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1 Inleiding  
 

 Aanleiding en doelstelling 
 
Aan de Straatweg 66 te Breukelen staat een groot kantoorpand direct naast de historische buitenplaats 

Vreedenoord. De locatie wordt begrensd door de rivier de Vecht, de Straatweg, de buitenplaats 

Vreedenoord en de woningen aan de Insulinde. De eigenaar van het kantoorpand (Groot-Amsterdam 

B.V.) is voornemens om het bestaande kantoorgebouw te slopen en op de locatie woningen te 

realiseren. 

De gemeente heeft positief gereageerd op het door de eigenaar ingediende principeverzoek voor de 

herontwikkeling van de locatie naar “Wonen”. Ook de eigenaar van de naastgelegen buitenplaats 

Vreedenoord staat zeer positief tegen de voorgenomen herontwikkeling. Verder heeft de 

Vechtplassencommissie positief gereageerd op de plannen. Deze commissie zet zich in voor behoud 

en versterking van de kwaliteiten van (Utrechtse) Vechtstreek.     

 

De locatie Straatweg 66 Breukelen is opgenomen als “Bedrijvenbestemming” in het vigerende 

bestemmingsplan “Landelijk Gebied Rondom de Vecht”. De locatie ligt binnen de rode contour. (hiermee 

wordt de door de provincie bepaalde harde grens bedoeld waarbinnen verstedelijking mag plaatsvinden) 

Dit betekent dat de gemeente Stichtse Vecht het bevoegde gezag is voor de planologische (her-

)ontwikkeling van de locatie. 

Gelet op de huidige “Bedrijfsbestemming” is de ontwikkeling naar “Wonen” niet mogelijk. Op kosten van 

de eigenaar en in nauw overleg met de gemeente is daarom het voorliggende  nieuwe bestemmingsplan 

opgesteld om de herontwikkeling naar “Wonen” mogelijk te maken. Vanwege de grote cultuurhistorische 

waarde van de locatie en de omgeving is de stedenbouwkundige inpassing van groot belang. Daarom 

is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.  

 

 Leeswijzer  
 

Onderhavig bestemmingsplan bestaat naast deze inleiding uit een beschrijving van het beoogde plan 

in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt verantwoord waarom het plan past binnen het beleid van de 

gemeente. In hoofdstuk 4 is de motivatie van het nut en de noodzaak van woningbouw gegeven. In 

hoofdstuk 5 wordt de milieutechnische uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. Hoofdstuk 6 bevat de 

juridische planbeschrijving. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de maatschappelijk en economische 

uitvoerbaarheid toegelicht.   

 

Na de toelichting volgen de regels inclusief de bijlagen en de verbeelding van het bestemmingsplan.  
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2 Het plan 
 

 Ligging van het plangebied  
 

Het plangebied bestaat uit een perceel van 7.320 m2 dat is gelegen aan de Straatweg 66 in Breukelen. 

Op dit moment bedraagt het bebouwd oppervlak 5.713 m2 over 2 lagen. Het perceel ligt in de bebouwde 

kom van Breukelen, gemeente Stichtse Vecht. Aan de noordzijde van het perceel bevindt zich 

buitenplaats Vreedenoord, aan de oostzijde stroomt de rivier de Vecht en aan de zuidzijde ligt de straat 

de Insulinde, met daaraan woningen en een kantoorpand uit de jaren ’80. Aan de westzijde bevindt zich 

de Straatweg. De Straatweg is een onderdeel van de provinciale weg N402. Deze verbindt de N201 ten 

noorden van Breukelen met Maarssen. Daar gaat de Straatweg over in de Amsterdamsestraatweg, die 

op zijn beurt doorloopt tot het centrum van Utrecht. In de bebouwde kom van Breukelen geldt een 

maximumsnelheid van 50 km/h op de Straatweg. Aan de overzijde van de Straatweg bevindt zich de 

woonwijk Broeckland, ten zuiden daarvan kasteel Nijenrode. 

 

 
Figuur 1: Uitsnede luchtfoto: plangebied in rode cirkel (bron: Google Maps) 

 

 
Figuur 2: Uitsnede luchtfoto: plangebied in rode cirkel (bron: Google Maps)  
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Figuur 3: Plattegrond schetsontwerp (bron: Architectenburo De Vries en Theunissen ) 

 

 Beschrijving plan 
 

Het plan houdt in dat het bestaande kantoorgebouw wordt gesloopt en dat de locatie Straatweg 66 een 

woonbestemming krijgt.  Er zijn twee structurerende elementen voor het ontwerp van de locatie: 

cultuurhistorie en water. Bij het ontwerp van de woningen is de cultuurhistorie (met name het deel 

gelegen aan de Vecht) van de locatie leidend geweest voor het ontwerp en de inpassing van de 

woningen in de omgeving. In het ontwerp speelt naast het water de relatie met de buitenplaats 

Vreedenoord een belangrijke rol. Ten eerste wordt de oorspronkelijke opzet van de buitenplaats 

Vreedenoord hersteld met de bouw van het koetshuis op de oorspronkelijke plek. Het nieuw te bouwen 

koetshuis krijgt ook dezelfde afmetingen en uitstraling. Ten tweede wordt de tuin aan de Vecht tussen 

Vreedenoord en het nieuw aan te leggen water opnieuw ingericht, waardoor de zichtlijn naar 

Vreedenoord vanaf de Vecht wordt hersteld. In de nieuwe ontwikkeling is hier bij de positionering van 

de woningen aan de Vecht rekening mee gehouden. In het ontwerp komt er aan de Vecht een groot 

hoofdhuis op een ruime groene voet met twee ondergeschikte ‘bijgebouwen’ in Vechtse stijl en traditie. 

 

Het voorliggend ontwerp is op te delen in drie “gebieden”: het gebied aan en rond de Vecht, het 

middengebied en de ontwikkeling aan de Straatweg. Het verbindende element in het ontwerp is het 

water, zoals dat op meerdere herontwikkelingslocaties aan de Vecht heeft plaatsgevonden. Een deel 

van de woningen is gericht op de nieuw aan te leggen watergang,  een ander deel is georiënteerd op 

de Straatweg. Daartussen is een middengebied, dat een overgangszone vormt tussen de woningen aan 

de Vecht en de Straatweg.  

 

Onderdeel van het plan is de aanleg van een binnenhaven op de locatie. 
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Waternet, dat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam zorgt 

voor schoon drinkwater en onderhoud van dijken, heeft aangegeven positief te staan tegenover het 

aanbrengen van extra (oppervlakte-)water op de locatie. Via een duiker zal de nieuwe watergang 

worden aangesloten op de bestaande watergang op het terrein van Vreedenoord. De eigenaar heeft al 

aangegeven hiervoor toestemming te zullen verlenen.  

 

Aantal en type woningen 

In totaal worden er 29 woningen gerealiseerd in diverse typen. Er zijn 15 grondgebonden woningen, 14 

appartementen en een gebouw dat de naam Koetshuis heeft gekregen. In het Koetshuis kunnen zowel 

kleinschalige bedrijven of kantoren komen. Tevens is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 

die het college de bevoegdheid geeft om op de locatie aanvullend twee woningen mogelijk te maken. 

Dit is enkel via een wijzigingsprocedure mogelijk en afdoende milieutechnisch , landschappelijk en 

cultuurhistorisch onderbouwd. Door deze flexibiliteit kan beter aangesloten bij het noordelijke landgoed 

Vreedenoord waarop het Koetshuis georiënteerd is. 

De grondgebonden woningen zullen variëren van 1 tot 2 lagen met kap en 6 pakhuiswoningen van 

mogelijk 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. 

 

Wijziging grondgebruik door nieuwe planopzet  

Bestaande situatie Straatweg 66        ---                    Plan Straatweg 66 

Perceelgrootte:                ca. 7300 m2            ca. 7600 m2 

Bebouwd oppervlak:      ca. 2925 m2           ca. 2100 m2  

Oppervlakte water:                           0 m2            ca. 1370 m2  

Oppervlakte groen en tuinen ca.    520 m2           ca. 2530 m2  

Oppervlakte verhard:         ca.  3855 m2             ca. 1600 m2  

 

Voor het plan is tevens een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit plan geeft een analyse van de locatie die 

in de volgende paragraaf wordt toegelicht. Tevens omvat het beeldkwaliteitplan de ambities voor de 

beoogde kwaliteit. Het beeldkwaliteitplan is opgenomen als bijlage 1. 

 Stedenbouwkundige opzet 
 

Huidige stedenbouwkundige situatie 

Aan de Straatweg 66 te Breukelen staat in de huidige situatie een groot kantoorpand direct naast de 

historische buitenplaats Vreedenoord. Vanaf de Vecht wordt het gezicht op de historische buitenplaats 

Vreedenoord grotendeels onttrokken door het kantoorpand. Het kantoorgebouw detoneert in zijn 

omgeving, omdat het veel groter is dan de gebouwen in de omgeving. Door het volume en met name 

de uitstraling past het ontwerp niet bij de omringende bebouwing in de omgeving van de Vecht. 

Daarnaast wordt de zichtlijn grotendeels geblokkeerd door opgaand groen.  

 

historische ontwikkeling  

Het  huidige kantoorpand is in 1979 gebouwd. Voorheen bevond zich op deze plek de grote tuin van de 

buitenplaats Vreedenoord. Ook de woningen en het kantoorgebouw gelegen aan de Insulinde bevinden 

zich op het terrein van de voormalige tuin van de buitenplaats. Op een kaart van 1824 is te zien dat er 

ook waterlopen in het plangebied aanwezig waren, maar deze zijn  nagenoeg verdwenen. Op de 

zuidelijke grens van het perceel van Vreedenoord heeft een groot tweede koetshuis gestaan, dat in 

1904 is verwoest door een brand, toen het in gebruik was als sigarenfabriek 

In de periode tussen het gebruik van de locatie als tuin van Vreedenoord en nu is het plangebied vaak 

van functie gewisseld. In de periode dat hier een bedrijf gevestigd was, is er een grootschalige 
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verontreiniging ontstaan.  bron: “Ruimtelijke ontwikkeling Straatweg 66 Breukelen 2016” door Hylkema 

Consultants  

 

Doel plan t.a.v. inpassing in de omgeving 

De herbestemming van het plangebied van kantoren naar woningen gaat gepaard met de ambitie om 

het terrein opnieuw aan te laten sluiten bij zijn omgeving door de historische context leidend te laten zijn 

bij het ontwerp van de nieuwe woningen in de omgeving. In het ontwerp wordt een relatie gelegd met 

het naastgelegen Vreedenoord, met de rivier de Vecht en met de Straatweg. In het ontwerp wordt een 

historische lijn opgepakt. Het betreft een oude ontsluitingsroute ter hoogte van het te realiseren 

bruggetje. 

De stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten van het ontwerp zijn uitvoerig onderzocht en 

afgestemd. De Commissie voor de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied 

(Vechtplassencommissie) is betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. 

Er is in nauw overleg met de gemeente en Mooizicht (welstand) een beeldkwaliteitsplan opgesteld door 

de initiatiefnemer. Daarnaast heeft initiatiefnemer een studie laten uitvoeren door Hylkema Consultants: 

“Ruimtelijke ontwikkeling Straatweg 66 Breukelen 2016” waarin wordt ingegaan op de historische 

context, zie bijlage 2. 

Ook is  tuin- en landschapsarchitect de heer J. Copijn, die veel ervaring heeft met het opstellen van 

visies voor ontwikkelingen langs de Vecht, betrokken bij de planontwikkeling voor de locatie. 

 

Hoofdlijnen ontwerp 

Zoals eerder al aangegeven zijn er twee structurerende elementen voor het ontwerp van de locatie: 

cultuurhistorie en water. 

Bij het ontwerp van de woningen is de cultuurhistorie van de locatie leidend geweest voor het ontwerp 

en de inpassing van de woningen in de omgeving. Een deel van de woningen richt zich op de 

buitenplaats Vreedenoord en de rivier de Vecht,  een ander deel is georiënteerd op de Straatweg. In het 

deel dat grenst aan de Vecht en buitenplaats Vreedenoord wordt een nieuw koetshuis gerealiseerd, 

zodat het ensemble  van de buitenplaats Vreedenoord hersteld wordt.  

Aan de Straatweg worden woningen met een meer stedelijke typologie gerealiseerd: een 

appartementengebouw met 3 lagen met een kap. 

Onderdeel van het plan is de aanleg van een watergang op de locatie, het terugbrengen van een 

historische as over het bruggetje en daarmee de mogelijkheid van een ommetje over het terrein. 

 

Het plangebied kent 3 delen: een deel direct aan de Vecht, het meer “stedelijke" deel op en nabij de 

Straatweg en een overgangszone. Het structurerende element in het plangebied is het water. De rivier 

de Vecht heeft meerdere functies gehad. De Vecht heeft gefunctioneerd als aan- en afvoerroute van de 

aan de Vecht gelegen buitenplaatsen en later van de bedrijven die ontstonden op en nabij de 

buitenplaatsen. Tegenwoordig is de Vecht één van de drukste recreatieroutes van het midden van het 

land. De watergang die opgenomen is in het plangebied sluit aan bij de huidige recreatiefunctie van de 

Vecht.  

 

 
Figuur 4:  3 plandelen: Rond de Vecht, aan de Straatweg en het middengebied 
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Plandeel  aan de Vecht: relatie leggen met buitenplaats Vreedenoord 

Het ontwerp herstelt de oorspronkelijke opzet van de buitenplaats Vreedenoord door een nieuw 

koetshuis mogelijk te maken op de oorspronkelijke plek van het tweede koetshuis. Het nieuwe koetshuis 

heeft dezelfde afmetingen en uitstraling. Ten tweede wordt de zichtlijn naar Vreedenoord vanaf de Vecht 

hersteld door de sloop van het kantoorgebouw, de herinrichting van de tuin aan de Vecht en de situering 

van de nieuwe woningen. De nieuwe woningen liggen dichter aan de Vecht dan het kantoor.  

Aan de Vecht is een groot hoofdhuis op een ruime groene voet voorzien met twee ondergeschikte 

gebouwen in Vechtse stijl en traditie.  

 

Het middengebied: overgangszone 

Het middengebied is een overgangszone tussen de woningen aan de vecht en de ontwikkeling aan de 

Straatweg. Hier zijn (pak-)huizen gepland met 2 of 3 lagen met kap, die in de architectuur aansluiting 

zoeken bij de ontwikkeling aan de Straatweg en zo ook een relatie kunnen leggen met het industriële 

verleden van de buitenplaats.  

De ruime woningen die in het middengebied zullen komen worden voor een deel direct ontsloten door 

de bestaande weg Insulinde en voor het andere deel door de aan te leggen ontsluiting langs 

Vreedenoord. Ook deze woningen zullen qua vormgeving en uitstraling in de Vechtse traditie ontworpen 

worden.  

  

Plandeel aan de Straatweg: stedelijke uitstraling 

Ook het gezicht aan en vanaf de Straatweg speelt een belangrijke rol. De beëindiging van het water 

vindt plaats doormiddel van een trap naar een wat hoger gelegen plein dat uitkijkt over het water en de 

Vecht. Aan het plein aan de Straatweg komt een appartementengebouw van 3 lagen met eventueel een 

kap.  

Het gebouw ligt met zijn “achterkant” aan het plein en met de “voorkant” aan de Straatweg en heeft       

daardoor 2 duidelijke zichtgevels. Het appartementengebouw is voorzien van  een parkeerkelder. Aan 

de Straatweg krijgt de locatie een groen karakter. Onderdeel van de groene setting zijn de bestaande 

lindebomen die een decor vormen voor het te realiseren appartementengebouw. 
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3 Beleidsmatige onderbouwing 
 

 Rijksbeleid 
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie is 

de opvolger van de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. Het Rijk kiest daarin een aantal doelen om 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):  

• vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

• verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

• waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-

historische waarden behouden zijn. 

 

Voorts benoemt het Rijk 13 nationale belangen. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en 

beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. 

Dit heeft als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of project specifieke afweging zal 

maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan.  

 

Planspecifiek 

De ontwikkeling bevindt zich in de Noordvleugel van de Randstad. De SVIR benoemt deze als een 

stedelijke regio met topsectoren.  

De hierboven genoemde ambitie uit de SVIR voor het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving 

met behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden is relevant voor het plangebied. 

Onderdeel van deze ambitie uit de SVIR is dat woonlocaties moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag. 

Daarnaast is het zo veel mogelijk benutten van locaties voor transformatie en herstructurering onderdeel 

van deze ambitie. 

Het plangebied draagt bij aan deze ambitie door woningen te realiseren met de kwaliteit waaraan 

behoefte is. De woningen worden gerealiseerd op een locatie waar nu een kantoor gevestigd is. De 

locatie wordt getransformeerd naar een woningbestemming. Deze bestemming voldoet in een grotere 

behoefte dan de huidige. Voorliggend plan sluit derhalve aan op het beleid in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte.  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘Ladder voor duurzame 

verstedelijking’ hieraan toegevoegd. Overheden dienen op grond van het gewijzigde Bro nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen te motiveren om tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die 

nieuwe ontwikkeling te komen. Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende 

functies vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke 

ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 van het Bro. Op 1 juli 2017 is 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. In de 

nieuwe systematiek worden de huidige definities niet gewijzigd. Ten aanzien van de “treden” van de 

Ladder zijn er wel wijzigingen: in de nieuwe Ladder zijn de treden 1 en 2 samengevoegd en trede 3 is 

geschrapt, waardoor er geen sprake meer is van verschillende treden. 

 

In artikel 1.1.1 Bro worden relevante begrippen gedefinieerd. Een woningbouwontwikkeling valt onder 

de definitie van stedelijke ontwikkeling als deze groter is dan 12 woningen.  
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De Ladder stelt dat voldaan wordt aan de Ladder als de woningbouwontwikkeling voorziet in een 
behoefte en gepland is binnen bestaand stedelijk gebied. 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in de behoefte aan appartementen in het middensegment en sociale segment. 

Het appartementengebouw voorziet in  14 appartementen, waarvan 9 woningen in het sociale segment 

In de regio’s Amsterdam en Utrecht is er een schaarste aan dergelijke woningen.  

Het plangebied bevindt zich binnen het bestaand stedelijk gebied van Breukelen. Het plan voldoet 

hiermee aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

 Provinciaal en Regionaal beleid 
 

3.2.1 Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028     

  

De Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is op 5 maart 2013 vastgesteld door de Provinciale 

Staten (PS). De Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie geeft de ruimtelijke ambities weer van de 

provincie Utrecht. In de structuurvisie staat welke doelstellingen de provincie van provinciaal belang 

acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe dit beleid uitgevoerd wordt. Elke vier jaar wordt de  

Structuurvisie opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Dit proces wordt herijken genoemd. 

