
het geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied Noord”. Met de vaststelling van dat bestemmings-
plan is destijds aansluiting gezocht bij het provinciaal ruimtelijk beleid en de aanduiding als buiten-
plaatsbiotoop. Door de bestemming “buitenplaats” (opnieuw) op te nemen in het bestemmingsplan 
“Boslaan 13” wordt juist recht gedaan aan de cultuurhistorische waarden van dit gebied en het feit dat 
het plangebied oorspronkelijk deel uit heeft gemaakt van een gebied met bijzondere cultuurhistorische 
waarden. Dat willen we benadrukken en behouden. Dit past ook in onze en de provinciale ruimtelijke 
ambitie om een duidelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het waar-
borgen van cultuurhistorische waarden.  
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Waarom is gekozen voor twee bijgebouwen met een wijzigingsbevoegdheid voor een extra gebouw 
en waar dienen deze voor, naast onderhoud? 
De bijgebouwen worden gebruikt voor privédoeleinden, als bijgebouwen ter ondersteuning van de 
woonfunctie. Eén van deze schuren hoort bij de nieuw te realiseren woning op het “eiland”. Het ande-
re (de voorste) is bedoeld voor de bestaande woning. Door het bijgebouw van deze woning aan de 
voorzijde van het plangebied te realiseren wordt extra bebouwing op het “eiland” uitgesloten. Gelet op 
de oppervlakte van de percelen en het onderhoud dat noodzakelijk is, vinden wij de gekozen opper-
vlakte van de bijgebouwen passend. Met de oppervlakte van de bijgebouwen wordt tevens aangeslo-
ten bij de mogelijkheden van het vergunningsvrij bouwen. Door de bijgebouwen te clusteren langs de 
oprijlaan ontstaat er een rustig en herkenbaar bebouwingsbeeld.  
 
Naar aanleiding van deze vraag van de provincie Utrecht hebben wij wel moeten constateren dat de 
regels, onder meer door aanvullende (nieuw)bouw, vergaande bouw- en gebruiksmogelijkheden op 
het perceel mogelijk maken. Dit komt onder andere terug in artikelen 3.4 (afwijken gebruiksregels) en 
3.6 (wijzigingsbevoegdheid) van de regels. Deze bouw- en gebruiksmogelijkheden sluiten bij nader 
inzien niet aan op de doelstellingen van het plan. Bijvoorbeeld omdat ze voorzien in nieuwbouw van 
gebouwen of in (bedrijfs)activiteiten. De bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze artikelen worden, in 
overleg met de initiatiefnemer, in overeenstemming gebracht met het plan.    
 
De 7 recreatiewoningen worden gesaneerd, hiermee komt deze functie te verdwijnen of worden ze 
elders vervangen? 
Een van de grootste kwaliteitswinsten voor dit perceel is het saneren van de aanwezige recreatiewo-
ningen. Deze worden permanent van het perceel verwijderd en zullen ook niet elders in het plange-
bied of in de directe omgeving terug worden gebouwd. In artikel 12 lid 9 en lid 14 zijn voorschriften 
opgenomen om het gebruik als kampeerterrein of ten behoeve van recreatiewoningen onmogelijk te 
maken. Echter hebben wij naar aanleiding van deze opmerking wel moeten constateren dat de regels 
voor wat betreft recreatief gebruik nog niet eenduidig genoeg zijn. Volgens artikel 3 van de planregels 
lijkt recreatief medegebruik van het perceel namelijk wel te zijn toegestaan. We zullen de regels zoda-
nig aanpassen dat recreatief (mede)gebruik van het perceel niet is toegestaan.      
 
Er wordt op de locatie van het vroegere hertenkamp een laan met boombeplanting aangelegd, is deze 
als erfscheiding tussen twee eigendommen bedoeld? 
Hoewel de nieuwe kadastrale grenzen nog niet definitief vastgesteld zijn, moet de geplande boombe-
planting langs de oprijlaan zorgen een natuurlijke scheiding van de percelen. De landschappelijke 
inpassing is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de herkenbaarheid van de percelen. De één als 
onderdeel van de buitenplaats en het andere met een sobere agrarische uitstraling.   
 
