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4. Aanmeldnotitie MER
5. Advies ODRU 28 maart 2018

Advies te nemen besluit college
1. Vaststellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage benodigd is.
2. Kennisnemen van de ingekomen overlegreacties en instemmen met de “Nota 

Overlegreacties” en de daarin opgenomen “Staat van wijzigingen”.
3. Instemmen met het ontvi/erpbestemmingsplan “Straatweg 66" (IDN 

NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-OW01) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.

4. Instemmen met de “anterieure overeenkomsf - fase 1.
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Advies te nemen besluit burgemeester
1. De portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling machtigen de anterieure overeenkomst te 

ondertekenen.

TOELICHTING

Inleiding
Aan de Straatweg 66 te Breukelen staat een groot kantoorpand direct naast de historische buiten- 
plaats Vreedenoord. De initiatiefnemer, Groot-Amsterdann BV, wil het perceel herontwikkelen van een 
kantoorfunctie naar wonen. In de huidige situatie is het perceel grotendeels bebouwd. De bebouwing 
past niet bij de oorspronkelijke uitstraling van de buitenplaats. Bij de herontwikkeling van het perceel 
is dan ook bijzondere aandacht besteed aan het versterken van de kwaliteit van de naastgelegen 
buitenplaats.

Op 27 juni 2017 heeft uw college ingestemd met het plan voor de herinrichting van het perceel waar 
het voormalige kantoor van de Milieudienst gevestigd is. De herinrichting voorziet in de verdeling van 
het perceel in drie “gebieden”: het gebied aan en rond de Vecht. het middenqebied en de 
ontwikkeling aan de Straatweg. Elk “gebied” krijgt zijn eigen ruimtelijke uitstraling en 
(woning)bouwprogramma.

Het element water speelt een prominente rol in de relatie met de buitenplaats Vreedenoord. Door de 
herinrichting van het perceel Straatweg 66 wordt de oorspronkelijke opzet van de buitenplaats 
Vreedenoord hersteld. Dit wordt onder andere bereikt met de herbouw van het koetshuis op de 
oorspronkelijke plek. Daarnaast wordt de tuin aan de Vecht tussen Vreedenoord en de nieuw aan te 
leggen watergang zodanig ingericht dat de zichtlijn naar Vreedenoord vanaf de Vecht wordt hersteld. 
In het ontwerp komt aan de Vecht een groot hoofdhuis met twee ondergeschikte gebouwen, 
bestemd voor wonen en gebouwd in Vechtse stiji en traditie.

Het middengebied is een overgangszone tussen de woningen aan de Vecht en de Straatweg. Hier is 
een aantal ruime (rij)woningen gepland. Deze woningen worden voor een deel direct ontsloten via de 
bestaande weg “Insulinde” en zullen voor het overige deel ontsloten worden via een nog aan te 
leggen ontsluiting langs Vreedenoord. Ook deze woningen zijn qua vormgeving en uitstraling in de 
Vechtse stiji ontworpen. Het derde deel van het plangebied omvat een appartementengebouw van 3 
bouwlagen en een parkeerkelder dat met zijn “achterkant” aan een plein ligt, direct aansluitend op de 
watergang. De “voorkant” van het appartementengebouw is gelegen aan de Straatweg. Het geheel 
wordt voorzien van een passende landschappelijke inrichting.

Plangebied herinrichting Straatweg 66 te Breukeien

In totaal worden 29 woningen gerealiseerd in diverse typen. Er zijn 15 grondgebonden woningen, 14 
appartementen en een gebouw dat de naam Koetshuis zal krijgen. De functie hiervan is flexibel 
gelaten in het plan. Hier zijn zowel kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Woningen zijn
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uitsluitend mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. Van de in totaal 14 appartementen zullen 9 
appartementen in de categorie sociale (koop)sector vallen, dat is 30% van het totaal aantal 
woningen.

Argumenten

Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro
Ter voorbereiding van het bestemmingsplan is het voorontwerpplan aan diverse instances 
toegestuurd ten behoeve van het vooroverleg. Gelet op de aard en omvang van het plan hebben wij 
de Provincie Utrecht, Waternet, De Gasunie, de Vechtplassencommissie en de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) gevraagd hun overlegreacties kenbaarte maken. Van al deze partijen hebben wij een 
overlegreactie mogen ontvangen. De binnengekomen overleg reacties zijn verwerkt in de “Nota 
Overleg reacties”. De overleg reacties geven geen aanleiding tot wijziging van het voorontwerp. Naar 
aanleiding van de overlegreactie van de provincie gaan wij nader met hen in overleg over het aspect 
cultuurhistorie en zijn zij reeds geinformeerd over het verrichte cultuurhistorische onderzoek en het 
beeidkwaliteitsplan.