Op 12 december 2016 is door PS een herijkte versie van de Structuurvisie van 4 februari 2013 

vastgesteld: de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016).   

Bij de PRS is een Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijking 2016) (PRV) gemaakt. De 

verordening zorgt voor de doorwerking van de structuurvisie naar de gemeenten. 

  

De ambitie is dat de provincie Utrecht aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren. De met 

vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht2040 is daarbij de stip aan de horizon. De doelen uit 

Strategie Utrecht2040 vragen om een integrale aanpak die voor het ruimtelijk beleid resulteert in  

vier pijlers voor de ruimtelijke ontwikkeling:  

• duurzame leefomgeving 

• beschermen kwaliteiten  

• vitale dorpen en steden  

• dynamisch landelijk gebied  

 

De pijlers ‘duurzame leefomgeving’ en ‘beschermen kwaliteiten’ leggen de basis waarbinnen de 

ontwikkelingen in de ‘vitale dorpen en steden’ en het ‘dynamisch landelijk gebied’ plaats kunnen vinden. 

De pijlers voor de ontwikkeling dragen bij aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 

van de provincie. 

  

De pijlers Vitale dorpen en steden en Dynamisch landelijk gebied leiden tot de volgende twee 

belangrijkste beleidsopgaven. Deze opgaven zijn erop gericht om Utrecht aantrekkelijk te houden als 

vestigingsplaats:  

  

Accent op de binnenstedelijke opgave  

Het is de ambitie om ten minste 2/3 van de woningbouwopgave binnenstedelijk te realiseren. Dit sluit 

aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de druk 

op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en herstructurering van 

bedrijventerreinen maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.  
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Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied  

Utrecht heeft een aantrekkelijk landelijk gebied. Deze kwaliteit moet behouden blijven en versterkt 

worden, zowel voor het landelijk gebied zelf, als voor het stedelijk gebied. De binnenstedelijke opgave 

vraagt als contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van 

landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële middelen voor natuur 

en recreatie om de stad wordt onder andere opvangen door rood-voor-groenconstructies mogelijk te 

maken. De cultuurhistorische waarden van onder meer de linies, de buitenplaatsen en het agrarische 

landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager van 

het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. De 

aanwezigheid van zo’n 1,2 miljoen inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. 

Bij dit alles is het kunnen beleven van rust en ruimte van belang.  

 

Ruimtelijke kwaliteit  

In het ruimtelijke beleid van de provincie Utrecht heeft ruimtelijke kwaliteit een centrale plek, blijkt uit 

paragraaf 3.4 van de PRS. Volgens de provincie Utrecht heeft ruimtelijke kwaliteit betrekking op zowel 

het behoud van het bestaande als het creëren van nieuwe kwaliteit. De afweging of een ruimtelijke 

ontwikkeling een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit legt de provincie Utrecht bij de gemeenten. 

De provincie Utrecht heeft in haar beleid wel geprobeerd aan te geven waar het voor haar om gaat bij 

ruimtelijke kwaliteit. Zij vinden bij ruimtelijke kwaliteit de volgende thema’s belangrijk:   

 

• behouden van bestaande kwaliteiten en het versterken ervan. Dit geldt zowel op het 

schaalniveau van de gebiedskenmerken als op dat van samenhangende ensembles, 

bijvoorbeeld landgoederenzones, linies en historische stads- en dorpsgezichten als ook de 

diversiteit van bebouwing en functies in het stedelijk gebied;   

• samenhang en continuïteit herstellen, ontbrekende schakels toevoegen, versnipperde 

onderdelen samenvoegen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstellen van landschappelijke 

samenhang in en tussen gebieden, het verbinden van natuurgebieden en het creëren van 

goede stad-land-verbindingen;   

• diversiteit vergroten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de functiemenging in het stedelijk gebied, 

woningdifferentiatie en het recreatieaanbod en de natuurgebieden;   

• robuustheid vergroten. De kwaliteit van recreatievoorzieningen en van natuurgebieden kan 

toenemen door de robuustheid te vergroten;   

• beleefbaar en toegankelijk maken. Mooie wijken en landschappen en cultuurhistorische 

objecten winnen aan waarde als ze te bewonderen zijn.  

   

Landschap  

Het plangebied ligt in het Utrechtse deel van het Groene Hart. Dit deel heeft een divers landschap. Rust 

en open weidegebieden vormen haar essentie. Maar het Groene Hart biedt van oudsher ook zones 

waar dynamiek de overhand heeft. Hier hebben oude economische dragers en transportassen - vooral 

rivieren en hun oevers - vaak moderne opvolgers gekregen, in de vorm van (rijks-)wegen, spoorlijnen 

en kanalen. Deze hebben op hun beurt weer nieuwe impulsen gegeven aan wonen en werken. De 

aanleg van buitenplaatsen heeft geleid tot het ontstaan van landschappen met monumentale bebouwing 

en oude parkbossen, die vooral intiem en besloten zijn. Intimiteit en beslotenheid zijn ook kernbegrippen 

voor grote delen van het petgatenlandschap en de randen van plassen. 

 

Het Groene Hart ontleent zijn waarden en bestaansrecht mede aan het contrast met en belang voor de 

grote stedelijke agglomeraties er om heen. Economische dynamiek, infrastructuur, de interactie met het 

stedelijk gebied en de voor de bewoners van de grote steden zo belangrijke recreatiegebieden 

betekenen dat niet alleen rust, maar ook reuring van nature bij delen van het Groene Hart hoort. 

 

Het Utrechtse deel van het Groene Hart kent vaak eeuwenoude overgangen tussen landschappen. 
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Deze zijn soms scherp, soms diffuus. Minstens zo belangrijk zijn de hedendaagse overgangen tussen 

stad en land en de manieren waarop snelwegen en de (groene) omgeving met elkaar ademen. 

 

Het Groene Hart is te verdelen in twee typen landschappen: “zones” en “velden”.  De zones worden als 

volgt beschreven: 

 

zones (rivierlinten, oude stroomruggen, Lekzone):  

Lineaire landschappen met een meanderende rivier als basis. Rond de rivier heeft zich een beschut en 

intiem landschap ontwikkeld, met een mozaïek van gemengd grondgebruik, hoge bomen en 

bosschages, linten langs slingerende wegen en af en toe een dorp of stadje aan de rivier. De rivieren 

vormden van oudsher de grote transportaders door het landschap. Deze functie is veelvuldig 

uitgebouwd met moderne grootschalige infrastructuur (wegen, spoor, etc.), parallel aan de rivier. Van 

oudsher kennen de stroomruggen(relatief) meer dynamiek. 

 

Planspecifiek  

Onderhavig plan levert een bijdrage aan de provinciale ambities door woningen binnenstedelijk te 

realiseren, deze nieuwbouw zorgvuldig in te passen in de omgeving en hierbij uit te gaan van de 

cultuurhistorische kenmerken van de locatie waardoor deze versterkt worden. De ruimtelijke kwaliteit 

van het plangebied en zijn omgeving is hierbij gebaat. 

 

3.2.2 Provinciaal Ruimtelijke Verordening 2013  

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) bevat algemene regels die gemeenten in acht 

moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. De verordening is op 4 februari 2013 

vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. De verordening is een uitwerking van het ruimtelijk 

beleid uit de provinciale structuurvisie in toetsbare regels.  Bij de herijking van de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie is ook Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 herijkt.  

  

Planspecifiek  

Cultuurhistorische hoofdstructuur 
Het plangebied is volgens Kaart 4 Cultuurhistorie van de PRV gelegen in de Cultuurhistorische 

hoofdstructuur met de nadere aanduiding Historische Buitenplaatszone zoals verbeeld in de 

Verordening.  

 

 
Figuur 5 : Kaart 4 Cultuurhistorische hoofdstructuur (bron: Provinciale Ruimtelijke Hoofdstructuur) 

 

In de verordening worden voor ontwikkelingen in deze zone de volgende regels gesteld: 
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Historische buitenplaatszone:  
 

De cultuurhistorische waarde van de historische buitenplaatszone ligt volgens de toelichting op artikel 

1.7 Cultuurhistorische hoofdstructuur op Historische buitenplaatszone met name in: 

 

• de samenhang van parkstructuren, hoofdhuizen en bijgebouwen; 

• de zichtrelaties tussen buitenplaatsen en de directe omgeving; 

• de kenmerken van de buitenplaatszone in relatie tot het onderliggende landschap. 

 

Het onderhavige plan draagt bij aan het behoud en versterking van de specifieke kenmerken van de 

planlocatie. In paragraaf 2,2 en 2,3 is beschreven hoe hier invulling aan is gegeven. In bijlage 1, in het 

beeldkwaliteitplan, is tevens een analyse van de buitenplaatsen op de locatie en de directe omgeving 

opgenomen. Middels deze analyse en de beschreven ambities wordt invulling gegeven aan het gestelde 

in artikel 1.7. 

 

Landschap 

De planlocatie bevindt zich volgens Kaart 5 Landschap van de PRV in het Groene Hart.  

 

 
Figuur 6 : Kaart 5 Landschap (bron: Provinciale Ruimtelijke Hoofdstructuur) 

 

De PRV stelt dat ruimtelijke besluiten binnen deze zone de kernkwaliteiten zoals genoemd in de Bijlage 

Kernkwaliteiten landschap moeten beschermen en onevenredige aantasting ervan moeten voorkomen. 

Volgens de Kwaliteitsgids Groene Hart bevindt de planlocatie zich in de zone “Oude Stroomrug”. 

Het plan houdt een zorgvuldige inpassing in van de nieuwe gebouwen, die gebaseerd is op de 

kernkwaliteiten als buitenplaats in een zone van een oude stroomrug. Zie hiervoor ook paragraaf 2,2, 

2,3 en het beeldkwaliteitplan opgenomen als bijlage 1. 

 

Wonen en werken 

De planlocatie bevindt zich volgens kaart 7 Wonen en werken in “stedelijk gebied”.  
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Figuur 7: Kaart 7 Wonen en werken (bron: Provinciale Ruimtelijke Hoofdstructuur) 

 

Volgens artikel 4.1 van de PRV is verstedelijking hier mogelijk. Een besluit hiertoe bevat een 

beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met energiebesparing en het toepassen van 

duurzame energiebronnen. Deze beschrijving van de duurzaamheidsambities voor dit plan is 

opgenomen in paragraaf 4.11. 

 

3.2.3 Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 

 
Op 1 februari 2016 is door Provinciale Staten de Thematische Structuurvisie Kantoren vastgesteld. De 

Structuurvisie gaat specifiek in op het overschot aan plancapaciteit voor kantoren. Het is de bedoeling 

dat door middel van een provinciaal inpassingsplan deze overcapaciteit uit bestemmingsplannen wordt 

weggenomen. Deze TSK is aanvullend op de (integrale) Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013- 

2028 met bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

 

Planspecifiek  

Voorliggend plan voorziet in de onttrekking uit de markt van de 5.713 m2 kantoorruimte die zich in het 

huidige pand bevindt. Een deel van de ontwikkeling krijgt een kantoorbestemming. De oppervlakte 

hiervan is 768 m2. Dit resulteert in een netto afname van 4.945 m2 meters kantoorruimte. Dit is een 

ontwikkeling die past in het beleid van de provincie zoals weergegeven in de Thematische Structuurvisie 

Kantoren (TSK), omdat zij een bijdrage levert aan de vermindering van het oppervlak aan incourante 

kantoorruimte in de regio Utrecht. 
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 Gemeentelijk beleid 
 

Toekomstvisie gemeente Stichtse Vecht: “Focus op morgen” 

Op 29 januari 2013 is de Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040 vastgesteld door de gemeenteraad. 

In deze visie wordt de identiteit en de kwaliteit van het gebied beschreven. Daarbij wordt ingegaan op 

kernkwaliteiten, trends en ontwikkelingen en de opgaven en kansen. Vervolgens wordt bepaald hoe hier 

een vervolg aan kan worden gegeven. Het vervolg zal nader worden ingevuld door deelvisies te 

ontwikkelen.  

De Toekomstvisie is een dynamisch document dat richtlijnen geeft voor nog op te stellen beleid. In 

Focus op morgen worden de erfgoedwaarden, zoals de vele buitenplaatsen, de monumenten, de Vecht 

en de karakteristieke Vechtdorpen benoemd als kernkwaliteiten die de leefomgeving versterken en 

toekomstwaarde geven.  

 

Planspecifiek 

Het plan draagt bij aan het herstellen van cultuurhistorische waarden. Hierdoor worden de 

kernkwaliteiten van het gebied versterkt. Het plan is hierdoor in lijn met de visie uit “Focus op morgen”.  

 

Landschapsontwikkelingsplan Breukelen en Loenen, september 2008 

Voor de gemeenten Breukelen en Loenen is in september 2008 een Landschapsontwikkelingsplan 

opgesteld.  Hierin is in paragraaf 6.5 Stroomruggenlandschap Vecht-Zuid de volgende visie te vinden: 

“Langs  de  zuidelijke  Vechtzone  gaat  het  in  de  eerste  plaats om    behoud    van    bestaande    

cultuurhistorische    kwaliteiten en    de    fraaie    landschappelijke    afwisseling    en    uitzichten.  

Aanvullende   natuurontwikkeling   is   wenselijk   voor   uitbreiding van   de   waardevolle   park-   en   

loofbossen   en   van   extensief beheerde   stroomdalgraslanden.   Deze   laatste   zijn   binnen   het  

natuurgebiedsplan   voorzien   bij   diverse   landgoederen. Nieuwe landgoederen   zijn  alleen  mogelijk  

als  zij  een  aanvulling  vormen op   de   fraaie   ruimtelijke   afwisseling   en   bijdragen   aan   de 

natuurdoeltypen  van  de  stroomrug  en  de  vergroting  van  de recreatieve toegankelijkheid.” 

 

Het Landschapsontwikkelingsplan kent de volgende opgaven en doelstellingen: 

• Behouden en versterken van de ruimtelijke samenhang en de grote historische waarden van 

de Vechtzone,  

• geleiden bebouwing en de fraaie beeldkwaliteit door goed RO-beleid en handhaving, 

• versterken van de natuurwaarden horend bij de Vecht en de stroomruggronden,  

• droge ecologische verbindingen tussen landgoedbossen (aan de achterzijde), 

• extensivering agrarisch gebruik graslanden op landgoederen, 

• behoud agrarisch landschap ter plekke van doorzichten, 

• geleiden recreatief gebruik en verbeteren recreatieve toegankelijkheid, 

• natte ecologische verbinding over de Vecht. 

 

Planspecifiek 

Het plan draagt bij aan het behouden en versterken van de ruimtelijke samenhang en de grote 

historische waarden van de Vechtzone door een gebouw dat detoneert in deze omgeving te verwijderen 

en hiervoor in de plaats nieuwe bebouwing te realiseren die door het ontwerp en de inpassing ervan 

recht doet aan de cultuurhistorische context van de locatie. 

 

Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 

Doel van de welstandstoets is het behartigen van het publieke belang door de lokale overheid. De 

individuele vrijheid van de burger of ondernemer wordt afgewogen tegen het aanzien van hun omgeving 

als algemene waarde. Met het uiterlijk van een bouwwerk wordt iedere voorbijganger geconfronteerd. 
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Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte dat welstand een bijdrage levert aan de totstandkoming en 

het beheer van een aantrekkelijke bebouwde omgeving.  

 

Planspecifiek 

Onderhavig plan ligt in welstandsgebied Vechtzone. (Gebied BG1 in de Welstandsnota),  

 

 
Figuur 8: uitsnede Welstandsnota Stichtse Vecht. Planlocatie aangeduid met rode pijl. (bron: 

Welstandsnota Stichtse Vecht 2013) 

 

BG1 Vechtzone, bijzonder welstandsgebied 

De Vechtzone is een bijzonder welstandsgebied. De welstandsnota geeft aan dat het beleid gericht is 

op het behoud van de oorspronkelijk structuurelementen en de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

in een groene omgeving. Bij de beoordeling zal onder meer aandacht worden geschonken aan de mate 

van afwisseling en individualiteit in de massa in combinatie met een zorgvuldige en gevarieerde 

vormgeving en traditioneel gebruik van materialen en kleuren. 

Daartoe zal de welstandscommissie het plan toetsen aan de volgende criteria: 

 

Ligging 

• hoofdgebouw staat aan de straatzijde, bijgebouwen in ondergeschikte positie 

• de rooilijnen van de hoofdmassa’s verspringen ten opzichte van elkaar 

• hoofdgebouwen oriënteren op de belangrijkste openbare ruimten en op het water met in de 

eerste lijn bebouwing boerderijen en (buiten)huizen en in de tweede lijn stallen, bijgebouwen 

en schuren 

• bedrijfsgebouwen liggen achter de voorgevelrooilijn (doorzichten behouden) 

• gebouwen liggen op enige afstand van de perceelsgrens of de slootkant 

• opslag vindt bij voorkeur uit het zicht plaats 

 

Massa 

• gebouwen zijn individueel en afwisselend 

• de individuele woning binnen een rij is deel van het geheel 

• woongebouwen bestaan bij voorkeur uit één laag met kap 

• bedrijfsgebouwen bestaan uit één laag met een zadeldak of plat dak 

• nok is in beginsel haaks op de weg of evenwijdig aan de verkavelingsrichting 

• zijgevels van vrijstaande woningen hebben vensters 

• uitbreidingen waaronder op- en aanbouwen zoals dakkapellen vormgeven als toegevoegd 

ondergeschikt element of opnemen in de hoofdmassa 
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• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan hoofdmassa en eenvoudig van vorm 

 

Architectonische uitwerking 

• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en afwisselend en 

• per ensemble in samenhang 

• de voorgevel is representatief 

• elementen in de gevel zoals deuren en ramen in een logische verhouding tot 

• elkaar en de gevel als geheel plaatsen 

• kozijnen, dakgoten en dergelijke zorgvuldig detailleren 

• ramen zijn bij voorkeur staand of (verticaal) onderverdeeld 

• bedrijfsgebouwen eenvoudig en zorgvuldig detailleren 

• zeer grote lengtes door middel van geleding van de wand doorbreken 

• wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume 

 

Materiaal en kleur 

• materialen en kleuren zijn traditioneel en terughoudend 

• gevels van woongebouwen bij voorkeur uitvoeren in baksteen of een vergelijkbaar 

steenachtig materiaal of in een lichte tint pleisteren 

• hellende daken van woningen dekken met pannen of riet 

• grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een duidelijke textuur 

• kleuren harmoniëren met de omgeving 

• aan- en bijgebouwen in materiaal en kleur afstemmen op hoofdmassa en aan de voorkant 

traditioneel uitvoeren of bijgebouwen in gepotdekselde planken 

 

Daarnaast zijn de Welstandscriteria Erfgoed uit de Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 van toepassing. 

