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1. Ontwerpbestemmingsplan 
Singel 1 Vreeland incl. bijiagen 
a t/m i

2. Aanmeldnotitie MER
3. Anterieure overeenkomst fase 1
4. RIB

Besluit college Redactionele aanpassingen in collegevoorstel onder argumenten paragraaf 5 
MER, tekstmandaat wethouder Zivkovic, voor het overige conform advies.

Advies te nemen besluit
1. Vaststellen dat voor deze herontwikkeling geen milieueffectrapportage benodigd is.
2. Instemmen met de anterieure overeenkomst fase 1.
3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Singel 1 Vreeland (IDN 

NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-OW-01) en deze stukken zes weken ter inzage leggen voor 
zienswijzen in het kader van afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening;

4. De stukken ter kennis brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Voor u ligt het ontwerpbestemmingsplan Singel 1 Vreeland waarin de bestemming van het voormalig 
EVAB terrain wordt gewijzigd van de bestemming ‘bedrijf naar ‘woondoeleinden’.

Op de locatie was in het verleden een autobedrijf gevestigd. Het pand van het voormalige autobedrijf 
staat al enkele jaren leeg. Direct ten noorden van de locatie ligt een boomgaard die deel uitmaakt van 
het agrarisch bedrijf aan de Nigtevechtseweg nr. 9. Dit perceel is eveneens meegenomen in de 
plannen. Een rechte ontginningssloot vormt de scheiding tussen de boomgaard en het terrain van het 
voormalig autobedrijf. De bedrijfsiocatie is geheel verhard en de sloot heeft hier een betonnen 
scheidingswand. Aan de noordzijde is sprake van een natuurlijke oever met knotwilgen.

Het principeverzoek waar u op 22 augustus 2017 mee heeft ingestemd, vormt de basis voor het 
ontwerpbestemmingsplan. Het plan behelst de bouw van 11 woningen, waaronder 6 2-onder-1- 
kapwoningen, 1 vrijstaande woning en een blokje van 4 koopwoningen in de sociale sector (max. € 
200.000,-VON).
De woningen zijn uitgevoerd in twee bouwlagen met kap, aansluitend aan de bebouwing aan de 
overzijde van de straat (Singel). Een gedeelte van de tuinen van de woningen is gelegen in het 
buitengebied ter plaatse van de huidige boomgaard.

Vooroverleg
Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, zijn de nodige onderzoeken verricht die aantonen dat 
de ontwikkeling mogelijk is. Daarnaast is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het concept- 
ontwerpbestemmingsplan is in het kader van vooroverleg op 12 december 2017 toegestuurd aan de 
Provincie, VRU, Waternet en de Dorpsraad Vreeland. Ook is de ODRU gevraagd advies uit te 
brengen. Daaraan voorafgaand heeft een informatieavond plaatsgevonden op 30 oktober2017.

Argumenten
1. Verdwijnen bedrijfsbestemming uit de woonomgeving

Het perceel Singel 1 biedt op basis van het huidige bestemmingsplan de mogelijkheid voor de 
vestiging van een autobedrijf inclusief detailhandel in volumineuze goederen, autoplaatwerkerij en 
autoherstelinrichting. Een dergelijke functie is in het algemeen niet wenselijk in de woonomgeving. 
Met de realisatie van de woningen verdwijnt deze bedrijfsbestemming uit de woonomgeving.

2. Ruimtelijke kwaliteitsverbetering
De voormalige bedrijfsbebouwing op het perceel Singel 1 beslaat een groot deel van het terrein en is 
niet bijzonder fraai. Er is sprake van een gesloten bebouwingswand op de overgang naar het 
landelijk gebied. Bovendien is het bedrijfsperceel geheel verhard.
In het ingediende bouwplan wordt getracht door het toepassen van een open bebouwingswand en 
door de uitstraling van de bebouwing de overgang naar het landschap te verzachten. Om het 
karakteristieke agrarische landschap vanaf de Nigtevechtseweg beleefbaarte houden, wordt een 
zone tussen de tuinen van de woningen en het agrarisch bedrijfsperceel aan de Nigtevechtseweg 9 
open gehouden. De tuinen zelf krijgen een passende bestemming, waarbinnen het oprichten van 
bebouwing niet is toegestaan.
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3. Het plan voldoet aan de opgave voor 30% sociaal
In het plan zijn 4 woningen opgenomen als sociale koopwoning. Hiermee voldoet het plan aan de eis 
uit de Woonvisie om 30% van de woningen bij nieuwe ontwikkelingen uit te voeren in de sociale 
sector. Dit wordt ook in de anterieure fase 1 overeenkomst vastgelegd.