In Bijlage 3, het ontwikkelingsplan, wordt verwezen naar een ruimtelijke onderbouwing uit 2014, deze 
is niet bijgevoegd.  
Wij hebben inderdaad geconstateerd dat deze eerdere bijlage niet is toegevoegd. Hier is bewust voor 
gekozen. Het betreft hier een voorloper van het ontwikkelingsplan welke in bijlage 3 bij het bestem-
mingsplan is bijgevoegd. Omdat er nadien in het ontwerp enkele wijzigingen zijn doorgevoerd, mede 
op advies van de Welstandscommissie en de Vechtplassencommissie, hebben wij gemeend deze 
ruimtelijke onderbouwing niet bij te voegen. Ook wordt in de ruimtelijke onderbouwing verwezen naar 
niet langer geldend ruimtelijk beleid. Dit kan voor verwarring zorgen. Het ontwikkelplan zoals bijge-
voegd in bijlage 3 van het bestemmingsplan is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de eerdere 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
In de toelichting wordt nog steeds over de EHS gesproken, in plaats van de NNN. 
Naar aanleiding van de opmerking hebben wij geconstateerd dat dit niet alleen het geval is in de toe-
lichting maar ook in artikel 9 van de planregels. Dit zal aangepast worden.  
 
Ruimtelijke inpasbaarheid 
 
De gemeente Stichtse Vecht is in principe terughoudend met het toestaan van nieuwe woningbouw in 
het landelijk gebied, oftewel buiten de rode contour. Daarin volgt zij het ruimtelijk beleid van de provin-
cie Utrecht. Net als in het provinciaal ruimtelijk beleid voorziet de gemeente Stichtse Vecht uitsluitend  
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in enkele gevallen in de mogelijkheid om in het landelijk gebied nieuwe woningen te bouwen. Het lan-
delijk gebied is echter geen statisch geheel. Het is een dynamisch gebied dat door ontwikkeling voort-
durend in beweging is. Door deze ontwikkelingen kunnen belangrijke waarden in het landelijk gebied, 
zoals cultuurhistorie, landschap en natuur ook onder druk komen te staan. Daarom wordt bij nieuwe 
ontwikkelingen bijzondere aandacht gevraagd voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwali-
teit en de karakteristieke waarden van de fysieke leefomgeving.  
 
Het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid voorziet, in afwijking van het verstedelijkingsverbod, 
in de mogelijkheid om na de sloop van 1.000m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing één 
nieuwe woning te realiseren. De “ruimte-voor-ruimte-regeling”. Het voorliggende plan voorziet in de 
sloop van ongeveer 800m2 aan bebouwing. Veelal matig onderhouden, met een lage belevingswaar-
de en niet passend bij de karakteristiek van de directe omgeving. Het plan voldoet dus niet aan deze 
zogenaamde “ruimte-voor-ruimte-regeling”. Afwijking van de genoemde maatvoering (1.000m2) is 
echter mogelijk wanneer het initiatief leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is het 
uitgangspunt wel heel nadrukkelijk dat zonder extra “tegenprestatie” op het gebied van kwaliteitsver-
betering geen ruimere bouw- of gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan. 
 
In het provinciaal ruimtelijk beleid is al een aanzet gedaan om in te spelen op een dergelijk afwegings-
kader. Afwijken van de sloopverplichting is alleen mogelijk als op een andere wijze wordt voorzien in 
een aanvullende kwaliteitsverbetering welke in verhouding staat tot de gewenste ruimtelijke ontwikke-
ling. Maar wat is ruimtelijke kwaliteit en wie bepaalt wat ruimtelijke kwaliteit is? In de provinciale ruim-
telijke verordening worden al een aantal voorbeelden van kwaliteitsverbetering genoemd. Deze kun-
nen hier ook van toepassing zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: 
 

• herstel van landschapselementen; 
• versterking van de Cultuurhistorische hoofdstructuur (agrarisch cultuurlandschap); 
• oplossingen voor de wateropgave; 
• verbetering van het woonmilieu in een aangrenzende kern. 