Hierin zijn uitgangspunten opgenomen voor bouwplannen binnen de invloedssfeer van monumenten en 

beeldbepalende panden. Hoofdlijn is dat het bouwplan hieraan geen afbreuk mag doen. Daartoe zal de 

welstandscommissie het plan toetsen aan de volgende criteria: 

 

• het bouwplan dient zich te voegen in zijn omgeving en de historische context zoveel mogelijk 

te respecteren, 

• Het monument niet visueel of fysiek afsluiten van zijn omgeving 

• Het bouwplan mag geen afbreuk doen aan de omgeving door onzorgvuldige detaillering, 

armoedig materiaalgebruik of contrasterende kleuren 

• Het bouwplan mag niet in strijd zijn met de in de redengevende beschrijving van het monument 

genoemde visuele waarden. 

 

Zoals in paragraaf 2.3 Stedenbouwkundige opzet onder het kopje doel plan t.a.v. inpassing in de 

omgeving is aangegeven zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten van het ontwerp 

uitvoerig onderzocht en afgestemd. Initiatiefnemer heeft door Hylkema Consultants een studie laten 

uitvoeren naar de ruimtelijke ontwikkeling van de locatie. Het rapport: “Ruimtelijke ontwikkeling 

Straatweg 66 Breukelen 2016” geeft inzicht in de functies die de locatie in de loop der jaren heeft gehad, 

waardoor het mogelijk is rekening te houden met de historische context van de locatie. De Commissie 

voor de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied (Vechtplassencommissie) is betrokken 

geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. 

Er is in nauw overleg met de gemeente en Mooizicht (welstand) een beeldkwaliteitsplan opgesteld door 

de initiatiefnemer.  

Ook is  tuin- en landschapsarchitect de heer J. Copijn, die veel ervaring heeft met het opstellen van 

visies voor ontwikkelingen langs de Vecht  betrokken bij de planontwikkeling voor de locatie. 

Op deze wijze is afdoende gewaarborgd dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 
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3.3.1 Vigerend bestemmingsplan 

 

Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie is ‘Landelijk gebied Rondom de Vecht'. De gemeente 

is voornemens het vigerende bestemmingsplan te vervangen en heeft inmiddels hiervoor een 

voorontwerp “Landelijk gebied Rondom de Vecht 2016” gepubliceerd Dit bestemmingsplan kent de 

status voorontwerp en is gedateerd op 7 maart 2016.  

 

Planspecifiek 

Onderstaand is een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan weergegeven. Het plangebied is 

globaal aangegeven met een rode pijl. De uitsnede toont dat het huidig toegestaan gebruik Bedrijf is. 

Daarnaast zijn er twee dubbelbestemmingen: Waarde – Archeologie en Waarde - Cultuurhistorie, 

landschap en natuur. 

 

De beoogde woningbouw is zowel functioneel als bouwkundig niet toegestaan op de locatie. Om de 

ontwikkeling te realiseren is een nieuw planologisch beleidskader nodig. Voorliggend bestemmingsplan 

Straatweg 66 voorziet in het nieuwe planologische kader. 

 

 

 
Figuur 9: uitsnede bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Rondom de Vecht' 

 

3.3.2 Woonvisie 2017-2022 
De gemeenteraad heeft 1 juni 2016 de Woonvisie Stichtse Vecht 2017-2022 vastgesteld. Met het 

aannemen van de visie kiest de gemeente voor een negental uitdagingen voor de komende jaren. 

Deze negen uitdagingen zijn: 

• Samenwerken met corporaties, inwoners en private partijen in een platform; 

• Prioriteit ligt bij bouwen voor eigen inwoners en daarnaast ook voor de regio; 

• Zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad; 

• Bij nieuwbouw realisatie van 30 % sociale huur en koop; 

• Afspraken over bestaande sociale woningvoorraad; 

• Stimuleren voor een groter huuraanbod voor middeninkomens; 

• Ervoor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen; 

• Inzetten op duurzaamheid; 
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• Investeren in gebiedsgerichte leefbaarheid en veiligheid. 

 

Planspecifiek 

Voor onderhavig plan is relevant dat 30% van de woningen gebouwd wordt in het sociale segment. Het 

plan voldoet hiermee aan het beleid van de Woonvisie. 
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4 Milieutechnische uitvoerbaarheid 
Een bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening, zoals de Wro ex art 3.1 stelt. 

De invulling van dit vereiste is in de jurisprudentie verder gepreciseerd. Onderstaand is per woon- en 

omgevingsaspect beoordeeld of en wat voor een wijziging er optreedt en of een goed woon- en 

leefklimaat voor zowel de omgeving als het plangebied zelf gegarandeerd is.  

 

 M.E.R. 
 

4.1.1 Toetsingskader 

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd en in lijn gebracht met de Europese richtlijn hieromtrent 

(nr. 85/337/EEG). Voor deze wetswijziging kon bij de vraag of er een MER moest worden gemaakt, dan 

wel een mer-beoordeling moest worden uitgevoerd, worden volstaan met een toets aan de activiteiten 

en de bijbehorende getalsmatige grenzen uit het Besluit m.e.r. (bijlage C en D). Omdat de Europese 

richtlijn geen getalsmatige grenzen kent voor mer-plichtige activiteiten, zijn deze getalsmatige grenzen 

niet meer 'hard', maar hebben ze meer een indicatieve waarde. 

Concreet betekent dit dat bij de vraag of er een m.e.r. of een mer-beoordeling dan wel een planmer 

moet worden uitgevoerd, niet zonder meer kan worden uitgegaan van de getalsmatige grenzen in kolom 

2 van bijlage C en D, maar dat meer in algemene zin beoordeeld moet worden of er sprake is van 

belangrijke nadelige milieugevolgen, waardoor het opstellen van een MER noodzakelijk zou zijn. 

 

Een planmer is wettelijk verplicht wanneer: 

• Het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor een (project-)mer noodzakelijk 

is, dan wel waarvoor beoordeeld moet worden of een (project-)mer noodzakelijk is;   

• Een bestemmingsplan activiteiten mogelijk maakt die kunnen leiden tot significante gevolgen 

voor Natura 2000-gebieden (dan is een passende beoordeling noodzakelijk).  

 

Bij een planmer gaat het om besluiten uit kolom 3 van bijlage C en D van het Besluit m.e.r.  

Een project-mer of besluit-mer betreft een besluit op grond waarvan geen nader besluit mer- of 

(beoordelings-)plichtig besluit meer nodig is. Het plan schept dus geen kader meer voor een mer-

(beoordelings)plichtig besluit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een bestemmingsplan wat in directe zin 

woningbouw mogelijk maakt waarvoor een mer-plicht geldt, of om een omgevingsvergunning voor het 

in werking hebben van een veehouderij (met aanzienlijke milieugevolgen). Het betreft hier besluiten uit 

kolom 4 van bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 

De wetswijziging van 1 april 2011 heeft tot gevolg dat ook onder de drempelwaarden beoordeeld moet 

worden of een mer-procedure doorlopen moet worden. Dit geldt zowel voor besluiten uit kolom 4 als 

voor besluiten (plannen) uit kolom 3 (planmer). Ingeval het project onder de drempelwaarde valt is deze 

beoordeling vormvrij. Dit betekent dat deze beoordeling via de officiële mer-beoordelingsprocedure kan 

geschieden, maar in veel gevallen zal een beoordeling in de toelichting bij het plan voldoende zijn. 

 

4.1.2 Planspecifiek 

Voorliggend plan valt in categorie D11.2 “Stedelijk ontwikkelingsproject. Het plan overschrijdt de 

getalsmatige grenzen van het Besluit m.e.r. (kolom C en D) niet. Deze grenzen zijn:  

 

D 

11.2 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft 

op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer 

woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 

m2 of meer. 

Figuur 10: Categorie D11.2 met getalsmatige grenzen. (bron: bijlage D van Besluit 

milieueffectrapportage) 
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Dit betekent dat er sprake is van een vormvrije mer beoordeling. Voor voorliggend plan kan op basis 

van de in hoofdstuk 2 beschrijving van het plan en hoofdstuk 4 de milieutechnische uitvoerbaarheid 

voldoende inzicht gegeven worden in de milieugevolgen van het plan zoals bedoeld in de criteria van 

bijlage III van de m.e.r.-richtlijn. geoordeeld worden dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

worden uitgesloten.  

 
 Bedrijven en milieuzonering 

 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen 

milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen), worden 

hinder en gevaar beperkt of voorkomen en wordt het voor bedrijven of woonfuncties mogelijk gemaakt 

zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.  

Om dit gestandaardiseerd te kunnen beoordelen zijn in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering 

richtafstanden opgesteld. Deze afstanden geven voor gemiddelde bedrijfssituaties aan op welke afstand 

geen hinder is te verwachten. De meer verfijnde afstemming voor de beperking of voorkoming van 

milieuhinder vindt vervolgens plaats in het kader van de Wet milieubeheer. 

In de brochure wordt onderscheid gemaakt in verschillende omgevingstypen. Voor een rustige 

woonomgeving gelden andere afstanden (strengere eisen) dan voor andere gebieden, zoals drukke 

woonwijken, gemengde gebieden en landelijke gebieden. De betreffende VNG-publicatie vormt geen 

wettelijk kader. De in de publicatie opgenomen afstanden betreffen richtafstanden. 

 

Planspecifiek 

Onderhavig plan leidt door de functiewijziging van bedrijf naar wonen een verbetering van de 

milieusituatie op. Door het verwijderen van de bedrijfsfunctie wordt mogelijke hinder voor omwonenden 

beperkt. In het plan is het meest noordwestelijk pand bestemd als gemengd. Binnen deze bestemming 

zijn kantoren en bedrijven van enkel categorie 1 toegestaan. Het gaat om kleinschalige kantoren of 

bedrijven omdat het maximaal bruikbaar bvo oppervlak van het pand 3 x 262 = 768 m2 bedraagt.  

Op basis van de VNG richtlijn bedraagt de afstand tussen gevoelige bestemmingen en bedrijven met 

milieucategorie 1 minimaal 10 meter. De afstand tot het meest nabijgelegen blok ligt op 10,5 meter. Het 

plan is daarmee uitvoerbaar binnen de geldende richtlijnen. Hierbij geldt wel dat vanaf gevel tot gevel 

gemeten is.  

 

 
Uitsnede stedenbouwkundig plan met afstand dus gemengde bestemming en woonbestemming 
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Omdat bedrijfshinder ook mogelijk is vanaf de perceelsgrens is als aanvullende maatregel in de 

planregels opgenomen dat geen buitenopslag mag plaatsvinden in de gemengde bestemming. Hierdoor 

kan goed worden verantwoord dat de afstand van minimaal 10 meter vanaf de gevel gemeten mag 

worden, daar waarvan de bedrijfshinder kan ontstaan.  

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn drie bedrijven aanwezig: aan de Straatweg 62, direct ten 

zuiden van het plangebied, bevindt zich een kantoor. De afstand tussen het kantoor en de zuidelijke 

grens van het plangebied is ongeveer 15 meter. Direct ten noorden van de planlocatie, aan de Straatweg 

68, in het hoofdgebouw van buitenplaats Vreedenoord, bevindt zich ook een kantoor. De afstand tussen 

dit kantoor en de noordelijke grens van het plangebied is ook ongeveer 15 meter. 

De richtafstand voor een kantoor is volgens de VNG-publicatie 10 meter. 

Aan de overzijde van de Vecht, aan het Zandpad 72, is een hoveniersbedrijf gevestigd. De afstand tot 

het plangebied is ongeveer 315 meter. De richtafstand voor een hoveniersbedrijf is volgens de VNG-

publicatie 50 meter voor bedrijven groter dan 500 m² en 30 meter voor bedrijven kleiner dan 500 m². 

Voor het toevoegen van de woonfunctie bestaat geen belemmering omdat de afstand tot deze hierboven 

genoemde bedrijfsfuncties, die een relatief kleine invloed hebben op hun omgeving, groot genoeg is. 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

 Geluidhinder 
 

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 er normen 

gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functies belast mogen worden. De Wgh 

geeft tevens aan in welke situaties middels onderzoek aangetoond moet worden of aan deze normen 

voldaan kan worden. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en bijbehorende jurisprudenties zijn 

aanvullende onderzoeksverplichtingen gesteld.  

 

Planspecifiek 

Om te bepalen of het plan binnen de wettelijke normen t.a.v. geluidhinder blijft is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is als bijlage 3 “Akoestisch onderzoek, Weel 

geluidadvies, kenmerk Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Straatweg 66 te Breukelen”, kenmerk 

PLA 17.05 toegevoegd. Hieronder zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. 

 

Conclusie akoestisch onderzoek 

“Het plan aan Straatweg behelst het bouwen van 12 grondgebonden woningen en 15 appartementen 

op een kavel gelegen tussen de Straatweg en de Vecht. 

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 van Lden=58 dB. Voor wat betreft de appartementen kan niet volledig 

aan alle eisen uit het Hogere waardebeleid worden voldaan. Als gevolg van het ontwerp, de 

appartementen liggen rug-aan-rug, beschikken de appartementen aan de Straatweg niet over een 

geluidluwe gevel en mogelijk ook niet over een slaapvertrek aan de geluidluwe gevel. 

Hierin kan worden voorzien door een afsluitbare loggia op te nemen in het ontwerp. De meest nabij 

gesitueerde grondgebonden woningen ondervinden een geringe overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde. Deze woningen beschikken over een geluidluwe gevel. Een slaapvertrek aan 

de geluidluwe is ook aanwezig. Deze woningen voldoen aan het Hogere waardebeleid. De 

geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Stinzenlaan en het Zandpad leidt niet tot een 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai. 

De totale geluidbelasting van alle wegen tezamen exclusief de aftrek artikel 110g bedraagt maximaal 

Lden=63 dB op de waarneempunten 8 en 10 (zie bijlage 3 voor de ligging en 4 voor de getalswaarden). 

Bronmaatregelen en maatregelen in de overdrachtsweg zijn niet mogelijk. 
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Voor het plan dient B&W van Stichtse Vecht een Hogere waarde te verlenen van 58 dB.” 

 

De geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai en industrielawaai staat de realisering van de nieuwe 

woningen niet in de weg. Er vindt geen overschrijding van maximala waarden plaats. Hierbij wordt wel 

opgemerkt dat op dit moment nog niet kan worden voldaan aan alle eisen van het gemeentelijk 

geluidbeleid. De appartementen beschikken niet allemaal over een geluidluwe gevel en mogelijk ook 

niet over een slaapvertrek aan de geluidluwe zijde. Er zullen specifieke maatregelen moeten worden 

getroffen om aan de eisen van het gemeentelijke geluidbeleid te kunnen voldoen. In het akoestisch 

onderzoek wordt als mogelijke oplossing geopperd om een afsluitbare loggia op te nemen in het 

ontwerp. Daarnaast moet bij de indeling van de kamers er rekening mee worden gehouden dat minimaal 

één slaapkamer aan de geluidsluwe gevel ligt. Bij de omgevingsvergunning voor het bouwen zal dus 

aanvullend beoordeeld moeten worden of voor het woon- en leefklimaat aan de binnenzijde van de 

woningen voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid.  

De opties om te voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid voor de binnenwaarden zijn binnen de kaders 

van het bestemmingsplan goed uitvoerbaar. Het aspect geluid vormt daarom geen belemmering voor 

het vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 Flora en Fauna 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet bepaald worden of een plan geen nadelige 

effecten heeft voor beschermde plant- en diersoorten in en nabij het plangebied. Indien de ontwikkeling 

verstoring of uitroeiing van beschermde soorten kan inhouden dient onderzocht te worden of eventuele 

soorten aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is moet tevens aangetoond worden middels welke 

ingrepen deze verstoring voorkomen wordt dan wel gecompenseerd. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan houdt de kap van bomen in, het aanpassen van de oever en het slopen van 

bebouwing. Om te bepalen of er geen schadelijke effecten voor beschermde gebieden en of soorten 

optreden is een quickscan Flora & Fauna uitgevoerd. De quickscan is uitgevoerd door Watersnip, zie 

bijlage 4. Onderstaand de conclusie van het onderzoek: 

 

• Het plangebied heeft geen directe relatie met beschermde gebieden (Natura2000, NNN-

gebieden of ecologische verbindingszones). Het plangebied is niet geschikt als foerageergebied 

voor de doelsoorten van de nabij gelegen Natura2000-gebieden. Schade aan Natura2000-

doelsoorten is derhalve niet aan de orde. 

• Voor een deel van de beschermde soorten (Bastaardkikker, Bruine kikker, Meerkikker, Gewone 

pad, Kleine watersalamander, Aardmuis, Bunzing, Dwergmuis, Egel, Haas, Hermelijn, 

Huisspitsmuis, Konijn, Ree, Veldmuis, Vos en Wezel, Bosmuis, Dwergspitsmuis en Woelrat) 

geldt een algemene vrijstelling in het kader van de Wet Natuurbescherming door de provincie 

Utrecht. Er hoeft voor deze soorten geen ontheffing aangevraagd te worden. Wel dient voor 

deze soorten de algemene zorgplicht in acht genomen te worden. 

• Indien bomen en struiken verwijderd worden, dient dit bij voorkeur buiten het broedseizoen van 

vogels te gebeuren, zodat overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen. Het 

broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli. De Wnb hanteert echter geen standaard 

periode voor het broedseizoen; van belang is of een nest bewoond is. Indien een bewoond nest 

wordt aangetroffen, mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden die het nest verstoren. 

Vogelnesten die jaarrond beschermd worden door de Wnb, zijn niet aangetroffen of te 

verwachten binnen het plangebied. De bebouwing is niet geschikt als broedlocatie voor de 

Gierzwaluw en Huismus. Voor andere vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest, zoals 

roofvogels en uilen is het plangebied te kleinschalig en de cultuurdruk te hoog. Voor aanvang 
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van werkzaamheden tijdens het broedseizoen dient een terzake kundige een inspectie uit te 

voeren ten aanzien van eventuele broedende vogels. 