4. Onderzoeken
Om de ontwikkeling op de juiste wijze te kunnen onderbouwen zijn de volgende onderzoeken 
uitgevoerd die onderdeel uitmaken van het ontwerpbestemmingsplan (zie bijiagen):
1. Bodem;
2. Geluid:
3. Ecologie:
4. Stikstof:

Uit de bovengenoemde onderzoeken die zijn verricht, blijkt dat de ontwikkeling uitvoerbaar is en 
voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening en goed woon- en leefkiimaat.

5. MER
Het bestemmingsplan kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van kolom 4, bij categorie D 
11.2 van de bijiage bij het Besluit m.e.r. Het plan is niet kaderstellend, maar maakt de ontwikkeling 
direct bij recht mogelijk. In dat geval dient de gemeente op grond van artikel 7.16 Wm een m.e.r.- 
beoordelingsbesluit (voorbereidingsbesluit) te nemen (artikel 7.19 lid 1 jo. 7.17 lid 3 Wm).
Uw college is bevoegd om een besluit te nemen t.a.v. de aangeleverde aanmeldnotie (bijiage 2).

Op grond van de aanmeldnotitie met kenmerk 1904-06-N02 d.d. 6 maart 2018 (bijiage 2) kan worden 
geconcludeerd dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten, danwel door mitigerende 
maatregelen worden ondervangen. Er zijn geen significante effecten voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Geconcludeerd 
kan worden dat geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.

Kanttekeningen
Parkeren:
Tijdens de informatieavond bleek bij een aantal omwonenden vrees te bestaan voor toename van de 
parkeerdruk. Op basis van het GWP dienen voor de 11 nieuw te bouwen woningen 22 
parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Hierbij inbegrepen zit ook het parkeren voor bezoekers. In 
het plan zijn 22 parkeerplaatsen opgenomen en hiermee wordt de volledige parkeeropgave binnen 
het piangebied gerealiseerd. Van een toename van parkeerdruk vanwege dit plan is om die reden 
geen sprake. Het piangebied biedt geen mogelijkheid om extra parkeergelegenheid te creeren om de 
huidige parkeercapaciteit uit te breiden.
Naar aanleiding van het signaal van de omwonenden dat in de huidige situatie sprake is van 
parkeerdruk worden twee opiossingsrichtingen in overleg met de omwonenden nader bekeken. 
Enerzijds het aanbrengen van parkeervakken op de Singel, waarmee tevens de snelheid op deze 
weg wordt gereduceerd. Anderzijds wordt bekeken of er voldoende draagviak is om de huidige 
groenstrook in de Pomonaweg in te richten voor parkeren. E6n of beide opties zal een positief effect 
hebben op het terugdringen van de parkeerdruk in de omgeving van het piangebied.

Overtuinen
Een deel van de tuinen van de woningen, ten noorden van de ontginningssloot, is gelegen buiten de 
rode contour. Het oprichten van bebouwing, waaronder schuttingen e.d., is hier niet wenselijk, zoals u 
in uw besluit van 22 augustus 2017 heeft benadrukt. Dit is ook door de provincie aangehaald. Voor 
dit gedeelte is een passende bestemming opgenomen in het bestemmingsplan, zodat bebouwing hier 
niet mogelijk is. Daarnaast zijn afspraken hierover in de overeenkomst vastgelegd. De initiatiefnemer 
zal dit verbod met een kettingbeding opnemen in de koopakte van de toekomstige kopers.
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Besluit hoqere waarden Wet aeluidhinder:
De ODRU is gemandateerd om deze besluiten te nemen. Zij beoordelen dit aan de hand van de 
Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder zoals door het College op 15 mei 2012 vastgesteld. 
Voor het onderhavige plan zal een hogere waardenbesluit moeten worden genomen t.b.v. 3 
woningen. Het ontwerpbesluit zal gelijktijdig met het ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd.