 
Met betrekking tot dit plan kan gesteld worden dat het plan om de volgende redenen bijdraagt aan de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
1. Behoud en versterken cultuurhistorische waarden (Advies Karres en Brands) 
De ligging op het grondgebied van de oorspronkelijke buitenplaats “Slotzicht” biedt uiteraard kansen 
voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Ten behoeve van de planontwikkeling hebben de initiatief-
nemers daarom een daartoe deskundig adviesbureau gevraagd om een ontwikkelplan op te stellen. In 
het ontwikkelplan van Karres en Brands zijn, rekening houdend met de ontstaansgeschiedenis van de 
buitenplaats en de karakteristieke waarden, maatregelen voorgesteld om cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden te herstellen en te waarborgen. Het advies van Karres en Brand wordt door 
initiatiefnemers gebruikt bij de nadere uitwerking van ruimtelijke plannen. Veel elementen uit het ad-
vies van zijn uiteindelijk als verplichting (bijlage I bij de regels) opgenomen in het nieuwe bestem-
mingsplan of zijn als zodanig direct bestemd. Het bestemmingsplan voorziet tevens in de planolo-
gische bescherming van de aanwezige kazemat (militair erfgoed). Daarmee voorziet het voorliggende 
bestemmingsplan in een verbeterde verankering van cultuurhistorische waarden ten opzichte van het 
geldende bestemmingsplan.  
 
Bij de voorbereiding van het plan en het ontwerp van de woning is ook uitvoerig overlegd met de Wel-
standscommissie (Mooisticht) en Vechtplassencommissie. Gezamenlijk zijn partijen, rekening hou-
dend met het ontwikkelplan van Karres en Brands, tot een plan gekomen met een duidelijke relatie tot 
de buitenplaats maar waarbij het ontwerp van de woning ook duidelijk refereert naar de aanwezige 
kazemat. Voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteitsverbetering ligt de nadruk niet alleen op de bebouw-
de omgeving. In overleg met diverse partijen is ook gekeken naar de landschappelijke ontwikkeling 
van het plangebied. Door het herstellen van watergangen (en daarmee het oorspronkelijke eiland), het 
kappen van niet streekeigen beplanting, het aanbrengen van nieuwe beplanting en het realiseren van 
nieuwe zichtlijnen. Niet vergeten mag worden dat, mede door de sloop van bebouwing, ook op het 
oorspronkelijke agrarische bouwperceel sprake is van een duidelijke verbetering van de (landschap-
pelijke) inpassing. 
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2. Verbetering fysieke leefomgeving 
Naast de sloop van bebouwing gaat het hier ook om de sanering van oppervlakteverharding, het ver-
wijderen van buitenopslag op het terrein en het aanbrengen van een aanzienlijke oppervlakte aan 
oppervlaktewater. Zoals bekend voorziet het plan ook in het terugbrengen van oppervlaktewater (her-
stel van het eiland) en het behoud en de aanplant van beplanting en bomen. Op deze manier heeft het 
plan tevens een positief effect op de waterbergingscapaciteit. Ook deze maatregel is direct bestemd in 
het bestemmingsplan en daardoor ook planologisch-juridisch verankerd. Uiteraard zal de nieuwe  
woning moeten voldoen aan huidige (gemeentelijke) eisen op het gebied van duurzaamheid. 
 
3. Sanering van een verblijfsrecreatie functie 
In samenhang met de kwaliteiten van de omliggende omgeving (karakteristiek landschap, waarden 
van bebouwing en overige elementen) kunnen nieuwe plannen ontwikkelt worden die een positief 
effect hebben op de fysieke leefomgeving en percelen weer een toekomstbestendige functie bieden. 
Enkele tientallen jaren geleden is op dit perceel, ter ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering, 
een verblijfsrecreatie functie gevestigd. In totaal zijn er op het perceel, juist op het deel met de hoog-
ste cultuurhistorische en landschappelijke waarde, zeven recreatieverblijven opgericht. Deze werden 
tot voor kort nog actief gebruikt. Met voorliggend plan worden deze gesloopt en zal er ook in de toe-
komst geen sprake meer zijn van een verblijfsrecreatieve functie op dit perceel. In het bestemmings-
plan zijn regels opgenomen om intensief recreatief gebruik in de toekomst uit te sluiten.      
 
Het opruimen van het perceel en saneren van de recreatieverblijven kan dan ook als duidelijke kwali-
teitsverbetering gezien worden. Het betekent namelijk niet alleen een afname van het bebouwd op-
pervlak, de sloop van storende bebouwing en de kans om de oorspronkelijke waarden te herstellen. 
Het betekent ook de beëindiging van onwenselijke functie met een grote (verkeers)aantrekkende wer-
king. Voor de toekomst mag verwacht worden dat dit deel van het perceel, ten opzichte van het huidi-
ge gebruik, minder intensief wordt gebruikt en gelet op de toekomstige eigendomssituatie beter kan 
worden onderhouden.  
 