In hoofdstuk 3 van de “Nota Overleg reacties” worden de overlegreacties beschreven. De wijzigingen 
zoals genoemd in hoofdstuk 4 zijn uitsluitend het gevolg van ambtshalve wijzigingen en hebben 
onder andere betrekking op het versterken van de plantoelichting. Op de verbeelding hebben wij de 
aanduiding “gestapeld" toegevoegd ter plaatse van het beoogde appartementengebouw. Op deze 
manier wordt duidelijk vastgelegd dat aan de zijde van de Straatweg een appartementencomplex 
wordt gerealiseerd. Hier zal nu ook het juiste aantal appartementen (maximaal 14) weergegeven 
worden. Volledigheidshalve venwijzen wij uw college naar de “Nota overlegreacties” voor een 
overzicht van alle reacties en wijzigingen.

Overieg omwonenden en overige instanties
Voor dit plan is geen inspraakprocedure gehouden omdat is gekozen voor een proactieve, 
participatieve, aanpak door rechtstreeks met de omwonenden in gesprek te gaan. Op 31 augustus 
2017 hebben omwonenden en overige belanghebbenden, tijdens een inloopavond, kennis kunnen 
nemen van het voorgenomen plan. Tijdens deze inloopavond konden aanwezigen zich aanmelden 
om zitting te nemen in een klankbordgroep. Doel was om samen met de klankbordgroep het 
beeidkwaliteitsplan verder vorm te geven. Sindsdien zijn twee bijeenkomsten (14 September 2017 en 
27 november 2017) georganiseerd met de voor dit project samengestelde klankbordgroep.
In een vroeg stadium is de Vechtplassencommissie uitgenodigd om mee te denken over het plan. De 
Commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Stichtse Vecht (Mooisticht) heeft uiteindelijk, via een 
advies van 13 december 2017 (kenmerk STV17-00356/2), kenbaar gemaakt op hoofdlijnen te kunnen 
instemmen met het plan. Op het moment dat de vooroverlegpartners zijn uitgenodigd hun overleg
reacties kenbaar te maken, is ook de klankbordgroep opnieuw geinformeerd.

Geluid
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als 
gevolg van spoor-, wegverkeer of Industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn 
normen gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functies belast mogen worden.
Uit onderzoek ten behoeve van voorliggend plan blijkt dat de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer op de Straatweg leidt tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor 
wegverkeerslawaai. De aan de voorzijde gelegen appartementen ondervinden een geluidbelasting 
hoger dan de wettelijke voorkeursnorm. De meest nabij gesitueerde grondgebonden woningen 
ondervinden een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders 
van Stichtse Vecht dienen, op grond van artikel 83 en artikel 110a van de Wet Geluidhinder, een 
besluit te nemen ter vaststelling van Hogere grenswaarden Geluid van 58 dB. Het ontwerpbesluit 
Hogere grenswaarden Geluid wordt voorbereid door de ODRU en gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen zal de 
ODRU, met inachtneming van eventuele zienswijzen, een definitief besluit nemen.
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Het besluit Hogere grenswaarden Geluid dient te zijn verleend alvorens de gemeenteraad het 
bestemmingsplan “Straatweg 66” kan vaststellen.

Kanttekeningen
Een belangrijk onderdeel van de (ruimtelijke) uitvoerbaarheid van het plan wordt aangetoond aan de 
hand van de bij het plan behorende onderzoeken. Deze onderzoeken, welke als bijiagen bij het 
bestemmingsplan zijn gevoegd en waarvan de resultaten worden samengevat in de plantoelichting, 
worden beoordeeld door de ODRU. Gedurende de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan 
is de ODRU gevraagd de bijbehorende onderzoeken te beoordelen en, indien noodzakelijk, te 
voorzien van opmerkingen en aanbevelingen. Op 9 februari 2018 en 12 maart 2018 heeft de ODRU 
haar eerste adviezen uitgebracht. Naar aanleiding van deze adviezen heeft de initiatiefnemer de 
onderzoeken aangevuld en aangepast. Vervolgens zijn de onderzoeken opnieuw ter beoordeling aan 
de ODRU voorgelegd. Op 28 maart 2018 heeft de ODRU haar laatste advies uitgebracht. In bijiage 5 
bij dit voorstel treft u dit advies van de ODRU aan. Naar aanleiding van dit advies zijn de tekstuele 
wijzigingen in de plantoelichting van het ontwerpbestemmingsplan worden verwerkt.