Ecoloaie
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is, zodat de 
bestemmingsplanprocedure kan worden voortgezet. Nader overleg vindt nog plaats in het kader van 
de omgevingsvergunning.

Uitvoering
Het ontwerpbestemmingsplan wordt na het collegebesluit 6 weken ter inzage gelegd in het kader van 
zienswijzen aan de gemeenteraad. Gelijktijdig ligt het ontwerp hogere grenswaarden ter inzage. 
Teven wordt gelijktijdig gepubliceerd dat geen m.e.r. procedure wordt opgestart.
Na afloop van de ter inzage termijn dient het bestemmingsplan binnen 12 weken te worden 
vastgesteld.

Communicatie en Participatie
Presentatie Dorpsraad Vreeland
Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst is het plan op 19 September 2017 gepresenteerd aan een 
delegatie van de Dorpsraad Vreeland.

Informatiebijeenkomst concept-ontwerDbestemminasplan
Op 30 oktober 2017 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden, 
raadsleden en overige geinteresseerden. Door omwonenden zijn aandachtspunten genoemd 
waaronder de huidige parkeerdruk (zie kanttekeningen). Er zijn geen opmerkingen gemaakt die ertoe 
leiden om de procedure van het ontwerpbestemmingsplan te moeten opschorten.

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan
Ten tijde van de terinzagelegging zal nogmaals een inloopavond worden georganiseerd waarbij alle 
geinteresseerden en raadsleden kennis kunnen nemen van en reageren op het plan.

Publicatie
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, en 
het besluit dat geen m.e.r. procedure wordt opgestart wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via 
www.overheid.nl en de Staatscourant.

Gemeenteraad
De gemeenteraadsleden worden via de RIB’s op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Het 
proces zoals genoemd in het spoorboekje start als het college heeft ingestemd met het ontwerp. De 
stukken gaan dan tevens voor kennisgeving met een RIB naar de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geinformeerd via een raadsinformatiebrief (zie bijiage 4).

Financiele paragraaf
In het kader van kostenverhaal betaalt de initiatiefnemer aan de gemeente een bijdrage ten behoeve 
van de planbegeleiding en het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Met het aangaan van 
de anterieure overeenkomst fase 1 zal de bijdrage in de kosten (kostenverhaal) op basis van artikel 
6.12 Wro door de initiatiefnemer worden verzekerd.

Ii
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De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zelf, de benodigde onderzoeken en de 
planschade zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Juridische paragraaf
De ontwerpbestemmingsplannen worden ter inzage gelegd op grond van afdeling 3.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening. De bestemmingsplannen voldoen aan de huidige (digitale) eisen die gesteld 
worden door de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

Risicoparagraaf
Als omwonenden op basis van de veranderende situatie een verzoek tot planschade indienen 
waarvan t.z.t. uit onderzoek blijkt dat deze gegrond is, dan worden deze kosten in het kader van de 
overeenkomst fase 1 verhaald op de initiatiefnemer.

Duurzaamheidsaspecten
Duurzaam bouwen
De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en heeft haar visie vastgelegd in de 
duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020, Samen sterk in Duurzaamheid. 
Duurzaamheid is den van de zes topdossiers die door het college zijn benoemd.
Conform het vastgestelde beleid duurzaam bouwen in de Woonvisie zal bij de bouwplannen gebruik 
worden gemaakt van het instrument Gemeentelijk Programme Richtlijnen (GPR) Gebouw. Door GPR 
Gebouw toe te passen wordt onder meer nagedacht over duurzaamheid tijdens het ontwerpen en 
(ver)bouwen van gebouwen. In dit systeem zijn voor verschillende thema’s ambitieniveaus genoemd.

Bij de verdere uitwerking van de plannen zal aandacht besteed worden aan de duurzaamheid.
Het bouwplan zal voldoen aan de eisen van het bouwbesluit (EPC norm 0,2). Met de vaststelling van 
de nieuwe Woonvisie heeft de gemeente de ambitie om 'Nul op de meter’ te stimuleren. De 
initiatiefnemer is voornemens de woningen met de optie BENG (bijna energieneutrale gebouwen) te 
realiseren. De woningen worden bovendien uitgevoerd als gasloze woningen. De ambities met 
betrekking tot duurzaamheid worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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