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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding

Initiatiefnemer heeft de opdracht ontvangen voor het ontwerp en realisatie van 10 woningen in
Tienhoven. Op de betreffende locatie staan in de huidige situatie 8 twee‐onder‐één‐kap woningen die
gesloopt zullen worden en vervangen door 10 nieuwbouw woningen.
De woningbouwontwikkeling past niet (geheel) binnen de bestaande juridische‐planologische kaders
van het vigerend bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen. Op de locatie zijn de bestemmingen
'Tuin' en 'Wonen‐2' van toepassing. De woningen passen qua bouw‐ en goothoogte binnen de
bestaande regels. De woningen passen echter niet binnen de bouwvlakken en daarmee ook niet geheel
binnen de bestemming 'Wonen‐2'. Verder vindt een verdichting plaats in aantal woningen en
parkeerplaatsen. Om het plan passend te maken zal het vigerende bestemmingsplan voor deze locatie
worden herzien middels een postzegelbestemmingsplan.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt het bouwplan aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van het actuele
beleidskader dat relevant is voor het plangebied en het planvoornemen. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4
de relevante omgevingsaspecten beschreven. Hoofdstuk 5 gaat kort in op de financiële uitvoerbaarheid
en tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2

2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie

Tienhoven
Tienhoven is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht.
De omgeving biedt een overvloed aan cultuur, historie, natuur en recreatie.
De belangrijkste ontsluitingswegen in de omgeving zijn de Nieuweweg, de Maarsseveenseweg en de
N402. Via deze wegen zijn de rijkswegen te bereiken.
Plangebied
Het plangebied bestaat uit 8 twee‐onder‐één‐kap woningen, gebouwd in 1957.
De woningen hebben een eenvoudige uitstraling, met een ruime voortuin.
De woningen staan met de voorgevel gericht op de Dominee van Schuylenburglaan. Deze weg loopt
dwars door het plangebied, zie figuur 2.2.

Figuur 2.1: Huidig plangebied.
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Figuur 2.2: Huidige situering van de woningen.

2.2

Toekomstige situatie

De 8 twee‐onder‐één‐kap woningen worden gesloopt. In de plaats komen 10 woningen voor de sociale
sector. Vier twee‐onder‐één‐kap en 2 blokken geschakelde woningen met ieder 3 woningen, zie figuur
2.3. Elke woning krijgt een eigen bergingsruimte. Verder worden er 16 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Figuur 2.3: Beoogde situering.
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Figuur 2.4: Impressies ruimtelijke massa's plangebied.
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Hoofdstuk 3