MER
In haar advies van 12 maart 2018 heeft de ODRU geadviseerd een aparte m.e.r. -aanmeldnotitie op 
te stellen. Op grond van geldende wetgeving moet in onderhavige situatie namelijk eerst een m.e.r.- 
aanmeldnotitie worden opgesteld, op grond waarvan uw college dient te besluiten of een milieueffect- 
rapportage benodigd is voor de ontwikkeling. De initiatiefnemer heeft daarop een aanmeldnotitie 
opgesteld. Op grond van deze m.e.r.-aanmeldingsnotitie met kenmerk PM17027, d.d.16 maart 2018 
(bijiage 4), kan worden geconcludeerd dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten, dan 
wel door mitigerende maatregelen worden ondervangen.

In haar advies van 28 maart 2018 heeft de ODRU wel enkele kanttekeningen geplaatst over de wijze 
waarop in de aanmeldnotitie is omgegaan met de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten 
(vieermuizen) in de bestaande bebouwing. Voor de potentieel aanwezige beschermde soorten moet 
onderbouwd worden waarom een ontheffing, te verlenen door de Provincie Utrecht, in de lijn der 
verwachting ligt. Gelet op de nu beschikbare gegevens en specifieke kenmerken van de bestaande 
bebouwing wordt de kans op de aanwezigheid van vieermuizen klein geacht. Om dit definitief vast te 
kunnen stellen is vervolgonderzoek noodzakelijk. De initiatiefnemer heeft inmiddels opdracht 
gegeven voor dit vervolgonderzoek. Dit onderzoek dient echter uitgevoerd te worden gedurende de 
volledige periode van mei tot en met oktober en kan nu dus (nog) niet plaats vinden. Daarom kan de 
initiatiefnemer op dit moment nog niet voldoen aan deze onderzoeksverplichting.

De provincie Utrecht hanteert op dit punt het uitgangspunt dat in het kader van een bestemmingsplan 
doorgaans nog geen ontheffing wordt verleend en is akkoord met een werkwijze waarbij deze 
onderzoeksverplichting worden doorgeschoven naar een later moment. Bij de verlening van een 
omgevingsvergunning bijvoorbeeld. Wij adviseren uw college op dit punt deze werkwijze te volgen.
Dit om verdere vertraging van de procedure te voorkomen en omdat de eerste onderzoeksresultaten, 
gelet op de fysieke omstandigheden op het terrain, voorlopig niet wijzen op onoverkomelijke 
belemmeringen. Naar aanleiding van het advies van de ODRU van 28 maart 2018 zal de 
voorwaardelijke verplichting (artikel 16 van planregels) ten aanzien van het uitvoeren van verdere 
ecologisch onderzoeken en mogelijke mitigerende maatregelen aangescherpt worden.

Wij adviseren u, mede gelet op bovenstaande, te besluiten dat geen milieueffectrapportage behoeft 
te worden opgesteld.

Uitvoering
Na instemming van uw college met dit collegevoorstel en na ontvangst van de benodigde 
goedkeuring en stukken (ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Geluid) van de ODRU, zal het 
ontwerpplan, inclusief de bijbehorende “Nota Overlegreacties”, ter inzage worden gelegd. Conform 
artikel 3.8 Wro, kan na publicatie van uw besluit, een ieder gedurende een termijn van zes weken 
zienswijzen indienen. De planning is als voIgt:
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Zienswiizen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) 20 april 2018 - 1 iuni 2018
Vaststelling (gewiizigd) ontwerpbestemmingsplan 1®'® raad na zomer 2018
Beroepsprocedure Raad van State 2018-2019

Uiteraard zullen wij ons inspannen om het ontwerpbestemmingsplan op voortvarende wijze, volgens 
de daartoe geeigende procedure, te laten doorlopen zodat deze op de kortst haalbare termijn 
vigerend kan worden.

Communicatieparagraaf
Er wordt via de gebruikelijke weg en in de officiele mededelingen melding gedaan dat het 
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter visie ligt. De overlegpartners worden op de 
hoogte gesteld van de beantwoording van hun overlegreacties en worden gei'nformeerd over de 
voortgang van de procedure. Ook de Klankbordgroep wordt geinformeerd over de voortgang van het 
bestemmingsplan. Bij het informeren van de gemeenteraad en omwonenden (en overige 
belanghebbenden) zullen wij het “spoorboekje” zorgvuldig naleven.