• Uit de bureaustudie blijkt dat de beschermde Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status 

‘gevoelig’) voorkomt in de directe omgeving van het plangebied (0-1km). De beschermde 

Heikikker (wnb-hrl) komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). Het huidige 

plangebied is niet geschikt als leefgebied voor beide beschermde soorten. De aanwezigheid 

van de Rugstreeppad en de Heikikker kan in het huidige plangebied worden uitgesloten. Op het 

moment dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden en er grond voor langere tijd braak komt te 

liggen kan het gebied geschikt worden voor de Rugstreeppad, zowel als voortplantingsgebied 

en als overwinteringsgebied. Geadviseerd wordt om gedurende het voortplantingsseizoen 

(globaal van half april – augustus) te voorkomen dat er poelen en plassen ontstaan door 

stagnerend water. Tevens dient tijdens de overwinteringsperiode (globaal van november – 

maart) voorkomen te worden dat zand/grond voor langere tijd braak ligt. 

• Uit de geraadpleegde verspreidingskaarten blijkt dat de beschermde Ringslang (wnb-andere 

soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voorkomt in de directe omgeving van het plangebied (0-

1km). Het plangebied is echter niet geschikt als leefgebied voor de Ringslang. Het voldoet niet 

aan de eisen die deze soort stelt aan zijn leefgebied. De aanwezigheid van deze soort in het 

plangebied kan worden uitgesloten. 

• Uit de bureaustudie blijkt dat de beschermde Waterspitsmuis en Boommarter (wnb-andere 

soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voorkomen in de directe omgeving van het plangebied 

(0-1km) en dat Das (wnb-andere soorten), Eekhoorn (wnb-andere soorten) en Noordse 

woelmuis (wnb-hrl / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voorkomen in de omgeving van het plangebied 

(1-5km). Voor deze soorten geldt dat het plangebied niet voldoet aan de specifieke eisen die 

deze soorten stellen aan hun leefgebied. De aanwezigheid van deze soorten in het plangebied 

kan worden uitgesloten. 

• Uit de bureaustudie blijkt dat verschillende streng beschermde vleermuissoorten voorkomen in 

de omgeving van het plangebied, zoals Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, 

Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis (0-

1km), Baardvleermuis en Kleine dwergvleermuis (1-5km). De bomen binnen het plangebied zijn 

geschikt als foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen. Foerageergebied is 

alleen beschermd indien het van groot belang is voor de functionaliteit van de verblijfplaatsen 

van de soorten, doordat er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Dit is hier niet het geval. 

Er zijn voldoende alternatieven aanwezig in de omgeving van het plangebied. De bomen zijn 

niet geschikt als verblijfplaats voor boombewonende vleermuissoorten. Er zijn geen kieren en 

holtes aangetroffen in de relatief jonge, vitale bomen. De bebouwing is niet geschikt voor 

gebouwbewonende vleermuissoorten. De afwerking van het pand is zeer strak en vertoont geen 

invliegopeningen naar beschermende ruimtes voor vleermuizen. De aanwezigheid van 

verblijven van gebouwbewonende soorten kan worden uitgesloten. 

 

Voorliggend plan is door de Omgevingsdienst Utrecht namens de gemeente beoordeeld. De 

omgevingsdienst beoordeeld dat de quickscan akkoord is met uitzondering van de conclusie dat er geen 

gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zullen zijn. Op basis van het onderzoek is geconstateerd dat 

in de omgeving streng beschermde vleermuissoorten voorkomen: zoals Gewone dwergvleermuis, 

Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en 

Watervleermuis (0-1km), Baardvleermuis en Kleine dwergvleermuis (1-5km). Om definitief uitsluitsel 

van de afwezigheid van deze soorten in het plangebied te verkrijgen wordt voor deze soorten een nader 

onderzoek gevraagd. 

Dit nader onderzoek zal uitgevoerd worden voor het plan. De onderzoekstermijn loopt van mei tot 

oktober. Vanwege deze lange onderzoekstermijn is gekozen om deze verplichting als voorwaardelijke 

(sloop)verplichting op te nemen in het bestemmingsplan. In de voorwaardelijke verplichting is 

vastgelegd dat het niet toegestaan is bebouwing ts slopen alvorens middels een nader onderzoek naar 
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vleermuizen aangetoond is dat deze beschermde soorten niet aanwezig zijn. Als deze soorten alsnog 

aangetroffen worden is het ook niet toegestaan de bebouwing te slopen alvorens adequate mitigerende 

maatregelen getroffen zijn.  

 

Gezien bovenstaande conclusie vormt het aspect Flora en Fauna geen belemmering voor het 

voorliggende plan. 

 

 Bodem 
 
Het is wettelijk geregeld (Wbb en bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem 

geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden 

opgenomen, als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of 

aangepaste bestemming. Indien sprake is van een verdachte locatie dient onderzocht te worden in 

welke mate de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft 

voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Planspecifiek 

Onderhavig plan wijzigt de bestemming van Bedrijf naar Wonen. Bepaald moet worden of de bodem 

geschikt is voor het toekomstig gebruik. Onderzoek vanuit het aspect bodem is voor de ruimtelijke 

(planologische) motivering derhalve noodzakelijk.  

 

In het verleden zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De beschrijving van deze 

onderzoeken is opgenomen in bijlage 5. Deze onderzoeken zijn allen meer dan 5 jaar oud. 5 jaar of 

minder wordt veelal aangehouden als termijn dat onderzoeken nog voldoende representatief zijn om 

een goed beeld te geven van de bodemkwaliteit. Om een actueel beeld te krijgen van de bodemkwaliteit 

is daarom een actualisatie van de bodemonderzoeken uitgevoerd, zie bijlage 6. De conclusie van het 

onderzoek luidt:  

‘Verontreinigingsituatie 

Uit de gegevens van het voorgaand en onderhavig onderzoek kan worden opgemaakt dat de bovenste 

meter van de locatie heterogeen licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen en lokaal ook met 

PCB. In de ondergrond worden behoudens een aantal spots alleen licht verhoogde gehalten 

aangetroffen. De kwaliteit van de ondergrond varieert volgens de normen uit het Besluit bodemkwaliteit 

tussen ‘altijd toepbasbare grond’ en ‘klasse Industrie’. In de toplaag zijn gedeeltelijk ondergraven 

puinlagen aanwezig waarvan een gedeelte in aanmerking komt voor hergebruik ook buiten de locatie. 

Een gedeelte is alleen geschikt voor geïsoleerde toepassing. Mogelijk dat het materiaal, indien het bij 

de herontwikkeling vrijkomt, functioneel kan worden toegepast onder de geplande verhardingen. 

Naast de verontreiniging met immobiele parameters in de bovengrond zijn nog een aantal bronnen 

aanwezig. 

• Een spot met minerale olie aan de noordzijde van het terrein. Deze spot is tijdens het 

actualisatie onderzoek niet bevestigd. 

• Een omvangrijke bron met VOCl en minerale olie direct zuidelijk van het kantoorpand. Op deze 

bronlocatie is nog altijd een sterke verontreiniging aanwezig die nalevert aan de pluimzone. De 

pluim is in het verleden omvangrijker geweest dan nu. Op basis hiervan en de resultaten van 

het afbraakonderzoek wordt de pluimzone als stabiel aangemerkt. 

• Een sliblaag op de oude slootbodem op het zuidelijke deel van het terrein. In de sliblaag worden 

geen sterk verhoogde gehalten aangetroffen. Wel is deze grond bij vrijkomen niet geschikt voor 

hergebruik. 

 

Saneringsaanpak 

Op basis van de aanwezige verontreinigingen is de locatie niet zonder sanering geschikt voor de 

beoogde bestemming. Omdat er vanwege de herontwikkeling sprake is van een natuurlijk 



 
 Pagina 27 

 
Bestemmingsplan Straatweg 66 Breukelen 

 

saneringsmoment dient de verontreiniging te worden gesaneerd tot het niveau waarbij de locatie 

geschikt is voor de beoogde bestemming (woningbouw). 

Aanbevolen wordt de bovengrond (1e meter) van de locatie te ontgraven. Op basis van zintuiglijke 

waarnemingen en de bekende informatie kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen herbruikbare 

grond en sterk verontreinigde grond. Ter plaatse van de toekomstige opstallen, de wegen en in de 

openbare ruimte rond het appartementencomplex kan de verontreiniging worden geïsoleerd (onder 

verharding of een leeflaag) waarbij wel rekening dient te worden gehouden met toekomstige kabels en 

leidingstroken. 

Met betrekking tot de omvangrijke bron met VOCl en minerale olie verontreiniging wordt aanbevolen 

deze zoveel mogelijk te verwijderen middels een open ontgraving. Ter plaatse vindt nieuwbouw plaats 

en door de spot volledig te verwijderen wordt het risico op uitdamping geminimaliseerd. Daarbij kan 

worden overwogen de ontgraving te maximaliseren. Het verwijderen van licht verhoogde gehalten op 

grotere diepte wordt gezien de pluimontwikkeling als niet zinvol beschouwd en levert geen meerwaarde 

op voor de beperking van het uitdamprisico. Met betrekking tot de pluim van de verontreiniging wordt 

het niet noodzakelijk geacht hiervoor saneringsmaatregelen te nemen. In het verleden is middels 

monitoring reeds aangetoond dat de pluimontwikkeling stabiel is. Verwijdering van de bronzone zal hier 

een verder positief effect op hebben. 

 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is derhalve een sanering van de gronden noodzakelijk. De 

sanering zal uitgevoerd worden zoals in het onderzoek beschreven. Voor inzicht in de financiële 

uitvoerbaarheid van het plan is een kostenraming van de saneringskosten opgesteld door Anthea, 

opsteller van het bodemonderzoek. Deze raming is door initiatiefnemer gedeeld met de gemeente. De 

raming geeft geen aanleiding om aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan te twijfelen. 

 

 

 Luchtkwaliteit 
 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

(ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

 

Stof 

Toetsing van  Grenswaarde  Geldig 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ sinds 2015 

Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per jaar 

worden overschreden) 

200 µg / m³  

Fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

24-gemiddelde concentratie (mag max. 35 

keer per jaar worden overschreden) 

50 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg / m³ Sinds 2015 

Figuur 11: Tabel grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit 

   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen, uit 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

In het Besluit NIBM (Niet in Betekenende Mate) en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke 

gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden 
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hoeft te worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een effect heeft van minder dan 3% 

van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan houdt de realisatie van 29 woningen in. Een plan voldoet in de regel aan het NIBM 

criterium als het minder dan 1.500 woningen betreft dan wel als er sprake is van een BVO van maximaal 

100.000 m2. De gehele ontwikkeling blijft ruim onder het criterium. Nader onderzoek naar de gevolgen 

van het plan op de luchtkwaliteit is dan ook niet nodig.  

Voorts is de huidige situatie ten aanzien van de luchtkwaliteit in beeld gebracht. Hiervoor is de site 

https://www.nsl-monitoring.nl geraadpleegd.  

 

 
Concentratie stikstof, plangebied nabij pijl (bron: NSL Monitoringstool) 

 

 
Concentratie PM10 fijnstof, plangebied nabij pijl (bron: NSL Monitoringstool) 

 

 
Concentratie PM 2,5 fijnstof, plangebied nabij pijl (bron: NSL Monitoringstool) 

 

De concentraties blijven op basis van de NSL monitoringstool onder de wettelijk vereiste gemiddelde 

concentraties. De WHO en GGD hanteren advieswaarden voor fijn stof (PM10) van 20 microgram per 

kuub, en 10 microgram per kuub voor PM2,5 wat lager ligt dan de wettelijke grenswaarden. Voorliggend 

plan is getoetst aan het wettelijk vereiste.  
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Gelet op het bovenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen beletsel voor dit plan. 

 

 Externe Veiligheid 
 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de 

omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat 

daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke 

activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle 

activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars 

en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid 

en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe 

veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

• risicovolle (Bevi-)inrichtingen; (Bevi staat voor Besluit externe veiligheid inrichtingen) 

• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

 

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt 

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico. Deze begrippen worden hieronder toegelicht. 

   

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en 

dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine 

kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt 

verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

   

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren van 

kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare 

objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte kwetsbare 

objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van deze 

waarde tot de 10-5 contour.  

Bij groepsrisico is niet een contour bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde 

periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Bij groepsrisico wordt gewerkt 

met een oriëntatiewaarde en niet met een grenswaarde. Hoe meer mensen dicht op de bron zijn bij een 

bepaalde calamiteit, hoe groter het effect. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) stelt dat bij 

elk bestemmingsplan, waar een relevant groepsrisico aanwezig is, dit risico moet worden verantwoord, 

ook wanneer dit onder de oriëntatiewaarde ligt. Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico des te zwaarder 

de verantwoording is.  

   

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' 

(Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen 

buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden 

blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als 

groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende 

ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit 

algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle 

inrichtingen moeten worden aangehouden. 
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Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening 

en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Voor 

de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 

Het toetsingskader voor het onderdeel transportroutes gevaarlijke stoffen is het Besluit transportroutes 

externe veiligheid (Btev). Dit besluit is op 1 april 2015 in werking getreden. Bepaald moet worden of 

binnen de invloedsfeer van deze transportassen gevoelige functies mogelijk zijn. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Voor sommige transportassen wordt 

rekening  gehouden met het Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied tot 30 meter van 

de transportas waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden 

met de effecten van een plasbrand.  

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis 

van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op 

basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object 

mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. Het Bevb 

vervangt hiermee de circulaires Zonering langs hogedruk aardgasleidingen (1984) en Zonering langs 

transportleidingen voor brandbare vloeistoffen (1991). 

 

Planspecifiek 

Om te beoordelen of er externe veiligheidsrisico’s zijn is risicokaart.nl geraadpleegd.  

 

 
Figuur 12: Uitsnede risicokaart (bron: IPO), plangebied nabij pijl 

 

Om te bepalen of Externe Veiligheid relevant is voor onderhavige locatie is de externe 

veiligheidsrisicokaart van de provincie geraadpleegd. De kaart geeft aan dat er geen externe 

veiligheidsrisicobronnen nabij het plangebied aanwezig zijn.  

Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de gemeente Stichtse 

Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld. Over de vastgestelde route mag uitsluitend 

bestemmingsverkeer rijden. De route loopt niet door het plangebied. 
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Voor noodzakelijk transport ten behoeve van het laden of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 

vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden 

verbonden met het oog op een veilige leefomgeving.  

Het is hierdoor mogelijk dat er langs het plangebied transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt van de 

niet-routeplichtige stoffen (zoals benzine) en routeplichtige stoffen (zoals propaan) maar de frequentie 

daarvan is door het lokale karakter van het transport) dermate laag dat daardoor geen risico’s ontstaan 

die ruimtelijk relevant zijn. 

 

Bevi-inrichtingen en overige veiligheidsrisico’s  

Er zijn geen Bevi-inrichtingen of bedrijven met een “overig veiligheidsrisico” in de directe omgeving. 

Evenmin zijn er propaantanks bekend bij de Omgevingsdienst Midden Utrecht nabij het plangebied. 

 

Elektromagnetische straling  

Er zijn in de omgeving van het plangebied geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve 

magneetveldzones tot het plangebied reiken. De dichtstbijzijnde hoogspanningsmast loopt parallel aan 

de A2 ten westen van Breukelen.  Uit de gegevens van de website  

https://www.antennebureau.nl/onderwerpen/algemeen/antenneregister blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied evenmin zendmasten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende 

blootstellingslimieten voor elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. De dichtstbijzijnde 

zendmast voor mobiele telefonie bevindt zich op het terrein van universiteit Nijenrode. 

 

Geconcludeerd kan worden  dat het aspect Externe Veiligheid geen belemmering vormt voor dit plan. 

 

 Archeologie 
 

Het archeologisch erfgoed wordt binnen Nederland als waardevol beschouwd. De Monumentenwet legt 

de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het archeologische erfgoed grotendeels bij de 

gemeente. Sinds 1 september 2007 kent Nederland de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

(WAMz). Vanaf de inwerkingtreding van deze (wijzigings-)wet zijn gemeenten verplicht rekening te 

houden met archeologische waarden in de bestemmingsplannen. Als instrument om een goed 

onderbouwde belangenafweging te kunnen maken heeft de gemeente Stichtse Vecht een 

archeologische beleidskaart laten ontwikkelen. Op de archeologische beleidskaart staan 

archeologische waarden- en verwachtingszones aangegeven waaraan beleidsregels zijn gekoppeld die 

in de bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen. In de beleidsregels zijn vrijstellingsgrenzen 

opgenomen voor de oppervlakte en diepte van de voorgenomen ingreep. Indien een plangebied groter 

is dan de gestelde oppervlakteondergrens en de ingreep dieper gaat dan de diepte-ondergrens dient 

archeologisch onderzoek conform de Archeologische MonumentenZorg-Cyclus (AMZ-cyclus) te worden 

uitgevoerd.  

 

Planspecifiek  

Het plan leidt tot het roeren van de grond over een groter oppervlak dan de oppervlaktebovengrens van 

500 m2 en tot een grotere diepte dan de diepteondergrens 0,3 meter. Daarom is archeologisch 

onderzoek conform de Archeologische MonumentenZorg-Cyclus (AMZ-cyclus) uitgevoerd, zie bijlage 7 

De conclusie van dit onderzoek luidt: 

‘Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in een veenmoeras dat is geërodeerd door de 

Oud-Aa beddinggordel. Vervolgens is de Oud-Aa geërodeerd door de Utrechtse Vecht beddinggordel. 

Op de oeverafzettingen van de Utrechtse Vecht kunnen sporen voorkomen vanaf ongeveer 125 n. Chr. 

in de Romeinse tijd. Het plangebied is vanaf het einde van de 17e eeuw in gebruik als plezierbos van 

een buitenhuis. Dit buitenhuis, Huis Vreedenoord, is tegenwoordig rijksmonument. In het noorden van 

het plangebied bevindt zich het zuidelijke bouwhuis van het monument. Het bouwhuis is tussen 1945 

en 1959 gesloopt of samengevoegd met een fabriek die in het midden van het plangebied is gebouwd. 
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De fabriek is in 1979 gesloopt en vervangen door een kantoorgebouw. Tevens bevond zich in het zuiden 

van het plangebied een gebouw dat tussen 1981 en 1988 is gebouwd en tussen 1988 en 1992 is 

gesloopt. De bouw- en sloopwerkzaamheden hebben waarschijnlijk de bodem in het grootste deel van 

het plangebied verstoord. 