3.1

Beleidskader

Rijksbeleid

3.1.1
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Door het rijk is op 13 maart 2012 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De
structuurvisie geeft een integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de
'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst
het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028. De forse bezuinigingsopgave maakt
dat er scherp geprioriteerd moet worden. De ambities spelen voornamelijk in op de (inter)nationale
ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen richting 2040. Het Rijk zet het
ruimtelijke‐ en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.
Hoofdlijn in de structuurvisie vormt de decentralisatie. Het Rijk geeft ruimte aan provincies en
gemeenten om in te spelen op de eigen situatie, om zelf beslissingen te nemen en om ruimte te geven
aan burgers en bedrijven voor initiatief en ontwikkeling.
3.1.2
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Rijk legt met het Barro de nationale ruimtelijke belangen juridisch vast. Het Barro is het inhoudelijke
beleidskader van de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Het eerste deel is 30
december 2011 in werking getreden.
Sinds 1 oktober 2012 is in het Barro de 'ladder voor duurzame verstedelijking' opgenomen. Het bepaalt
dat voor bestemmingsplannen de treden van de ladder moeten worden doorlopen. Doel van de ladder
voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting
van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten
nagestreefd.
In het Barro zijn onder meer rijksvaarwegen, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, buisleidingen, primaire
waterkeringen, erfgoederen, kustfundamenten en diverse concrete nationale ruimtelijke projecten zoals
het Project Mainportontwikkeling Rotterdam aangewezen als nationaal belang.
Een eerste aanvulling op het Barro is op 1 oktober 2012 van kracht geworden. In deze aanvulling zijn
onderwerpen geregeld als electriciteitsvoorziening, ecologische hoofdstructuur, primaire waterkeringen
buiten het kustfundament, veiligheid rond rijksvaarwegen en een aantal andere, meer gebiedsgerichte
zaken.
Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en vrijwaringszones
opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen voor deze gebieden
moeten zijn ingericht.
Ingevolge artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro voldoet de toelichting bij een bestemmingsplan dat de
ladder voor duurzame verstedelijking doorloopt.
In het Bro is bepaald dat:
“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.”
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In het Bro is het begrip stedelijke ontwikkeling als volgt vastgelegd:
'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel,
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de
ontwikkeling, in relatie tot de omgeving. Op basis van vaste jurisprudentie blijkt dat er bij
woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig
is. In voorliggende geval is sprake van het realiseren van 10 woningen. Hiermee kan de ontwikkeling aan
de Ds. Van Schuylenburglaan niet worden aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling en is de
ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing.
Conclusie
De ontwikkeling is niet in strijd met rijksbelangen. De ladder voor duurzame verstedelijking is niet van
toepassing, omdat de ontwikkeling niet gerekend kan worden tot een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028
Provinciale Staten van Utrecht hebben op 4 februari 2013 de Provinciale Structuurvisie 2013‐2028 (PRS)
vastgesteld. In deze structuurvisie is het ruimtelijk beleid voor de provincie Utrecht beschreven voor de
periode tot 2028. De PRS is opgesteld om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie. Via haar
ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin
het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is. De PRS geeft de ruimtelijke ambities
weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke doelstellingen de provincie van provinciaal belang
acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe dit beleid uitgevoerd wordt. Deels loopt deze
uitvoering via de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) die tegelijk met de PRS is opgesteld. De
PRS is een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Wro heeft de PRS
alleen een zelfbindende werking. Het is bindend voor de provincie, niet voor andere partijen. De PRV
zorgt voor doorwerking van het beleid in de verordening, welke bindend is voor de gemeenten. In
paragraaf 3.2.2 wordt nader ingegaan op de verordening.
In de PRS is het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028 beschreven. De provincie geeft aan welke
doelstellingen van provinciaal belang worden geacht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe
uitvoering wordt gegeven aan dit beleid. De PRS richt zich op de volgende drie pijlers:




een duurzame leefomgeving;
vitale dorpen en steden;
landelijk gebied met kwaliteit.