Raadsinformatiebrief
Wij stellen voor de volgende tekst in de raadsinformatiebrief op te nemen:

Via deze weg willen wij u informeren over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan 
“Straatweg 66“ te Breukelen. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van woningen ter 
plaatse van het terrein van het voormalige kantoor van de Milieudienst. Dit kantoorgebouw zal 
gesaneerd worden. Het bouwplan voorziet in een gevarieerd woningbouwprogramma dat is 
vormgegeven in de “Vechtse stiji” en levert een bijdrage aan het versterken van de kwaliteiten van de 
naastgelegen buitenplaats “Vreedenoord”. Het plan maakt een herinrichting van het perceel in drie 
deelgebieden mogelijk welke gezamenlijk door hun eigen ontwerp en uitstraling zorgen voor een 
goede inpassing van het totaalplan. Daarnaast voorziet het plan in een goede landschappelijke 
inpassing waarbij het zicht op de buitenplaats, vanaf de Vecht, wordt hersteld.

In totaal worden 29 woningen gerealiseerd in diverse typen. Erzijn 15 grondgebonden woningen, 14 
appartementen en een gebouw dat de naam Koetshuis zal krijgen. De functie hiervan is flexibel 
gelaten in het plan. Hier zijn zowel woningen, kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Dit kan 
uitsluitend middels een wijzigingsbevoegdheid. Door deze flexibiliteit kan beter aangesloten bij het 
noordelijke landgoed Vreedenoord waarop het Koetshuis georienteerd is. De grondgebonden 
woningen zullen varieren van 1 tot 2 lagen met kap en 6 pakhuiswoningen van 3 lagen. Het 
appartementengebouw krijgt 3 lagen met mogelijk een kap. Van de in totaal 14 appartementen zullen 
9 appartementen in de categorie sociale sector vallen, dat is 30% van het totaal aantal woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken in het kader van zienswijzen voor een ieder 
ter inzage gelegd. Wij verwachten het plan ter vaststelling aan uw raad te kunnen voorleggen in de 
eerste vergadering na zomerreces van 2018. Om uw raad alvast op de hoogte te stellen van de 
inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter kennisneming aan u voor.

Financiele paragraaf
Met de initiatiefnemer wordt op basis van onze nota grondbeleid een anterieure overeenkomst (fase 
1 en fase 2) gesloten. In bijgaande overeenkomst (fase 1) zijn afspraken met de initiatiefnemer 
gemaakt over onder meer het kostenverhaal en de planschade. 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 (postzegel)bestemmingsplan. De kosten voor het opstellen van het 
bestemmingsplan zelf en de benodigde onderzoeken zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Voor 
dit plan zal het uiteindelijk niet noodzakelijk zijn om een exploitatieovereenkomst ingevolge afdeling 
6.4 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen. Wij adviseren de portefeuillehouder te machtigen
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voor de ondertekening van de overeenkomst. Reden is dat de portefeuillehouder en de initiatiefnemer 
afgesproken hebben om enige publicitaire aandacht aan de ondertekening te verbinden.

Juridische paragraaf
Met conform artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening verplichte vooroverleg is 
gevoerd. Voor de inhoud hiervan venwijzen wij u naar de “Nota Overlegreacties”.

Risicoparagraaf
Na het vaststellen van een bestemmingsplan kunnen diegenen die menen dat zij door het nieuwe 
juridisch-planologische kader, financiele schade opiopen, een verzoek om vergoeding van 
planschade indienen. De gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. De 
kosten die hiermee gemoeid zijn, worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Hieroverzijn in de 
“anterieure overeenkomst” - fase 1 afspraken vastgelegd.

Duurzaamheidsaspecten
Dit plan voldoet aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid zoals vastgelegd 
in de Woonvisie 2017-2022. Met gebruikmaking van het instrument GPR worden de gestelde scores 
per thema nagestreefd. Ook conformeert de initiatiefnemer zich aan de ambitie van de gemeente om 
de woningen als nul-op-de-meter woningen (NOM) uit te voeren. Daarnaast is het uitgangspunt dat 
de woningen zonder aardgasaansluiting worden gerealiseerd. Tenslotte is de sloop van het kantoor- 
gebouw een adequaat middel om het aantal leegstaande kantoren te verminderen. De sloop van 
bestaande bebouwing en nieuwbouw van de woningen zal duurzaam wordt uitgevoerd. Erzal 
circulair worden gebouwd.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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