Resumerend 
Belangrijke vraag is dus of, naast de sloop van 800m2 aan bebouwing, wordt voorzien in een aanvul-
lende kwaliteitsverbetering welke in verhouding staat tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Gelet 
op het bovenstaande voorziet het plan daartoe in: 
 

• het herstel en vastleggen van cultuurhistorische en landschappelijke waarden; 
• betere (planologisch-juridische) bescherming van militair;  
• de aanleg van oppervlaktewater, mede ten behoeve van het herstel van cultuurhistorische 

waarden; 
• de definitieve sanering van een, volgens de huidige inzichten, ongewenste recreatieve functie; 
• minder intensief gebruik en betere beheermogelijkheden voor gronden gelegen binnen de 

waardevolle buitenplaatsbiotoop.   
 
Gelet hierop stellen wij ons op het standpunt dat het plan, naast de sloop van bebouwing, in ruime 
mate bijdraagt aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, welke in verhouding staat tot de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. Alle maatregelen voor kwaliteitsverbetering zullen vastgelegd worden in het 
vast te stellen bestemmingsplan.  
 
3.2 Waternet (reactie ontvangen per mail d.d. 16 april 2018) 
 
Samenvatting 
In het plangebied is een waterstaatswerk aanwezig. Het betreft de een secundaire waterkering met 
een kernzone met een breedte van 11 meter en een beschermingszone met een breedte van 35 me-
ter. Binnen deze zones gelden de regels uit de Keur AGV. De exacte ligging van een waterkering met 
bijbehorende beschermingszones is inzichtelijk via de online legger van hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV).  
 
De regels zijn opgenomen om ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van werken en werkzaam-
heden die de stabiliteit van de waterkering of de kerende hoogte negatief kunnen beïnvloeden te 
voorkomen of de invloed daarvan te beperken. Tevens is de (dubbel)bestemming noodzakelijk voor 
het voorkomen van ontwikkelingen die toekomstige reconstructies van de waterkeringen onmogelijk 
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maken. Ondanks deze beperkingen kunnen in bepaalde gevallen onder de voorwaarden van een Wa-
terwetvergunning of melding werken of werkzaamheden in een beschermingszone van een water-
staatswerk worden toegestaan.  
 
Advies 
Waternet adviseert de grens van de beschermingszone (dus kernzone + beschermingszone) weer te 
geven op de plankaart. En in de toelichting de bovenstaande tekst op te nemen. 
 
Overigen 
Waternet staat positief tegenover dit plan vanwege het herstel van de oorspronkelijke waterinfrastruc-
tuur, cultuurhistorische waarden en het amoveren van een deel van de aanwezige bebouwing. Voor 
de nieuwe bebouwing en bestaande woningen geldt dat hemelwater en huishoudelijk afvalwater ge-
scheiden moeten worden afgevoerd. Het huishoudelijk afvalwater moet worden geloosd op het vuilwa-
terriool van de gemeente.  
 
Het realiseren van een watersysteem dat kan circuleren is van belang voor een goede waterkwaliteit. 
Benut kansen om watergangen natuurvriendelijk, met flauw talud, en onderhoudstechnisch optimaal 
aan te leggen. Wij kunnen instemmen met de aanleg van de bomenstructuur langs de oprijlaan, zo-
lang de bomen niet te dicht langs een waterpartij gepositioneerd worden, omdat bladval direct in op-
pervlaktewater negatief is voor de waterkwaliteit.  
 
Het vigerend waterpeil op locatie (peil vak 29-9) is NAP -1,22 m. Wij adviseren de grondwaternorm 
(GW-norm) te hanteren voor deze ontwikkeling. 
 
Mogelijk zijn grondwateronttrekkingen nodig tijdens de bouw. Grondwateronttrekkingen zijn meldings-
plichtig op grond van de Keur AGV. Bij een melding moet een bemalingsrapport zijn gevoegd waarin 
wordt aangetoond dat de stabiliteit en de kerende hoogte van de secundaire watergang langs de 
Vecht niet negatief worden beïnvloed. Voor onttrekkingen met een debiet hoger dan 50m3/uur of meer 
dan 15.000 m3 maand of langer dan 6 maanden geldt vergunningplicht. Voor een dergelijke vergun-
ning geldt een procedure termijn van 6 maanden + 6 weken beroepstermijn. 
 