 

In het plangebied zijn acht boringen gezet tot 2 en 3 m-mv. Hieruit blijkt dat recente sloop- en 

bouwwerkzaamheden de bodem tot in natuurlijke lagen hebben verstoord. Drie boringen langs de 

noordelijke rand van het plangebied stuitten op een puinlaag tussen 0,5 en 1 m-mv. 

 

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.’ 

 

Gezien bovenstaande conclusie vormt het aspect archeologie geen belemmering voor voorliggend plan. 

 

 Waterhuishouding 
 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met 

het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen 

worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met 

water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte 

moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee 

principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

• vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 

wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het 

water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig 

opleveren wordt het water afgevoerd.  

• schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon 

wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als 

laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan het bod. 

 

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen 

water, grondgebruik en watergebruikers. 

Het doel van de waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel 

van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische 

implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden 

verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de 

integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten 

(inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.   

   

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal 

Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen 
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tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 

overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik 

van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland 

ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.   

 

Waterbeleid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  

Het beleid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is vastgelegd in het waterbeheerplan. In dit 

plan zijn beleid en wetgeving van hogere overheden en van AGV zelf (onder andere Visie AGV) nader 

uitgewerkt. Hoofddoel van het plan is "het mogelijk maken van een veilig, ruim, ecologisch gezond en 

daardoor veerkrachtig watersysteem, dat geschikt is voor aan- en afvoer en berging van water, natuur, 

recreatie, wonen en bedrijvigheid. Om de watersysteemdoelen te bereiken is een optimaal beheer en 

een goed functioneren van de afvalwaterketen essentieel." Binnen dit hoofddoel zijn de volgende 

thema's van belang:  

• Bescherming tegen overstromingen; in Breukelen is met name de veiligheid achter de primaire 

waterkeringen van het Amsterdam-Rijnkanaal van belang.  

• Peilbeheer: zo veel mogelijk afgestemd op functie. AGV heeft geen invloed op het peil in het 

Amsterdam-Rijnkanaal, wat weer van invloed is op het peil van de Vecht.  

• Waterberging en afvoercapaciteit op orde. In stedelijke waterplannen meer aandacht geven aan 

kleinschalige waterberging.  

• Grondwater: AGV streeft op termijn naar uitvoering van de stedelijke grondwaterzorg in 

opdracht van gemeenten in het gehele beheergebied.  

• Ecologische en chemische toestand. 

• Bevaarbaarheid en recreatief gebruik. 

• Inzameling afvalwater: Bij herinrichting regenwater zo veel mogelijk afkoppelen van het 

rioolstelsel.  

• Duurzame behandeling van afvalwater.  

• Aanpak van emissies uit de afvalwaterketen. 

 

Planspecifiek 

Dit plan is afgestemd met Waternet. Waternet aangegeven positief te staan tegenover het aanbrengen 

van extra (oppervlakte-)water binnen de locatie. 

De eigenaar van Vreedenoord heeft aangegeven toestemming te verlenen voor een aan te leggen 

duiker op zijn terrein. Via deze duiker zal het nieuwe water worden aangesloten op de bestaande 

watergang op het terrein van Vreedenoord. 

De oevers van de aan te leggen watergang zullen deels op een natuurvriendelijke manier worden 

ingericht en deels hals een verharde kade. 

 

Voorliggend plan voldoet aan de voorwaarden van het waterschap of vormt geen belemmering voor het 

gestelde in de eisen die het waterschap stelt. Ook geeft het waterschap aan dat voor de 

planontwikkeling nog een watervergunning aangevraagd moet worden. In deze watervergunning 

moeten de reguliere verantwoordingen aangetoond worden zoals deze gesteld worden in het kader van 

de Waterwet en het algemeen beleid van het Hoogheemraadschap. Voor onderhavig bestemmingsplan 

is er vanuit waterhuishuidkundig vlak geen belemmering voor het plan.  

 

 Parkeren 
 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  
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Planspecifiek 

 

Verkeer 

De locatie heeft 2 bestaande ontsluitingen: via de Insulinde en direct op de rotonde van de Straatweg. 

Ook langzaam verkeer kan van beide ontsluitingen gebruik maken. Door de herontwikkeling van 

“Bedrijven” naar “Wonen” zal het aantal verkeersbewegingen aanzienlijk afnemen. Het aspect verkeer 

en parkeren vormt hiermee geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

Parkeren 

Het bouwplan omvat een functiewijziging naar wonen. De parkeernorm van de gemeente is vastgelegd 

in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). In deze nota wordt aangesloten op de 

parkeernorm in de landelijk veel gehanteerde richtlijn van het CROW-publicatie 317. De planlocatie valt 

onder de kern Breukelen in de categorie: (overig) categorie “Matig stedelijk”.  

De parkeernorm volgt uit de onderstaande tabel:  

 

 

Figuur 13: parkeernormen (bron: CROW-publicatie 317) 

Uitgaande van "Matig stedelijk" gelden voor de locatie Straatweg 66 Breukelen de volgende 

parkeernormen: 

 

• Koop, vrijstaand 2,3 p.p. per woning (rest bebouwde kom)  

• Koop, twee-onder-een-kap 2,2 p.p. per woning (idem) 

• Huur/Koop, etage midden/goedkoop 1,5 p.p. per woning (idem) 

 

De bovengenoemde normen zijn inclusief bezoekers parkeren. Het totaal aantal benodigde 
parkeerplaatsen komt daarmee op: 
 

3 vrijstaande woningen x 2,3 =  6,9   pp 

12 Twee onder-onder-een-kap x 2,2 =  26,4 pp 

14 appartementen x 1,5 =   21    pp 

    Totaal: 54,3 pp 

 

Voor de 2 blokjes van 3 onder-een-kap wordt in bovenstaande berekening de gelijke norm als twee-

onder-een-kap aangehouden. Elke grondgebonden woning krijgt twee parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Zo worden 30 van de 33,3 parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien. De resterende 3,3 

parkeerplaatsen, voor bezoekers, worden in de openbare ruimte gerealiseerd.  

Onder het appartementengebouw komt een parkeergarage voor 22 auto’s. Deze parkeergarage is voor 

de appartementen.  Er is daarmee voldoende ruimte voor parkeren. 

 

Het koetshuis dat een gemengde bestemming krijgt is in deze parkeerbalans niet meegenomen. Dit 

pand wordt, zoals toegelicht in hoofdstuk 2, onderdeel van het ten noorden gelegen Vreedenoord. Het 

koetshuis wordt ook via deze zijde voor het autoverkeer ontsloten. Op het terrein van dit landgoed is 

voldoende ruimte om de parkeerbehoefte op te lossen. Zie navolgende foto. 
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Situatietekening plan met ingetekende parkeerplaatsen 

 

 
Foto parkeervoorzieningen op landgoed Vreedenoord (bron: Google Streetview) 

 

Gezien bovenstaande toelichting is het aspect verkeer en parkeren afdoende geregeld in voorliggend 

plan. Het aspect verkeer en parkeren vormt dan ook geen belemmering voor voorliggend plan. 
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 Duurzaamheid  
 

Provinciaal beleid  

De provincie stelt in de provinciale verordening:  

Wij streven bij gebiedsontwikkelingen naar zelfvoorzienendheid voor energie. Wij nemen bij 

uitleglocaties en transformatieopgaven de voorwaarde op dat gemeenten en initiatiefnemers in 

ruimtelijke plannen dienen te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan energiebesparing 

en de inzet van duurzame energie, waarbij onder meer wordt gedacht aan toepassing van restwarmte, 

warmte- en koudeopslag, aardwarmte, zonne-energie en biomassa.  

Wij hebben de ambitie om in 2040 het grondgebied van de provincie Utrecht klimaatneutraal 

georganiseerd te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om CO2 -reductie, maar ook om het onafhankelijk 

zijn van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen.  

De opgaven voor klimaatneutraliteit zijn:  

• het energiegebruik sterk verminderen door besparingen en innovaties;  

• de energie die we nog nodig hebben duurzaam opwekken;  

• energie- of warmte vragende en energie- of warmte leverende functies bij elkaar brengen.  

 

Ambitie gemeente  

In de Voorjaarsnota 2016 is de ambitie vastgelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De ambitie is als 

volgt ingevuld: Op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2030 evenveel energie 

duurzaam opgewekt als aan energie wordt verbruikt.  

 

Woonvisie 2017-2022  

• In de Woonvisie betekent duurzaamheid aandacht voor duurzaam bouwen door het verminderen 

van de milieubelasting van de woning (energiebesparing), zowel tijdens het bouwproces als 

daarna.  

• De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie bij nieuwbouw NOM-woningen te realiseren. Dit 

houdt in dat over het hele jaar de opwekking van energie gelijk is aan het totale energieverbruik 

van een woning.  

• Wanneer de gemeente zelf geen eigenaar is van de grond, worden ontwikkelaars gestimuleerd 

duurzame (NOM) ontwikkelingen te initiëren. De gemeente laat de ambitie zwaar wegen bij haar 

keuze voor een projectontwikkelaar. Afspraken hierover worden vastgelegd in anterieure 

overeenkomsten.  

 

Opties voor verduurzaming:  

• Zongericht bouwen: Met zongericht bouwen kan de zon optimaal worden benut door vergrote 

glasgeveldelen een oriëntatie te geven tussen het zuidoosten en zuidwesten. Op deze manier 

kan de zon in de winter worden gebruikt voor verwarming en kunnen zonnepanelen maximaal 

opwekken. Om oververhitting te voorkomen door de invloed van de zon, wordt aan geraden een 

vaste overstek (zonwering) toe te passen.  

• Extra isolatie en een uitstekende naad- en kierdichting boven de wettelijke eis. Door in de gehele 

woning extra isolatie en verbeterde naad- en kierdichting toe te passen, kunnen energieverliezen 

worden beperkt. Let hierbij vooral op dat gekozen wordt voor beide, aangezien het rendement 

van beide stijgt bij gezamenlijke toepassing.  

• Een collectieve bodemwarmtepomp: Een warmtepomp kan als bron gebruik maken van lucht of 

bodem. Bodem als energiebron heeft een beter rendement. In combinatie met PV-panelen kan 

de benodigde energie van externe bronnen tot een minimum beperkt worden. Door een 

collectieve bodemwarmtepomp worden schaalvoordelen benut en kan gebruik worden gemaakt 

van zonnewarmte waardoor de warmtepomp alleen bij te onvoldoende zonne-energie zal 

functioneren.  

• Zonnecollector: Een zonnewarmte systeem kan optimaal jaarlijks circa 50% van de warmtapwater 

behoefte verzorgen. Een combinatie van de zonnecollector met een warmtepomp is ideaal door 

de structurele verhoging van het rendement van de warmtepomp en hiermee de energiebehoefte 

van de warmtepomp. 

• PV-panelen: Door elektriciteit duurzaam op de eigen woning op te wekken kan worden bespaard 

op inkoop en elektriciteit en de energiebelasting.  
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Planspecifiek 

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.  

De gemeente Stichtse Vecht heeft haar beleid voor duurzaam bouwen onder andere verwoord in de 

Woonvisie 2017-2022. In de Woonvisie is de inzet op de 5 thema’s van GPR gebouw vastgesteld. 

Wanneer de gemeente geen grondeigendom heeft, wordt een score van 10 geambieerd op het thema 

energie. Daarnaast wordt een score van minimaal 8 geambieerd op het thema toekomstwaarde en op 

de overige thema’s (Milieu, Gezondheid en Gebruikskwaliteit) dient gemiddeld een 8 te worden behaald. 

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 kantoorgebouw een adequaat 

middel om het aantal leegstaande kantoren te verminderen. De sloop en bouw zullen ook duurzaam 

worden uitgevoerd waaronder dat circulair wordt gebouwd.  

 

Dit komt overeen met de afspraken uit de overeenkomst.  
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5 Juridische planbeschrijving  
 

 Plansystematiek 
 

Het bestemmingsplan ‘Straatweg 66’ heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen 

voor de bebouwing en het gebruik van de gronden binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is 

gericht op het mogelijk maken van woningen. Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is 

aansluiting gezocht op het direct aangrenzende bestemmingsplan ter plaatse ‘Landelijk gebied rondom 

de Vecht” en bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde 

uitgangspunten. 

 

Gestreefd is naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en planregels. De Wet 

ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplan-

vormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Voor iedere bestemming is een toegesneden 

bebouwingsregeling opgenomen. In het kader van de landelijke uniformering en standaardisering 

voldoet het plan aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. 

 

 Opzet van de regels 
 

Overeenkomstig de SVBP2012 zijn de regels van voorliggend bestemmingsplan onderverdeeld in vier 

hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In hoofdstuk 2 zijn de  bestemmingsregels 

opgenomen. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de algemene regels respectievelijk de overgangs- en slotregels. 

Hierna wordt de inhoud van de regels per hoofdstuk kort toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt nader 

ingegaan op de bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.  

 

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels 

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang 

zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt 

aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten. 

 

Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn regels gegeven voor de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen, 

zoals die zijn aangegeven op de verbeelding. Per bestemming zijn in de bestemmingsomschrijving de 

toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. Daarnaast is per bestemming bepaald welke 

vormen van bebouwing zijn toegestaan. In beginsel zijn hoofdgebouwen uitsluitend toegestaan binnen 

de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, waarbij dient te worden voldaan aan de 

voorgeschreven maatvoering (met name de maximale goot- en/of bouwhoogte).  

De verschillende bestemmingen bevatten, indien nodig, specifieke gebruiksregels. Per bestemming is 

daarnaast bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het 

bestemmingsplan. In paragraaf 6.3 wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen. 

 

Hoofdstuk 3 - Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels: 

• de anti-dubbeltelbepaling; 

• algemene bouwregels; 

• algemene aanduidingsregels; 

• algemene afwijkingsregels; 

• algemene wijzigingsregels; 

• overige regels. 
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Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels 

Hoofdstuk 4 van de regels bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen, 

zoals dat ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is voorgeschreven. Het tweede artikel bevat de 

slotregel. In de slotregel is aangegeven hoe de regels kunnen worden aangehaald. 

 

 De bestemmingen 
In het plangebied zijn verschillende bestemmingen weergegeven. Hieronder wordt een nadere 

beschouwing gegeven van deze bestemmingen. 

 

Artikel 3 Gemengd Voorkeur voor Gemengd en geen Dienstverlening, omdat term 

dienstverlening geen recht doet aan woonbestemming 

De bestemming ‘Gemengd’ is opgenomen voor het meest noordelijk gelegen gebouw. Dit pand wordt 

ook wel aangeduid als het Koetsgebouw. Dit pand vormt een stedenbouwkundig geheel met de 

bebouwing van het landgoed aan de noordzijde. Als gebruik voor dit pand wordt zowel wonen als een 

kleinschalig bedrijf of kantoren als mogelijkheid gezien. Vanwege de verbinding met het noordelijk 

gelegen landgoed is hier zowel ruimtelijk als functioneel de ruimte voor.  

 

Artikel 4 Verkeer 

In het plangebied is de doorgaande openbare verbinding door het plangebied aangeduid als ’Verkeer’. 

De verbinding loopt ook via een brug over de bestemming ’Water’. Aldaar is de functie aangeduid met 

’Brug’ om de doorgaande verbinding te garanderen.  

 

Artikel 5 Water 

In het plangebied wordt een nieuwe binnenhaven gerealiseerd. Om het gebruik van deze gronden goed 

te regelen is de bestemming ’Water’ opgenomen. De regels voor Water zijn overeenkomstig de regels 

van het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied rondom de Vecht’.  

 

Artikel 6 Wonen - 1 

De gronden met de bestemming 'Wonen-1' zijn bestemd om de nieuw beoogde woningen planologisch 

mogelijk te maken. De regels voor ‘Wonen-1’ zijn overeenkomstig de regels van het vigerende 

bestemmingsplan ‘Landelijk gebied rondom de Vecht’.  

 

Artikel 7 Waarde – Archeologie 4 

Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de gronden waar mogelijk archeologische waarden in 

de grond zitten aangeduid met archeologische waarde. Door middel van deze dubbelbestemming 

blijven de eventueel aanwezige waarden in de ondergrond afdoende beschermd. 

 

Artikel 8 Waarde – Cultuurhistorie, Landschap en Natuur 

Deze dubbelbestemming geeft aanvullende voorwaarden op de enkelbestemmingen om 

instandhouding van de aldaar aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. De 

aanduiding volgt uit bestemmingsplan ‘Landelijk gebied rondom de Vecht’. Voor dit plandeel betreft het 

met name de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.  

 

Artikel 9 en 10 Artikel 9 Waterstaat - Natuurvriendelijke over en Waterstaat - Overzone  

Deze dubbelbestemmingen zijn opgenomen om in aanvulling op de enkelbestemming voldoende 

rekening te houden met de aspecten ten aanzien van waterstaatwerken en het daarbij behorende 

beheer van die waterstaatwerken dan wel het behoud van de aldaar aanwezige ecologische kwaliteit.  
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6 Maatschappelijk en economische 

uitvoerbaarheid  
 

Naast ruimtelijke uitvoerbaarheid wordt de beoogde ontwikkeling van het plangebied ook getoetst aan 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te worden vastgesteld bij het vaststellen 

van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is 

gegarandeerd,  

 

De procedurekosten voor het plan worden middels de gemeentelijke legeskosten op initiatiefnemer 

verhaald. Tevens wordt een anterieure overeenkomst en of een planschadeovereenkomst gesloten met 

de initiatiefnemer van het plan. Hiermee zijn kosten en risico’s verdeeld. Vanuit het plan vloeien geen 

overige kosten of risico’s voort die voor rekening van de gemeente zijn. De economische 

uitvoerbaarheid van het plan is daarmee verzekerd. 

 

 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

6.2.1 (Verslag inspraak en artikel 3.1.1 Bro overleg) 
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 13 februari 2018 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan vijf 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. 

Er zijn vier overlegreacties ontvangen. De reacties zijn samengevat en van beantwoording voorzien in 

de nota vooroverleg, zie bijlage 8. In de nota is aangegeven of en in hoeverre de reacties tot 

aanpassing van het bestemmingsplan hebben geleid. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen in 

de nota opgenomen. 

 

Daarnaast is als onderdeel van de het uitwerken van de plannen met diverse belanghebbenden 

gesproken waaronder de eigenaar van de naastgelegen buitenplaats Vreedenoord, het waterschap en 

de Vechtplassencommissie. 