Deze pijlers leiden tot twee belangrijke beleidsopgaven, namelijk het accent op de binnenstedelijke
opgave en het behouden en versterken van de kwaliteiten van het landelijk gebied. Dit zijn opgaven die
nodig zijn om Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats.
Verstedelijking (duurzame verstedelijkingsladder)
De provincie Utrecht richt zich in haar verstedelijkingsbeleid primair op de ontwikkelingsmogelijkheden
in het bestaand stedelijk gebied: op die manier blijven steden, dorpen en kernen aantrekkelijk om te
wonen, te werken en te ontmoeten en blijft het landelijk gebied gevrijwaard van onnodige ruimteclaims.
Ten behoeve van de leefbaarheid en bereikbaarheid wordt verstedelijking zoveel mogelijk gekoppeld
aan haltes en knopen van het openbaar vervoersnetwerk. Voor een aantrekkelijke provincie zijn vitale
steden en dorpen belangrijk.
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De combinatie van historische bebouwing, de aanwezigheid van onder andere culturele voorzieningen,
winkels, horeca en uitgaansmogelijkheden, diverse woningtypes, verschillende vormen van
werkgelegenheid, sport‐ en ontspanningsmogelijkheden en groen in de nabijheid draagt bij aan deze
vitaliteit. Het beleid sluit aan bij de zogenaamde duurzame verstedelijkingsladder uit het Besluit
ruimtelijke ordening zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1.2. Concreet hanteert de provincie Utrecht
de volgende voorkeursvolgorde voor stedelijke ontwikkelingen: eerst de mogelijkheden van
herstructurering of transformatie, dan de mogelijkheden in de nabijheid van halten en knopen van het
OV‐netwerk, dan de overige mogelijkheden in het stedelijk gebied (binnen de rode contouren), en als
laatste uitbreiding.
Voorliggend plan is te classificeren als ‘herstructurering’, en voldoet daarmee aan het provinciaal
verstedelijkingsbeleid.
Wonen
Voor wat betreft woonmilieus is er vooral vraag naar centrumstedelijke, dorpse en groenstedelijke
woonmilieus. Het plan voorziet in een dorps/groenstedelijk woonmilieu en voldoet daarmee aan dit
aspect van het provinciaal beleid.
Conclusie
Het beoogde initiatief is passend binnen de Ruimtelijke Structuurvisie van de provincie Utrecht. Er is
geen sprake van verstedelijking in het landelijk gebied. Onderhavig bestemmingsplan ziet immers op
een (her)ontwikkeling binnen de rode contour. Het initiatief ziet voorts op gronden die reeds bestemd
zijn als ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het landelijk gebied blijft derhalve gevrijwaard van een ruimteclaim.
3.2.2
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016)
De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, herijking 2016 (PRV) is op 12 december 2016 vastgesteld
door Provinciale Staten van Utrecht. De PRV bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten
nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen regels die direct doorwerken
naar de burgers. In de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk zijn voor het
waarborgen van de provinciale belangen zoals opgenomen in de structuurvisie.
Verstedelijking
Onder verstedelijking wordt nieuwe vestiging van woningen, niet‐agrarische bedrijven, detailhandel en
voorzieningen verstaan. Verstedelijking is in principe, op enkele uitzonderingen na, alleen toegestaan
binnen de rode contour (de begrenzing van het stedelijk gebied).
Onderstaand is een uitsnede van de kaart ‘Rode contouren’ opgenomen, behorende bij de PRV. Hierop
is de rode contour weergegeven van Tienhoven en Oud‐Maarsseveen. Het plangebied is gelegen binnen
de rode contour.