Beantwoording 
De opmerkingen die door Waternet zijn gemaakt hebben in sommige gevallen betrekking op de uit-
werking van het plan. Deze opmerkingen kunnen pas beantwoord worden na afronding van de be-
stemmingsplanprocedure, tijdens de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. De ontwikkelende 
partij heeft aangegeven de opmerkingen ten aanzien van de aanduiding waterstaatkering en de bijbe-
horende regels mee te nemen bij de verdere uitwerking van het plan.  
 
De overlegreactie van Waternet heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. De regels en verbeelding 
zullen aangepast worden. 
 
3.3 Gasunie (reactie ontvangen per mail van 23 april 2018) 
 
Samenvatting 
De Gasunie heeft aangegeven dat het plan is getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van 
het Ministerie van I&M voor aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in wer-
king getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Op grond van deze toetsing komt de 
Gasunie tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen 
leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 

 
Beantwoording 
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. De overlegreactie heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan. 
 
3.4  Vechtplassencommissie (reactie ontvangen per brief d.d. 1 maart 2018) 
 
Samenvatting 
De Vechtplassencommissie is positief over het nieuwe plan. Kort samengevat gaat dat over de vol-
gende aspecten: 
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1. het is goed dat voor zover mogelijk het agrarisch karakter is behouden, deels door het behoed 
van de karakteristieke schuur en de achterliggende hooiberg, maar ook de beide nieuwe 
schuren, links van de 'oprijlaan' hebben door de gepotdekselde muren een herkenbaar agra-
risch karakter; 

2. de aanpak van het 'eiland', het herstel van de watergangen en keus voor de behouden bomen 
versterkt dat deel de relatie met de buitenplaats; 

3. het recht doortrekken van de oprijlanen het toevoegen van een laanbeplanting is een sterk 
cultuurhistorisch element - zeker in samenhang met het open houden van het land achter de 
'boerderij'; 

4. de eerste indruk van de nieuwbouw maakt nieuwsgierig, eerste reactie positief. Goed dat voor 
eigentijdse architectuur en materialen wordt gekozen. 

 
Beantwoording 
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. De overlegreactie heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan. 
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4 Ambtshalve wijzigingen 
    
 
4.1 Verbeelding 

1. Ten behoeve van de onder 4.1. onder 1 van de nota genoemde bestaande bijgebouwen 
wordt tevens een aanduiding op de plankaart aangebracht.  

 
4.2 Regels 

1. Op het perceel Boslaan 13 achter de boerderij worden de meeste bijgebouwen gesloopt. 
Ten behoeve van de bestaande woning blijven echter twee bestaande, enigszins karakteris-
tieke, bijgebouwen behouden. In de planregels zijn hiervoor nog geen voorschriften opge-
nomen. Onder 3.2 worden deze alsnog aangevuld. 

2. Ter bescherming van bestaande cultuurhistorische waarden zijn verbodsbepalingen opge-
nomen ten aanzien van het uitvoeren van werkzaamheden. Deze verbodsbepalingen mo-
gen de uitvoering van het inrichtingsplan en daarmee de gewenste kwaliteitsverbetering niet 
in de weg staan. Daarom worden er uitzonderingen opgenomen ten behoeve van het reali-
seren van het inrichtingsplan.  

 
4.3 Toelichting 

1. Het onderdeel Ecologie (paragraaf 4.4.) zal aangevuld worden door te verwijzen naar een 
mogelijk werkprotocol voor de mogelijke aanwezigheid van uilensoorten en de rugstreep-
pad. 

2. In de toelichting zullen verwijzingen naar Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vervangen 
worden door verwijzingen naar de Nationaal Netwerk natuur (NNN). 

3. In de toelichting zal de nadere motivering zoals opgenomen onder het kopje “ruimtelijke in-
pasbaarheid” van deze Nota (onderdeel 3.1) opgenomen worden in de conclusie bij het 
provinciaal ruimtelijk beleid. 
 