 

Voor wat betreft het voorkomen van belemmering van bedrijfsvoering  is specifiek met het 

naastgelegen bedrijf aan de Insulinde gesproken. Het bedrijf/eigenaar van het pand hebben na nadere 

inhoudelijke uitleg per mail bevestigd dat zij de ontwikkeling niet zien als een bedreiging voor hun 

bedrijfsvoering. Naar aanleiding van deze gespreken is het definitieve plan tot stand gekomen. 

 

6.2.2 (Verslag zienswijzen) 
Het plan wordt tevens gedurende de ontwerpfase in het kader van art 3.8 Wro en volgens afdeling 3.4 

van de Awb ter inzage gelegd. Een ieder wordt gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld een 

zienswijze op het plan in te dienen. 

 

 

 

 

  



 
 Pagina 41 

 
Bestemmingsplan Straatweg 66 Breukelen 

 

7 Bijlagen 
 

1. Beeldkwaliteitplan Straatweg 66 – Breukelen, Architectenburo de Vries & Theunissen, 22-

12-2017 

2. Ruimtelijke ontwikkeling Straatweg 66 Breukelen, Hylkema Consultants, 2016 

3. Akoestisch onderzoek, Weel geluidadvies, Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 

Straatweg 66 te Breukelen, kenmerk PLA 17.05, 16 februari 2018 

4. Quickscan Flora & Fauna, Watersnip, Projectnummer 17A050, september 2017 

5. Bijlage beschrijving voorgaande bodemonderzoeken, Antea groep, projectnummer 420069 

6. Bodemonderzoek, Actualisatie onderzoek Straatweg 66 in Breukelen, projectnummer 

420059, 6 maart 2018 

7. Archeologisch onderzoek, Bureau voor Archeologie, Rapport 531, 10 november 2017 

8. Nota Overlegreacties Voorontwerpbestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen, maart 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regels  
bestemmingsplan “Straatweg 66” 
 
Planstatus: ontwerp 
Plan identificatie: NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-OW01 

 



2 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Inleidende regels ....................................................................................................................... 3 

Artikel 1 Begrippen .............................................................................................................................. 3 

Artikel 2 Wijze van meten ................................................................................................................. 13 

2 Bestemmingsregels .................................................................................................................. 14 

Artikel 3 Gemengd ............................................................................................................................. 14 

Artikel 4 Verkeer ................................................................................................................................ 16 

Artikel 5 Water .................................................................................................................................. 18 

Artikel 6 Wonen-1 ............................................................................................................................. 19 

Artikel 7 Waarde - Archeologie 4 ...................................................................................................... 22 

Artikel 8 Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur ................................................................. 25 

Artikel 9 Waterstaat - Natuurvriendelijke over ................................................................................. 27 

Artikel 10 Waterstaat - Overzone ...................................................................................................... 29 

3 Algemene regels ...................................................................................................................... 30 

Artikel 11 Anti-dubbeltelregel ........................................................................................................... 30 

Artikel 12 Algemene bouwregels ...................................................................................................... 30 

Artikel 13 Algemene gebruiksregels .................................................................................................. 31 

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels ............................................................................................... 32 

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels ................................................................................................ 32 

Artikel 16 Overige regels ................................................................................................................... 33 

4 Overgangs- en slotregels .......................................................................................................... 34 

Artikel 17 Overgangsrecht ................................................................................................................. 34 

Artikel 18 Slotregel ............................................................................................................................ 34 



3 

 

 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
 

1.1 Plan: 

regels en verbeelding van het bestemmingsplan Straatweg 66 met 

identificatienummer NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-OW01  van de Gemeente Stichtse 

Vecht. 

   

1.2 Bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen. 

   

1.3 Aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

   

1.4 Aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

      

1.6 Aanlegplaats: 

een plaats voor het aanleggen van vaartuigen; 

   

1.7 Afhankelijke woonruimte: 

een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en 

waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 

   

1.8 Afmeervoorzieningen:  

voorzieningen die bedoeld zijn om vaartuigen op een goede en veilige manier te kunnen 

laten afmeren zoals afmeerpalen, steigers, kades en bolders; 

   

1.9 Afwijking van de bouwregels en/of gebruiksregels: 

een afwijking zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder c van de Wet ruimtelijke ordening. 

   

1.10 Aan- en uitbouw: 

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan de 

hoofdvorm. 

   

1.11 Ander bouwwerk:  

een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

   

1.12 Ander-werk: 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid. 
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1.13 Archeologische waarde:  

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude 

tijden. 

   

1.14 Bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

   

1.15 Bebouwingsoppervlak: 

een op de verbeelding aangegeven oppervlak dat de grootte aangeeft van het deel van het 

bouwvlak dat op het bouwperceel rust dat maximaal mag worden bebouwd. 

   

1.16 Bebouwingspercentage:  

een op de verbeelding of in de planregels aangegeven percentage, dat de maximaal 

bebouwde oppervlakte binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak aangeeft. 

   

1.17 Bed and breakfast: 

een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 

en kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; een bed & breakfast is gevestigd in een 

woonhuis of bijgebouw en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft 

maximaal zes kamers met een gemeenschappelijke keuken. 

   

1.18 Bedrijf: 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 

verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet-

zelfstandige en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. 

levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die 

in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen. 

   

1.19 Bedrijf aan huis:  

een bedrijf of het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk dat niet krachtens 

milieuregelgeving vergunnings- of meldingsplichtig is, waaronder een kappersbedrijf, dat 

door de gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk wordt 

uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 

uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, 

horeca, kinderdagverblijven, seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven en 

(personen)transport vallen hier niet onder. 

           

1.20 Beroep aan huis/aan-huis-verbonden beroep: 

een dienstverlenend beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen 

gebied, dat door de gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk 

wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een 

ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

Detailhandel, horeca, kinderdagverblijven, seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven en 

(personen)transport vallen hier niet onder. 
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1.21 Bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen: 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan tot stand zijn gekomen (of tot stand zullen komen op basis van een verleende 

vergunning of aangevraagde vergunning) met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

   

1.22 Bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

    

1.23 Bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

   

1.24 Bevoegd gezag: 

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

    

1.25 Bijbehorend bouwwerk: 

een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een functioneel met een zich op hetzelfde 

perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 

ander bouwwerk, met een dak.  

   

1.26 Bijgebouw: 

een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht 

ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

    

1.27 Boatsaver: 

een al dan niet drijvende voorziening ter opslag en overkapping van een boot. 

    

1.28 Bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats. 

    

1.29 Bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

    

1. 30 Bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen, zulks met uitsluiting van een onderbouw of een 

zolderverdieping. 

    

1.31 Bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 

    

1.32 Bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 
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1.33 Bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

    

1.34 Bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op 

de grond. 

    

1.35 Buitenplaats: 

Een historische buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel uitmaken van een landgoed. Het 

geheel wordt met name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong 

versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of 

park met één of meer van de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen, lanen, 

boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moestuinen en ornamenten. De samenstellende 

delen, een ensemble vormend, van terreinen (met beplanting), lanen, waterpartijen en 

waterlopen, gebouwen, bouwwerken en tuinornamenten zijn door de opzet of ontwerp van 

tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en 

vormen zo een onlosmakelijk geheel. Onderdeel van een historische buitenplaats vormen die 

gebouwen, bouwwerken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het 

ontwerp en de opzet en inrichting van de tuin- en/of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik 

in samenhang met de oorspronkelijke bestemming; 

   

1.36 Cultuurhistorische waarde: 

de aan een (samenstel van) bouwwerk(en) of gebied toegekende waarde in verband met het 

beeld dat door het gebruik in de loop van de geschiedenis is ontstaan, zoals dat onder meer 

tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon 

en/of de architectuur. 

   

1.37 Deskundige/deskundig advies 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of 

commissie van deskundigen op het gebied waarover advies wordt gevraagd. 

    

1.38 Dienstverlening/maatschappelijke dienstverlening: 

een (naar openingstijden) met een winkel vergelijkbare onderneming die is gericht op het 

bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een 

balie) te woord wordt gestaan en wordt geholpen, zulks met uitzondering van 

horecaondernemingen en seksinrichtingen/prostitutie. 

    

1.39 Erf: 

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw, voor zover de bestemming deze inrichting niet verbiedt. 
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1.40 Erfbebouwing:  

functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door 

zijn ligging, constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande 

gebouwen of andere overdekte bouwwerken. 

   

1.41 Erfgrens: 

de grens van een erf. 

   

1.42 Gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

    

1.43 Erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 

vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub 

en een seksautomatenhal. 

    

1.44 Galerie: 

ruimte voor het exposeren en verkopen van kunstwerken. 

    

1.45 Gebouw:  

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

    

1.46 Geluidsgevoelig object: 

woningen, alsmede gebouwen, terreinen en ruimten als bedoeld in de Wet geluidhinder. 

    

1.47 Gestapelde woning: 

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen 

woningen omvat, waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct 

vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is. 

   

1.48 Hoofdgebouw:  

een gebouw dat, gezien zijn bestemming, vorm of gebruik, als het belangrijkste bouwwerk op 

een bouwperceel kan worden aangemerkt. 

       

1.49 Horeca(onderneming): 

het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, het bedrijfsmatig verstrekken en/of ter plaatse 

nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het bedrijfsmatig exploiteren van 

zaalaccommodatie. 

    

1.50 Huishouden: 

persoon of groep personen die een huishouding voert, niet zijnde (bedrijfsmatige) 

kamerbewoning/kamerverhuur. 
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1.51 Kantoor: 

een ruimte welke door haar indeling en inrichting is bestemd om uitsluitend te worden 

gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden met geen of 

slechts een ondergeschikte baliefunctie. 

    

1.52 Kap: 

een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk waarbij bij een horizontale projectie ten 

minste 50% van het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken. 

    

1.53 Karakteristiek: 

een bouwwerk dat is aangemerkt als karakteristiek vanwege de karakteristieke waarde in het 

straatbeeld, zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde, en 

waarvan het behoud van belang is. 

    

1.54 Kelder: 

een grotendeels ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een 

bijbehorend bovengronds bouwwerk. 

    

1.55 Kelderingang: 

een constructie die dient voor de toegang tot een kelder. 

   

1.56 Kinderopvang: 

maatschappelijke dienstverlening gericht op opvang van kinderen, binnen of buiten 

schooltijd. 

   

1.57 Kunstwerk: 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele 

doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een 

sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening. 

    

1.58 Kwetsbaar object: 

a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare 
objecten;  

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 
van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:  

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;  
2. scholen;  
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte 
van de dag aanwezig zijn, zoals:  

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 
m2 per object;  

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het 
gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met 
een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover 
in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is 
gevestigd; 
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d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.  

e. een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inriching is 
bepaald, die in acht moet worden genomen. 

 
1.59 Ligplaats: 

een plaats voor het aanleggen van vaartuigen. 

    

1.60 Maatschappelijke voorzieningen: 

educatieve, medische, onderwijs-, culturele, levensbeschouwelijke, sport, recreatieve en 

overheidsvoorzieningen, zoals een museum en een galerie, waarbij tevens ondergeschikte 

en niet-zelfstandige detailhandel ten dienste van deze voorzieningen is toegestaan. 

    

1.61 Mantelzorg: 

het voldoen aan een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op 

het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige 

basis en buiten organisatorisch verband. De zorgbehoevende maakt op dat moment deel uit 

van het huishouden. 

   

1.62 Milieuhygiënisch inpasbaar 

In verschillende flexibiliteitsbepalingen wordt als voorwaarde gesteld dat de ontwikkeling 

'milieuhygiënisch inpasbaar' is. Het begrip 'milieuhygiënisch inpasbaar' is een 

verzamelbegrip voor verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Tijdens de toetsing van 

voorgenomen ontwikkelingen wordt onder meer rekening gehouden met de volgende milieu- 

en omgevingsaspecten: 

• eisen uit de Wet milieubeheer ten aanzien van bodemkwaliteit, geluid en 
luchtkwaliteit;  

• eisen uit de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet ten aanzien van 
beschermde natuurgebieden en beschermde dier- en plantensoorten;  

• eisen uit de Wet geurhinder en veehouderij;  
• de eisen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen ten aanzien van het aanhouden 

van veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en 
groepen (groepsrisico);  

• de eisen ten aanzien van de waterkwaliteit en het waterbeheer;  
• eisen ten aanzien van het verkeer en parkeren;  
• overige eisen ten aanzien van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waaronder de 

aanwezigheid van stiltegebieden;  
• landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.   

 
1.63 Normaal onderhoud, gebruik en beheer: 

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het 

voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt. 

    

1.64 Nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie. 
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1.65 Objecten met cultuurhistorische waarde: 

bebouwing met cultuurhistorische waarde waaronder naast het hoofdgebouw tevens de 

(aangebouwde) voormalige bedrijfsgedeelten vallen die, gelet op de oorspronkelijke functie 

en bouwwijze, een wezenlijk onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke (bedrijfs)bebouwing; 

hieronder vallen niet latere aan- of uitbouwen (erfbebouwing) zonder cultuurhistorische 

waarde. 

    

1.66 Oever: 

de langs een vaarweg aanwezige natuurlijke oever of aangebrachte oevervoorziening met 

inbegrip van de daarvoor noodzakelijke verankering. 

   

1.67 Omgevingsvergunning: 

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

    

1.68 Ondergeschikte functie: 

functie die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. 

    

1.69 Ondergeschikte horeca: 

horeca vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen horeca hebben en 

waarvan de horecafunctie aantoonbaar ondergeschikt/ondersteunend is aan de hoofd- of 

nevenfunctie. 

   

1.70 Onevenredig: 

niet in een zodanige verhouding staande tot een andere grootheid als gepast of wenselijk 

wordt geacht.  

    

1.71 Overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

   

1.72 Peil: 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;  
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit plan;  

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (NAP) of een 
ander aan te houden waterpeil. 

 

1.73 Perceelsgrens: 

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling. 

     

1.74 Praktijkruimte: 

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten 

op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, (para)medisch, therapeutisch of een 

daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 
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1.74 Prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een 

ander tegen vergoeding. 

    

1.75 Seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of daarmee naar de 

aard en omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van seksuele handelingen worden 

verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting 

wordt in ieder geval begrepen:  

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;  
b. een seksbioscoop of sekstheater;  
c. een seksautomatenhal;  
d. een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met 

een sekswinkel.     
 

1.76 Speelvoorziening: 

een voorziening, die erop gericht is om in de openlucht speel- en recreatiemogelijkheden te 

bieden. 

   

1.77 Steiger: 

een aan de oever gekoppelde, constructie ten behoeve van het aanleggen of afmeren van 

een vaartuig. 

          

1.78 Straatmeubilair: 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts)voorzieningen, zoals:  

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;  
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor 

reclame (inclusief de reclame zelf);  
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een 

inhoud van niet meer dan 50 m³ en een hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder 
begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en 
brandkranen;  

d. afvalinzamelsystemen. 
 

1.79 Verbeelding: 

de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan. 

   

1.80 Voorgevel: 

de naar de weg gekeerde zijde van een gebouw. 

   

1.81 Voorgevelrooilijn: 

Een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens; bij percelen op de hoek van 

straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen.  
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1.82 Vrijstaand: 

bebouwing waarbij de gebouwen aan beide zijden niet tegen een al dan niet op een ander 

bouwperceel gelegen gebouw zijn gebouwd. 

   

1.83 Wijzigingsbevoegdheid: 

de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan te wijzigen 

zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening. 

       

1.84 Woning of wooneenheid: 

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de 

huisvesting van niet meer dan één huishouden. 

   

1.85 Woonadres: 

a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres 
woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen 
zal overnachten;  

b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene 
naar verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal 
overnachten.     

 

1.86 Zijerf: 

de gronden die behoren bij een hoofdgebouw en gelegen zijn achter de voorgevelrooilijn en 

vóór de achtergevelrooilijn. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

   

2.1 de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van 

de scheidsmuren. 

   

2.2 de breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 

scheidsmuren. 

   

2.3 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

   

2.4 de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

   

2.5 de goot(- of boeibord)hoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

   

2.6 de bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

   

2.7 de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde 

tussen het hoogste punt van het bouwwerk en het peil; bij windturbine of windmolen: vanaf 

het peil tot aan de (wieken)as. 

   

2.8 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet 

meegerekend. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Gemengd 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte in categorie 1 van de Staat 
van bedrijfsactiviteiten, of daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten;  

b. kantoren  
c. oeverbeschoeiingen; 

met de daarbij behorende: 

e. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere-bouwwerken;  
f. erven;  
g. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;  
h. parkeervoorzieningen;  
i. groenvoorzieningen;  
j. water en watergangen;  
k. overige functioneel met de bestemming ‘Gemengd' verbonden voorzieningen. 

3.2 Bouwregels 
Op de in artikel 6 lid 1 bedoelde gronden mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en 

andere-bouwwerken uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien 

verstande dat:   

a. hoofdgebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen een bouwvlak;  
b. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen en buiten 

het bouwvlak en minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn;  
c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen 

dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf;  
d. voor het bouwen van hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere-

bouwwerken geldt daarnaast het volgende: 

  maximum aantal 

per bouwvlak 

maximum 

inhoud of 

oppervlakte 

maximum goothoogte maximum 

bouwhoogte 

hoofdgebouwen (incl. 

aan- en uitbouwen) 

het aantal zoals 

op de 

verbeelding is 

aangegeven 

  de hoogte zoals op de 

verbeelding is aangegeven 

de hoogte 

zoals op de 

verbeelding 

is 

aangegeven 

bijbehorende 

bouwwerken bij 

  50 m² per bijgebouwen: 3 m 

aangebouwde bijgebouwen: 

6 m 
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woningen woning gelijk aan de hoogte van de 

eerste bouwlaag van de 

woning 

erf- en 

terreinafscheidingen 

      vóór de naar 

het 

openbaar 

gebied 

gekeerde 

voorgevellijn: 

1 m; achter 

de 

voorgevellijn: 

2 m  

overige andere-

bouwwerken 

      3 m 

e. de hoogte van oeverbeschoeiing maximaal 0,4 m boven het waterpeil in de winter 
bedraagt. 

3.3 Afwijken van de bouwregels  

3.3.1 Ten behoeve van het vergroten van het maximum oppervlakte aan bijbehorende 

bouwwerken 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in artikel 3 lid 2 sub d en toestaan dat het oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag 

worden vergroot tot 80 m², met dien verstande dat:    

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en/of overkappingen niet meer 
bedraagt dat 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken met de bestemming ‘Gemengd' 

gelden de volgende regels: 

a. kamerverhuur/-bewoning is niet toegestaan;   
b. het in gebruik nemen (van een deel) van een (vrijstaand) bijbehorend bouwwerk ten 

behoeve van zelfstandige bewoning is niet toegestaan.  
c. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 

bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan; 
d. buitenopslag ten behoeve van bedrijfsbestemming is niet toegestaan 
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3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Ten behoeve van mantelzorg 

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van artikel 3 lid 4 sub d een 

omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen (van een deel) van het 

hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg mits:  

a. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. 
Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 
(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk;  

b. het hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten;  

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  

d. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m².  
e. Het bevoegd gezag kan de onder artikel 3 lid 5.1 bedoelde omgevingsvergunning 

intrekken na beëindiging van de mantelzorg;  
f. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder e, is degene aan 

wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake 
was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze 
hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in 
overeenstemming te brengen. 

3.5.2 ten behoeve van een bed and breakfast 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 

lid 4 sub b voor het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de 

bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een bed and breakfast, met dien verstande dat:  

a. maximaal 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw, ten tijde van het aanvragen 
van de omgevingsvergunning, met een maximum van 50 m², hiervoor wordt gebruikt;  

b. voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein ;  
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  
d. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten advies wordt gevraagd aan een 

terzake deskundige. 

3.6 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de regels van de bestemming 'gemengd’ geheel 
of gedeeltelijk aan te vullen met de regels van de bestemming ‘Wonen - 1’ mits:  

a. op de gronden maximaal 2 woningen worden gerealiseerd;  
b. het bouwvlak ongewijzigd blijft;  
c. aangetoond is dat de woonfunctie milieuhygiënisch inpasbaar is;  
d. aangetoond is dat de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

bebouwing niet onevenredig worden aangetast;  
e. aangetoond is dat de bestaande en beoogde landschappelijke-, cultuurhistorische- en 

natuurwaarden zoals genoemd in artikel Waarde - Cultuurhistorie, landschap en 
natuur niet onevenredig worden aangetast dan wel versterkt;  

f. het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen, schriftelijk advies in 
bij een deskundige inzake natuur, landschap en cultuurhistorie met betrekking tot de 

vraag of aan het bepaalde onder sub c wordt voldaan.  
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Artikel 4 Verkeer  

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, voet- en fietspaden;  
b. oeverbeschoeiingen; 

met de daarbij behorende: 

c. bouwwerken en andere-bouwwerken, waaronder duikers, kunstwerken, 
straatmeubilair, verkeersvoorzieningen, onderhoudsvoorzieningen, geluidwerende 
voorzieningen en nutsvoorzieningen  

d. overige verhardingen;  
e. in- en uitritten;  
f. onderdoorgangen;  
g. parkeervoorzieningen;  
h. groenvoorzieningen;  
i. water en watergangen;  
j. overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 
Op de in artikel 4 lid 1 bedoelde gronden mogen bouwwerken en andere-bouwwerken 

uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:   

a. de maximum bouwhoogte van bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m  
b. de maximum bouwhoogte van andere-bouwwerken niet meer mag bedragen dan 8 

m;  
c. de hoogte van oeverbeschoeiing maximaal 0,4 m boven het waterpeil in de winter 

bedraagt. 
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Artikel 5 Water 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en waterhuishouding; 
b. aanleg, onderhoud en instandhouding van watergangen en vaarwegen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'brug': tevens voor een brug;  
d. bewonersligplaatsen voor recreatievaartuigen;  
e. recreatief medegebruik; 
f. oeverbeschoeiingen  

met de daarbij behorende: 

g. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere-bouwwerken, waaronder bruggen 
en kunstwerken;  

h. groenvoorzieningen;  
i. verkeersverbindingen;  
j. afmeervoorzieningen;  
k. overige functioneel met de bestemming 'Water' verbonden voorzieningen.  

5.2 Bouwregels 
Op de in artikel 5 lid 1 bedoelde gronden mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en 

andere-bouwwerken uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien 

verstande dat:  

5.2.1 Overbeschoeiingen 
de hoogte van oeverbeschoeiing bedraagt maximaal 0,4 m boven het waterpeil in de winter. 

5.2.2 Overige andere-bouwwerken 
de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken geen overkappingen zijnde bedraagt ten 

hoogste 3 m. 
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Artikel 6 Wonen-1 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen – 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, met dien verstande dat per bouwvlak niet meer dan één woning is 
toegestaan, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen' een 
afwijkend aantal woningen is aangegeven;  

b. aan-huis-verbonden beroep, Bed & Breakfast;  
c. gebouwde (deels) ondergrondse parkeervoorzieningen;  
d. oeverbeschoeiingen; 

 met de daarbij behorende:  

e. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere-bouwwerken;  
f. erven;  
g. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;  
h. parkeervoorzieningen;  
i. groenvoorzieningen;  
j. water en watergangen;  
k. overige functioneel met de bestemming ‘Wonen - 1’ verbonden voorzieningen. 

6.2 Bouwregels 
Op de in artikel 6 lid 1 bedoelde gronden mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en 

andere-bouwwerken uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien 

verstande dat:   

a. woningen worden uitsluitend gebouwd binnen een bouwvlak;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend appartementen toegestaan;  
c. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen en buiten 

het bouwvlak en minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn;  
d. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen 

dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf;  
e. voor het bouwen van woningen, bijbehorende bouwwerken en andere-bouwwerken 

geldt het volgende: 

  maximum 

aantal per 

bouwvlak 

maximum 

inhoud of 

oppervlakte 

maximum 

goothoogte 

maximum 

bouwhoogte 

appartementen (uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 

'gestapeld')  

het aantal zoals 

op de 

verbeelding is 

aangegeven 

    de hoogte 

zoals op de 

verbeelding is 

aangegeven 

grondgebonden rijwoningen  het aantal 

zoals op de 

verbeelding is 

    de hoogte 

zoals op de 

verbeelding is 
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aangegeven aangegeven 

vrijstaande woningen (langs 

de Vecht) 

het aantal 

zoals op de 

verbeelding is 

aangegeven 

  de hoogte zoals 

op de verbeelding 

is aangegeven 

de hoogte 

zoals op de 

verbeelding is 

aangegeven 

bijbehorende bouwwerken zijn 

enkel toegestaan bij 

grondgebonden rijwoningen en 

vrijstaande woningen 

  50 m² per 

woning 

bijgebouwen: 3 m 

aangebouwde 

bijgebouwen: 

gelijk aan de 

hoogte van de 

eerste 

bouwlaag van de 

woning 

6 m 

erf- en terreinafscheidingen       vóór de naar 

het openbaar 

gebied 

gekeerde 

voorgevellijn: 

1 m; achter de 

voorgevellijn: 2 

m  

overige andere-bouwwerken       3 m 

e. de hoogte van oeverbeschoeiing maximaal 0,4 m boven het waterpeil in de winter 
bedraagt. 

6.3 Afwijken van de bouwregels  

6.3.1 Ten behoeve van het vergroten van het maximum oppervlakte aan bijbehorende 

bouwwerken 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in artikel 6 lid 2 sub e[1] en toestaan dat het oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag 

worden vergroot tot 80 m², met dien verstande dat:    

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en/of overkappingen niet meer 
bedraagt dat 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf. 

6.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken met de bestemming ‘Wonen - 1’ 

gelden de volgende regels: 
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a. woningen zijn uitsluitend bestemd voor één huishouden;  
b. kamerverhuur/-bewoning is niet toegestaan;   
c. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, een 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en praktijkruimte bedraagt ten hoogste 33% van 
de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 50 m², waarbij horeca en 
detailhandel niet zijn toegestaan;  

d. het in gebruik nemen (van een deel) van een (vrijstaand) bijbehorend bouwwerk ten 
behoeve van zelfstandige bewoning is niet toegestaan.  

e. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan. 

6.5 Afwijken van de gebruiksregels 

6.5.1 Ten behoeve van mantelzorg 

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van artikel 6 lid 4 sub e een 

omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen (van een deel) van het 

hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg mits:  

a. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. 
Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 
(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk;  

b. het hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten;  

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  

d. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m².  
e. Het bevoegd gezag kan de onder artikel 6 lid 5.1 bedoelde omgevingsvergunning 

intrekken na beëindiging van de mantelzorg;  
f. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder e, is degene aan 

wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake 
was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze 
hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in 
overeenstemming te brengen. 

6.5.2 ten behoeve van een bed and breakfast 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6 

lid 4 sub b voor het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de 

bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een bed and breakfast, met dien verstande dat:  

a. maximaal 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw, ten tijde van het aanvragen 
van de omgevingsvergunning, met een maximum van 50 m², hiervoor wordt gebruikt;  

b. voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein ;  
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  
d. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten advies wordt gevraagd aan een 

terzake deskundige. 
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Artikel 7 Waarde - Archeologie 4 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond 

aanwezige archeologische waarden. 

7.2 Bouwregels 

a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 4’ mogen geen 
bouwwerken worden gebouwd;    

b. In afwijking van het bepaalde onder a zijn bouwwerken ten behoeve van de andere 
voor deze gronden aangewezen bestemmingen op de in artikel 7 lid 1 bedoelde 
gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft:  

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid;  

2. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd;  

3. een bouwwerk waarbij de bodemverstoring meer dan 500 m² bedraagt en de 
diepte niet meer dan 0,3 m. 

7.3 Afwijken van de bouwregels 

a. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 mogen gebouwen en bouwwerken en 
andere bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) 
gerealiseerd worden, mits op basis van het archeologisch rapport dat bij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt ingediend en waaruit naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders blijkt dat:  

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
2. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen 
tot behoud van die waarden;  

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
b. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen burgemeester en 

wethouders de volgende voorschriften verbinden:  
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;  
2. de verplichting tot het voorafgaand aan de planontwikkeling doen van 

archeologisch onderzoek waarbij de Archeologische-Monumentenzorgcyclus 
van waardering en selectie conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie wordt doorlopen;  

3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden die leiden tot 
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het gebied van 
archeologische monumentenzorg die voldoet aan de kwalificaties zoals die 
zijn vereist door wet- en regelgeving, en eventueel aanvullende eisen die door 
burgemeester en wethouders bij de vergunningverlening worden gesteld.  

c. Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, 
alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 
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7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 4’ zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 

geen bouwwerkzaamheden zijnde, en werkzaamheden uit te voeren ongeacht het bepaalde 

bij de andere op deze gronden rustende bestemmingen: 

a. het ontgronden, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen, 
egaliseren, verlagen, afplaggen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de 
landbodemstructuur, dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld;  

b. het ontgronden, baggeren, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen 
verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;  

c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;  
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;  
e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden 

verwijderd;  
f. het aanleggen van drainage;  
g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur;  
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in 

de bodem;  
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de 

grondwaterstand;  
j. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld. 

7.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het in artikel 7 lid 4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:  

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
b. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper 

gaan dan in het recente verleden bereikte baggerdieptes;  
c. die een oppervlakte beslaan van niet meer dan 500 m²;  
d. die een oppervlakte beslaan van meer dan 500 m² maar waarbij de bodem niet 

dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld wordt geroerd; 
e. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht 

door een ter zake deskundige;  
f. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:  

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning 
was vereist;  

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

7.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 4.1 kan een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of een werkzaamheid uitgevoerd worden mits op basis van een archeologisch 
rapport, dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend, en naar 
het oordeel van burgemeester en wethouders, blijkt dat:  

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
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2. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 
onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen 
tot behoud of ontwikkeling van die waarden  

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.  
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld onder a is niet vereist 

indien de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.2 sub c   

c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op grond 
waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 7 lid 3 
en/of het bepaalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig 
geval bepalen dat de aanvrager een rapport dient te overleggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. Tevens is artikel 7 lid 4.4 hierbij 
overeenkomstig van toepassing.  

7.4.4 Voorschiften bij een omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 4.1 kunnen burgemeester en 

wethouders de volgende voorschriften verbinden:  

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden;  

b. de verplichting tot het voorafgaand aan de planontwikkeling doen van archeologisch 
onderzoek waarbij de Archeologische-Monumentenzorgcyclus van waardering en 
selectie conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie wordt 
doorlopen;  

c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden die leiden tot 
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het gebied van 
archeologische monumentenzorg die voldoet aan de kwalificaties zoals die zijn 
vereist door wet- en regelgeving, en eventueel aanvullende eisen die door 
burgemeester en wethouders bij de vergunningverlening worden gesteld.   

7.4.5 Advies 
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens 

omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 
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Artikel 8 Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur’ aangewezen gronden zijn behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. het behoud, herstel, beheer en de versterking van de aanwezige cultuurhistorische 
waarden, natuur- en landschapswaarden in de vorm van bebouwde en onbebouwde 
structuren, elementen, systemen en patronen; 

8.2 Bouwregels 
Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur’ mag ten 

behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels 

uitsluitend worden gebouwd indien: 

a. de cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen;  

b. met een schriftelijk advies van een deskundige is aangetoond dat de 
cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden niet worden geschaad 
of dat schade kan worden voorkomen;  

c. aan de omgevingsvergunning voorwaarden zijn verbonden gericht op het behoud van 
de cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden. 

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie, 

landschap en natuur’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden de volgende werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, ontginnen en 
ophogen;  

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
waterpartijen;  

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
d. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting. 

8.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod als bedoeld in artikel 8 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:  

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 8 lid 2 in acht 
genomen is;  

b. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden, natuur- 
en/of landschapswaarden;  

c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;  
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;  
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e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

8.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 8 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar, 

indien:  

a. de cultuurhistorische, natuur- en/of landschapswaarden niet onevenredig (kunnen) 
worden aangetast of worden hersteld;  

b. met een schriftelijk advies van een deskundige is aangetoond dat de 
cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden niet worden geschaad 
of dat schade kan worden voorkomen;. 
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Artikel 9 Waterstaat - Natuurvriendelijke over 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Natuurvriendelijke oever' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemmingen primair bestemd voor het behoud, versterking en 

ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. 

9.2 Bouwregels 
Binnen de bestemming mag niet gebouwd worden. 

9.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen bij de afgifte van een Omgevingsvergunning voor een 

afmeervoorziening nadere eisen stellen aan: 

a. de situering van een afmeervoorziening;  
b. de vorm en omvang van een afmeervoorziening; 

dit ter bevordering van; 

• de ecologische kwaliteit van de oever;  
• de aanleg en instandhouding van riet- en rietkragen. 

9.4 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in artikel 9 lid 2  voor de bouw van bouwwerken als genoemd in de andere op deze 

gronden geldende bestemmingen, mits de betreffende bouwwerken geen belemmering 

vormen voor het onderhoud aan de watergangen en indien is gebleken dat de genoemde 

bouwwerken dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze bouwwerken niet zullen 

leiden tot een onevenredige afbreuk van de ecologische, natuurlijke en landschappelijke 

waarden.  

9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.5.1 Werken en werkzaamheden 

Het is verboden op de in artikel 9 lid 1 bedoelde gronden de navolgende werken of 

werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 

werkzaamheden van burgemeester en wethouders:  

a. het aanleggen of aanbrengen van beschoeiingen;  
b. het ophogen van gronden en of verharden van gronden;  
c. het verwijderen van vegetatie, waaronder rietkragen;  
d. het graven of dempen van waterpartijen en het afdammen van waterpartijen;  
e. boringen te verrichten, seismisch of ander bodemonderzoek te doen;  
f. het wijzigen van het waterpeil. 

9.5.2 Uitzonderingen 
Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 
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a. het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de bestemmingen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;  
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning; 

9.5.3 toelaatbaarheid 
Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 wordt uitsluitend verleend indien is 

gebleken dat de genoemde werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 9 lid 1 dan wel 

de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot 

een onevenredige afbreuk van de ecologische, natuurlijke en landschappelijke waarden.  
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Artikel 10 Waterstaat - Overzone 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Oeverzone' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen mede bestemd voor afmeervoorzieningen zoals o.a. steigers 

en andere aanlegvoorzieningen. 

10.2 Bouwregels 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;  
b. de hoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1 meter;  
c. bouwwerken mogen uitsluitend in combinatie met bouwwerken die zijn toegestaan op 

grond van de onderliggende enkelbestemming. 
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3 Algemene regels 

Artikel 11 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 12 Algemene bouwregels 

12.1 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en de 

stedenbouwkundige eenheid van de gebouwde omgeving nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een 
behoorlijke afstemming op de visuele en functionele kwaliteit van de aangrenzende 
openbare ruimte;  

b. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een 
behoorlijke afstemming op de gebruikswaarde van belendende panden en percelen 
met betrekking tot milieuhygiëne, bereikbaarheid, zichtbaarheid, uitzicht, belichting, 
bezonning en privacy;  

c. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een 
behoorlijke afstemming op de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurwaarden. 

12.2 Vervangende bouwregel 

a. Voor een bouwwerk dat, krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is 
dan wel gebouwd kan worden en dat in dit bestemmingsplan ingevolge de 
bestemming is toegestaan, maar waarvan de bestaande maatvoering afwijkt van de 
maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:  

1. bestaande maten die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven 
als maximaal toelaatbaar mogen worden aangehouden;  

2. bestaande maten die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven 
als minimaal toelaatbaar mogen worden aangehouden. 

b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de 
herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.  

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als 
opgenomen in dit plan niet van toepassing. 

12.3 Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van 

aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen, funderingen, kelderkoekoeken, balkons, entreeportalen, veranda's en 
afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;  

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 
hoogste 1,5 m bedraagt. 
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12.4 Ondergronds bouwen 
Het bouwen van beneden het maaiveld gelegen ruimten is zowel binnen als buiten het 

bouwvlak toegestaan met dien verstande dat: 

a. de verticale bouwdiepte niet meer dan 3,5 m mag bedragen beneden peil;  
b. ondergrondse bouwwerken, die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het 

bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de 
oppervlakteregeling voor bijgebouwen. 