4.4 Bijlagen 
1. Een addendum voor Ecologie wordt aan de bijlagen toegevoegd. 
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5 Staat van wijzigingen 
 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 
te Vreeland zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of 
de wijziging een gevolg is van een overlegreactie of het gevolg van een ambtshalve wijziging.  
 
 
5.1 Verbeelding 

 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 De verbeelding wordt aangepast door de (juiste) beschermingszone van 

de waterstaatkering op te nemen.  
Overlegreactie 

2 Op de verbeelding wordt een aanduiding voor “bijgebouwen” opgenomen 
ter plaatse van de bestaande bebouwing achter de boerderij op Boslaan 
13. Uit tabel I van bijlage I van de regels blijkt dat gebouwen 3 en 4 niet 
gesloopt worden. Via deze aanduiding wordt duidelijk dat de bebouwing 
op deze plaats aanwezig is.  

Ambtshalve  
wijziging 

 
 
5.2 Regels 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 De begripsbepaling in artikel 1 van het bestemmingsplan wordt aange-

past dopor overtollige begrippen te verwijderen. Het gaat om artikel 1.29 
(dagrecreatie), artikel 1.32 (extensief recreatief medegebruik), artikel 
1.38 (intensieve vormen van dagrecreatie) en artikel 1.50 (manege). 

Overlegreactie 

2 In de regels worden de aanvullende bouw- en gebruiksmogelijkheden in 
de artikelen 3.4 (afwijken gebruiksregels) worden versoberd en 3.6 (wij-
zigingsbevoegdheid) geschrapt om beter aan te sluiten bij het plan.  

Overlegreactie 

3 De artikelen 3.1 lid d en h worden geschrapt.  Overlegreactie 
4 Artikel 3.2 lid c1 wordt toegevoegd door een goothoogte van 3 meter op 

te nemen voor bijgebouwen. 
Overlegreactie 

5 Artikel 3.2 wordt aangevuld met regels over de bestaande, niet te slo-
pen, bebouwing achter de boerderij op Boslaan 13. Zie 5.2 onder 2 van 
deze nota. 

Ambtshalve  
wijziging 

6 Onder Artikel 3.5.2 onder c wordt toegevoegd dat het verbod als be-
doeld in artikel 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamhe-
den die betrekking hebben op het landschappelijk inpassingsplan, zoals 
is weergegeven in Bijlage 1. 

Ambtshalve  
wijziging 

7 Artikel 4 1 onder d: extensief recreatief medegebruik van water wordt 
geschrapt. 

Overlegreactie 

8 Artikel 4.2 onder b: recreatieve verbindingen wordt verwijderd. Overlegreactie 
9 In artikel 9 zal verwezen worden naar de aanduiding NNN in plaats van 

EHS 
Overlegreactie 

10 Artikel 10 Waterstaat – Waterkering wordt toegevoegd. In de regels 
worden de bij de beschermingszone van de Waterstaatkering voorschrif-
ten opgenomen. 

Overlegreactie 

11 Artikel 11.7 straatmeubilair komt te vervallen. Overlegreactie 
12 Artikel 13.2 tot en met 13.5 over parkeernormen worden opgenomen Overlegreactie 
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5.3 Toelichting 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 De ruimtelijke inpassing (gevolgen voor landschap en cultuurhistori-

sche waarden) van het plan zal nader gemotiveerd worden in hoofdstuk 
2 van de plantoelichting. 

Overlegreactie 

2 Het onderdeel Ecologie (paragraaf 4.4.) zal aangevuld worden door te 
verwijzen naar een mogelijk werkprotocol voor de mogelijke aanwezig-
heid van uilensoorten en de rugstreeppad. 

Ambtshalve wijziging 

3 In de toelichting zullen verwijzingen naar Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) vervangen worden door verwijzingen naar de Nationaal Netwerk 
natuur (NNN). 

Ambtshalve wijziging 

4 In de toelichting zal de nadere motivering zoals opgenomen onder het 
kopje “ruimtelijke inpasbaarheid” van deze Nota (onderdeel 3.1) opge-
nomen worden in de conclusie bij het provinciaal ruimtelijk beleid. 

Ambtshalve wijziging 

 
 
5.4 Bijlagen 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Een addendum voor Ecologie wordt aan de bijlagen toegevoegd Ambtshalve wijziging 
2 In Bijlage I bij de regels worden de onderdelen van het inrichtingsplan 

nader beschreven. 
Overlegreactie 
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