Artikel 13 Algemene gebruiksregels 

13.1 Strijdig gebruik 

a. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met het bestemmingsplan, 
wordt in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken:  

1. als opslagplaats van (bouw)materialen, grond, bagger, afval, puin, grind, 
brandstoffen, (onderdelen van) onklare machines en naar aard gelijk te stellen 
materialen en/of grondstoffen;  

2. als landings- of opstijgplaats voor helicopters en (ultralight)vliegtuigen;  
3. voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de auto- en 

motorsport en modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met 
motorvoertuigen of bromfietsen;  

4. voor het afmeren van woonschepen;  
5. voor het afmeren van recreatievaartuigen;  
6. voor het afmeren van beroepsvaartuigen en partyboten;  
7. van een woning voor meer dan één huishouding;  
8. van vrijstaande bijgebouwen en recreatiewoningen ten behoeve van 

(zelfstandige) bewoning;  
9. voor kamerverhuurbedrijf;  
10. voor detailhandel  
11. voor seksinrichtingen;  
12. als standplaats voor onderkomens;  
13. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen 

alsmede kampeerterrein.  
14. Onder strijdig gebruik als bedoeld in het vorige lid wordt niet verstaan:  
15. vormen van gebruik die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de betrokken 

grond ingevolge de bestemming(en), de daarbij behorende 
bestemmingsomschrijving(en) en/of de overige regels mag worden gebruikt;  

16. het aanleggen van één recreatievaartuig per woning met een maximum lengte 
van 12 m en het aanleggen van recreatievaartuigen waar dat ingevolge de 
aanduiding ‘specifieke vorm van water - aanlegplaatsen’ is toegestaan. 

13.2 Parkeren  

13.2.1 Parkeernormen 

a. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken en 
gebruik van de gronden ten dienste van de bestemming kan alleen worden verleend 
indien in, op of onder het gebouw dan wel op het onbebouwde terrein dat bij het 
perceel hoort, in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, conform de 
parkeernormen zoals opgenomen in het ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
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Stichtse Vecht 2013, deel B: Nota Parkeernormen, vastgesteld door de raad op 29 
september 2015.  

b. Indien de nota niet voorziet in een parkeernorm voor een specifieke functie, stelt het 
bevoegd gezag een parkeernorm vast. 

13.2.2 Afwijken van de parkeernormen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 

bepaalde in artikel 13 lid 2.1  indien:  

a. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende 
parkeerruimte redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of  

b. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de 
toename van de parkeerbehoefte op te vangen. 

13.2.3 Wijziging beleidsregel 
Als de in artikel 13 lid 2.1 bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging 

rekening gehouden.  

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels 

14.1 Overschrijding bouwgrenzen 

a. Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 afwijken reeds mogelijk is - 
bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor:  

1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;  
2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover 

zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken 
dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m 
bedragen waarbij het bouwvlak met ten hoogste 10% mag worden vergroot;  

3. Afwijken van goot- en of bouwhoogten ten behoeve van hoogteaccenten tot 
15% boven de in de verbeelding opgenomen hoogten. 

b. De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

14.2 Gebouwen ten behoeve van openbaar nut 
Het bevoegd kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels in hoofdstuk 2, 

teneinde de bouw van gebouwen ten dienste van het openbaar nut, zoals gemaalgebouwen, 

nutsgebouwen en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen toe te staan, mits: 

a. de inhoud per gebouw niet meer bedraagt dan 60 m³;  
b. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4 m. 

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels 

15.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 

behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor 

een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
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noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 

mogen echter ten hoogste 3 m bedragen waarbij het bestemmingsvlak met ten hoogste 10% 

mag worden vergroot. 

15.2 Waarde - Archeologie 
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken met de 

dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:  

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische 
waarden aanwezig zijn;  

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt 
geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden voorziet. 

Artikel 16 Overige regels  

16.1 Voorwaardelijke verplichting 
Het is niet toegestaan bebouwing in het plangebied te slopen zonder dat middels een nader 

ecologisch onderzoek naar vleermuizen aangetoond is dat potentieel aanwezig beschermde 

vleermuissoorten niet aangetast worden, danwel dat voor aangetroffen beschermde 

vleermuissoorten adequate mitigerende maatregelen getroffen zijn. Voor de beoordeling van 

het nader ecologisch onderzoek en de eventuele mitigerende maatregelen, als onderdeel bij 

de omgevingsvergunning of melding voor het slopen, zal Burgemeester en Wethouders 

advies inwinnen bij een deskundige.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VO01/r_NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VO01.html#NL.IMRO.PT.d0a796460ddf4ccb835af0c35eac22b9
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 17 Overgangsrecht 

17.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld onder a met maximaal 10 %.  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
omgevingsvergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

17.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt 
onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 18 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald onder de naam "regels van het bestemmingsplan Straatweg 

66”. 

 



 

 

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

01   landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw   

0111, 0113   akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)  2 

0112  0 tuinbouw:   

0112 1 - bedrijfsgebouwen  2 

0112 2 - kassen zonder verwarming  2 

0112 3 - kassen met gasverwarming  2 

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen)  2 

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven  2 

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0122 0 fokken en houden van overige graasdieren:   

0122 1 - paardenfokkerijen  3.1 

0122 2 - overige graasdieren  3.1 

0125  0 fokken en houden van overige dieren:   

0125 3 - huisdieren  3.1 

0125 5 - bijen  2 

0125 6 - overige dieren  2 

014  0 dienstverlening t.b.v. de landbouw   

014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o.  500 m
2
  3.1 

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o. ≤ 500 m
2
  2 

014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o.  500 m
2
 3.1 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o. ≤ 500 m
2
 2 

0142   KI-stations  2 

      

02   bosbouw en dienstverlening t.b.v. bosbouw   

020   bosbouwbedrijven  3.1 

      

05   visserij- en visteeltbedrijven   

0501.2   binnenvisserijbedrijven  3.1 

0502  0 vis- en schaaldierkwekerijen   

0502 2 - visteeltbedrijven  3.1 

      

15   vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   

151  0 slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken p.o. ≤ 1.000 m
2
 3.1 

151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken p.o. ≤ 200 m
2
 3.1 

151 7 - loonslachterijen  3.1 

151 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar 

maaltijden met p.o.  2.000 m
2
  

3.1 

152 0 visverwerkingsbedrijven  

152 6 - verwerken anderszins p.o. ≤ 300 m
2
 3.1 

1531 0 aardappelproducten fabrieken  

1531 1 - vervaardiging van snacks met p.o.  2.000 m
2
   3.1 

1551 0 zuivelproductie fabrieken  

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken p.o. ≤ 200 m
2
 2 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

1581  0 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1 - v.c. < 2.500 kg meel/week  2 

1584  0 verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 

p.o.  

≤ 200 m
2
 

2 

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden p.o. ≤ 200 m
2
 2 

1585   deegwarenfabrieken  3.1 

1593 t/m 1595   vervaardiging van wijn, cider e.d.  2 

      

17   vervaardiging van textiel   

173   textielveredelingsbedrijven  3.1 

174, 175   vervaardiging van textielwaren  3.1 

176, 177   vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen  3.1 

      

18   vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

181   vervaardiging kleding van leer  3.1 

182   vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)  2 

183   bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont  3.1 

    

19   vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)   

192   lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)  3.1 

193   schoenenfabrieken  3.1 

      

20   houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, riet, kurk 

e.d. 

 

2010.2  0 houtconserveringsbedrijven:   

2010.2 2 - met zoutoplossingen  3.1 

203, 204, 205 1 timmerfabrieken, vervaardigen overige artikelen van hout, p.o  200 m
2
  3.1 

205   kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken  2 

      

21   vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren   

2112  0 papier- en kartonfabrieken:   

2112 1 - p.c. < 3 t/u  3.1 

      

22   uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media  

221   uitgeverijen (kantoren)  1 

2222.6   kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  2 

2223  A grafische afwerking  1 

2223  B binderijen  2 

2224   grafische reproductie en zetten  2 

2225   overige grafische activiteiten  2 

223   reproductiebedrijven opgenomen media  1 

      



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

24   vervaardiging van chemische producten   

2442  0 farmaceutische productenfabrieken:   

2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen  3.1 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken  2 

2466 A chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken  3.1 

      

25   vervaardiging van producten van rubber en kunststof   

2512  0 loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

2512 1 - vloeropp. < 100 m
2
  3.1 

252 0 kunststofverwerkende bedrijven  

252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 

3.1 

      

26   vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en 

gipsproducten 

 

2615   glasbewerkingsbedrijven  3.1 

262, 263  0 aardewerkfabrieken:   

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

    

267 0 natuursteenverwerkingsbedrijven  

267 2 - zonder breken, zeven en drogen p.o. ≤ 2.000 m
2
 3.1 

2681   slijp- en polijstmiddelen fabrieken  3.1 

    

28  vervaardiging van producten van metaal (excl. 

mach./transportmidd.) 

 

281 0 constructiewerkplaatsen  

281 1a - gesloten gebouw p.o.  200 m
2
 3.1 

284 B1 smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. p.o.  200 m
2
 3.1 

2851 0 metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven  

2852 2 overige metaalbewerkende industrie, inpandig p.o.  200 m
2
  3.1 

287 A0 grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken  

287 B overige metaalbewerkende industrie n.e.g.; inpandig p.o.  200 m
2
  3.1 

    

30   vervaardiging van kantoormachines en computers   

30  A kantoormachines- en computerfabrieken  2 

      

31   vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en 

benodigdheden 

 

316   elektrotechnische industrie n.e.g.  2 

      

32   vervaardiging van audio-, video-, telecomapparaten en –

benodigdheden 

 

321 t/m 323   vervaardiging van audio-, video- en telecomapparatuur en 

benodigdheden  

3.1 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

3210   fabrieken voor gedrukte bedrading  3.1 

      

33   vervaardiging van medische en optische apparaten en 

instrumenten 

 

33  A fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten 2 

      

34  vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers  

341 0 autofabrieken en assemblagebedrijven  

    

35   vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, 

aanhangwagens) 

 

351  0 scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

351 1 - houten schepen  3.1 

    

36   vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.  

361 2 meubelstoffeerderijen b.o.  200 m
2
  1 

362   fabricage van munten, sieraden e.d.  2 

363   muziekinstrumentenfabrieken  2 

364   sportartikelenfabrieken  3.1 

365   speelgoedartikelenfabrieken  3.1 

3661.1  sociale werkvoorziening 2 

3661.2  vervaardiging van overige goederen n.e.g.  3.1 

    

40   productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water  

40 C0 elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 C1 - < 10 MVA  2 

40 C2 - 10 - 100 MVA  3.1 

40  D0 gasdistributiebedrijven:   

40 D3 - gas: reduceer, compressor-, meet- en regelinstrumenten cat. A 1 

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C  2 

40 D5 - gasontvang- en verdeelstations, cat. D 3.1 

40 E0 warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 E2 - blokverwarming  2 

      

41   winning en distributie van water   

41  A0 waterwinning-/bereiding-bedrijven:   

41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling  3.1 

41  B0 waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 B1 - < 1 MW  2 

    

45   bouwnijverheid   

45 1 - bouwbedrijven algemeen b.o. ≤ 2.000 m
2
 3.1 

45 2 aannemersbedrijven met werkplaats b.o.  1.000 m
2
  3.1 

45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats b.o.  1.000 m
2
  2 
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50   handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations  

501, 502, 504   handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven  2 

5020.4  B autobeklederijen  1 

5020.4  C autospuitinrichtingen  3.1 

5020.5   autowasserijen  2 

503, 504   handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires  2 

505  0 benzineservicestations:   

505 2 - met lpg  1.000 m
3
/jr 3.1 

505 3 - zonder lpg  2 

      

51   groothandel en handelsbemiddeling   

511   handelsbemiddeling (kantoren)  1 

5121  0 grth in akkerbouwproducten en veevoeders  3.1 

5122   grth in bloemen en planten  2 

5124   grth in huiden, vellen en leder  3.1 

5125, 5131   grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen  3.1 

5132, 5133   grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën  3.1 

5134   grth in dranken  2 

5135   grth in tabaksproducten  2 

5136   grth in suiker, chocolade en suikerwerk  2 

5137   grth in koffie, thee, cacao en specerijen  2 

5138, 5139   grth in overige voedings- en genotmiddelen  2 

514   grth in overige consumentenartikelen  2 

5148.7 0 grth in vuurwerk en munitie  

5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, oplag  10 ton 2 

5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

5148.7 5 - munitie 2 

5151.1 0 grth in vaste brandstoffen  

5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

5151.2 0 grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen  

5153  0 grth in hout en bouwmaterialen   

5153 1 - algemeen b.o.  2.000 m
2
  3.1 

5153 2 - algemeen b.o. ≤ 2.000 m
2
 2 

5153.4 4 zand en grind  

5153.4 6 - algemeen b.o. ≤ 200 m
2
 2 

5154  0 grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur   

5154 1 - algemeen b.o.  2.000 m
2
  3.1 

5154 2 - algemeen b.o. ≤ 2.000 m
2
 2 

5155.2  grth in kunstmeststoffen 2 

5156   grth in overige intermediaire goederen  2 

5157 1 autosloperijen b.o. ≤ 1.000 m
2
 3.1 

5157.2/3 1 -overige groothandel in afval en schroot b.o. ≤ 1.000 m
2
 3.1 

5162  0 grth in machines en apparaten   

5162 2 - overige 3.1 
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517   overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)  2 

      

52   detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   

52  A detailhandel voor zover n.e.g.  1 

5211/2, 5246/9  supermarkten, warenhuizen, 1 

5222, 5223   detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken  1 

5224   detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel  1 

5231, 5232   apotheken en drogisterijen  1 

5246/9  bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

5249   detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

5261  postorderbedrijven 3.1 

527   reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)  1 

      

55   logies-, maaltijden- en drankenverstrekking   

5511, 5512   hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra  1 

552   kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)  3.1 

553   restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 

viskramen e.d.  

1 

554  1 cafés, bars 1 

554 2 discotheken, muziekcafés 2 

5551   kantines  1 

5552   cateringbedrijven  2 

      

60   vervoer over land   

6022   taxibedrijven 2 

6024 1 goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. ≤ 

1.000 m
2
 

3.1 

603   pomp- en compressorstations van pijpleidingen  2 

      

61, 62   vervoer over water/door de lucht   

61, 62  A vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)  1 

      

63   dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6312   veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen  3.1 

6321  1 autoparkeerterreinen, parkeergarages  2 

6322, 6323   overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)  1 

633   reisorganisaties  1 

634   expediteurs, cargadoors (kantoren)  1 

      

64   post en telecommunicatie   

641   post- en koeriersdiensten  2 

642  A telecommunicatiebedrijven  1 

642  B0 zendinstallaties  

642 B2 - FM en TV 1 
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642 B3 - GSM en UMTS-masten 1 

    

65, 66, 67   financiële instellingen en verzekeringswezen   

65, 66, 67  A banken, verzekeringsbedrijven, beurzen  1 

      

70   verhuur van en handel in onroerend goed   

70 A  verhuur van en handel in onroerend goed  1 

      

71   verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende 

goederen 

 

711   personenautoverhuurbedrijven  2 

712   verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)  3.1 

713   verhuurbedrijven voor machines en werktuigen  3.1 

714   verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.  2 

      

72   computerservice- en informatietechnologie   

72  A computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.  1 

72 B switchhouses 2 

      

73   speur- en ontwikkelingswerk   

731   natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk  2 

732   maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek  1 

      

74   overige zakelijke dienstverlening   

74  A overige zakelijke dienstverlening: kantoren  1 

747   reinigingsbedrijven voor gebouwen  3.1 

7481.3   foto- en filmontwikkelcentrales  2 

7484.4   veilingen voor huisraad, kunst e.d.  1 

      

75   openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale 

verzekeringen  

 

75  A openbaar bestuur (kantoren e.d.)  1 

7525   brandweerkazernes  3.1 

      

80   onderwijs   

801, 802   scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs  2 

803, 804   scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs  2 

      

85   gezondheids- en welzijnszorg   

8511   ziekenhuizen  2 

8512, 8513   artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven  1 

8514, 8515   consultatiebureaus  1 

853  1 verpleeghuizen  2 

853 2 kinderopvang 2 
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90   milieudienstverlening   

9001 B rioolgemalen 2 

9002.1  A vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.  3.1 

9002.1  B gemeentewerven (afval-inzameldepots)  3.1 

9002.2  A0 afvalverwerkingsbedrijven:   

9002.2 A.4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)  3.1 

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval  2 

    

91   diverse organisaties   

9111   bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)  1 

9131   kerkgebouwen e.d.  2 

9133.1  A buurt- en clubhuizen  2 

9133.1  B hondendressuurterreinen  3.1 

    

92   cultuur, sport en recreatie   

921, 922   studio's (film, tv, radio, geluid)  2 

9213   bioscopen  2 

9232   theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen  2 

9234   muziek- en balletscholen  2 

9234.1   dansscholen  2 

9251, 9252   bibliotheken, musea, ateliers, e.d.  1 

9261.1  0 zwembaden:   

9261.1 1 - overdekt  3.1 

9261.2  A sporthallen  3.1 

9261.2  B bowlingcentra  2 

9261.2  E maneges  3.1 

9261.2  F tennisbanen (met verlichting)  3.1 

9261.2  G veldsportcomplex (met verlichting)  3.1 

9261.2  H golfbanen  1 

9261.2  I kunstskibanen  3.1 

9262  0 schietinrichtingen:   

9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen  2 

9262 2 - binnenbanen: boogbanen  1 

9262  F sportscholen, gymnastiekzalen  2 

9262  G jachthavens met diverse voorzieningen  3.1 

9271   casino's  2 

9272.1   amusementshallen  2 

    

93   overige dienstverlening   

9301.1  A wasserijen en strijkinrichtingen  3.1 

9301.1  B tapijtreinigingsbedrijven  3.1 

9301.2   chemische wasserijen en ververijen  2 

9301.3  A wasverzendinrichtingen  2 

9301.3  B wasserettes, wassalons  1 
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9302   kappersbedrijven en schoonheidsinstituten  1 

9303  0 begrafenisondernemingen:   

9303 1 - uitvaartcentra  1 

9303 2 - begraafplaatsen  1 

9304   fitnesscentra, badhuizen en saunabaden  2 

9305  B persoonlijke dienstverlening n.e.g.  1 

    

  Installaties  

 14 Laboratoria: chemisch/biochemisch ten behoeve/dienste van verf-vernis 

en vatenfabriek 

2 

De gebruikte afkortingen  

afk. verklaring  

 kleiner dan  

 groter dan  

cat categorie  

e.d. en dergelijke  

n.e.g. niet elders genoemd  

o.c. opslagcapaciteit  

p.c. productiecapaciteit  

b.o. bedrijfsoppervlak  

v.c. verwerkingscapaciteit  

u uur  

d dag  

w week  

j jaar  

t ton  

   

grootste afstand in meters per categorie 

cat afst.  

1 10 m  

2 30 m  

3.1 50 m  

3.2 100 m  

4.1 200 m  

4.2 300 m  

5.1 500 m  

5.2 700 m  

5.3 1.000 m  

6 1.500 m  
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