Rho adviseurs voor leefruimte

44000327.20180233

16

Figuur 3.1: Rode contour Tienhoven en Oud‐Maarsseveen.
Binnen de planlocatie gelden de volgende aanduidingen:
Beschermingszone drinkwaterwinning
De Verordening bepaalt het volgende. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als
‘beschermingszone drinkwaterwinning’ bevat bestemmingen en regels die het waterwinbelang
beschermen indien nieuwe functies een verontreinigingsrisico vormen voor het grond‐ en
oppervlaktewater. Voorts dient de toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn
aangewezen als ‘beschermingszone drinkwaterwinning’ een beschrijving te bevatten van het door de
gemeente te voeren beleid ter zake en de wijze waarop met het waterwinbelang rekening is gehouden.
In paragraaf 4.8 (water) is nader ingegaan op de manier waarop in dit plan rekening is gehouden met
het belang van de grondwaterbescherming.
Overstroombaar gebied
De Verordening bepaalt het volgende. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als
‘overstroombaar gebied’ bevat bestemmingen en regels die rekening houden met overstromingsrisico’s.
Binnendijks is dit van toepassing op kwetsbare en vitale objecten en woonwijken en bedrijventerreinen.
Buitendijks is dit ook van toepassing op individuele woningen en bedrijven. De toelichting op een
ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘overstroombaar gebied’ bevat een beschrijving
van het door de gemeente te voeren beleid ter zake en de wijze waarop met het overstromingsrisico is
omgegaan.
De gemeente Stichtse Vecht heeft geen beleid hoe er met het overstromingsrisico omgegaan moet
worden. In paragraaf 4.8 (water) is nader ingegaan op de manier waarop in dit plan rekening is
gehouden met de waterbelangen.
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Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)
Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Cultuurhistorische hoofdstructuur’ bevat
bestemmingen en regels ter bescherming van de waarden van de Cultuurhistorische hoofdstructuur.
Plangebied maakt volgens de provinciale verordening aangemerkt deel uit van gebied met militair
erfgoed.
Militair erfgoed: behoud door ontwikkeling is het uitgangspunt. Er is ruimte voor ontwikkelingen,
inclusief verstedelijking, gericht op het creëren van economische kostendragers indien deze bijdragen
aan het herstel van de cultuurhistorische waarde van het militair erfgoed. Bij ruimtelijke ontwikkelingen
in de nabijheid van de linies is het behouden van de openheid van de voormalige inundatiegebieden en
van de samenhang tussen de elementen van de linie van groot belang. De linies zijn bepalend voor de
ontwikkelingsrichting en vorm van verstedelijking en grootschalige infrastructuur.
De cultuurhistorische waarde van de linies ligt met name in:
 de hoofdweerstandslijn inclusief de daarbij behorende elementen en, indien aanwezig, voorposten
en stoplijn;
 de inundatiegebieden en bijbehorende elementen;
 de accessen en verdedigingswerken.
Kernkwaliteiten landschap
Plangebied valt binnen het landschap wat door de provincie Utrecht is aangemerkt als Groene hart.
Voor het landschap Groene Hart wil de provincie de volgende kernkwaliteiten behouden:
1. openheid;
2. (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.);
3. landschappelijke diversiteit;
4. rust & stilte.
Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart staat het bevorderen van de diversiteit op het
schaalniveau van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij dienen de kernkwaliteiten
gerespecteerd en benut te worden om de contrasten tussen de verschillende typen landschap te
behouden.
Conclusie
Voor het handhaven van de kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren van het binnenstedelijk
bouwen hanteert de provincie de rode contour als grens voor onder andere woningbouw. Onderhavige
ontwikkeling vindt plaats binnen de rode contour. Omdat er geen sprake is van verstedelijking in het
landelijk gebied, dan wel met andere in de verordening aangeduide waarden, is er geen sprake van
strijdigheid met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1
“Focus op morgen”, Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013‐2040
De toekomstvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2013. Stichtse Vecht ligt tussen
Utrecht en Amsterdam in en fungeert als een rustpunt. Zowel recreatief als op woongebied. De
komende jaren gaat de vergrijzing hard en als er niets wordt gedaan loopt het aantal inwoners terug.
Omdat dit direct gevolgen heeft voor de vitaliteit van de kernen, de kwaliteit en betaalbaarheid van
maatschappelijke voorzieningen, is beperkte bouw noodzakelijk. Niet als doel op zich maar als een
logische ontwikkeling.
Het landschap blijft open en groen. De gemeente dient een open gebied te blijven met kleinschalige
woonkernen. Dat betekent voor de toekomst dat de raad ervoor heeft gekozen geen grote, nieuwe en
op zichzelf staande uitbreidingslocaties te willen. Wel zal beperkt bouwen toegelaten worden, waarbij
het buitengebied zoveel mogelijk wordt ontzien. Om het inwoneraantal stabiel te houden is ‐ gelet op
de demografische ontwikkelingen ‐ extra woningbouw noodzakelijk.
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Conclusie
Voorliggend initiatief past binnen de uitgangspunten en de visie, omdat het een kleinschalige
ontwikkeling is binnen al bestaand bebouwd gebied.

3.3.2
Woonvisie 2017‐2022
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 1 juni 2016 de Woonvisie Stichtse Vecht 2017‐2022
vastgesteld. De Woonvisie is een visie op hoofdlijnen met duidelijke uitgangspunten en richtlijnen. 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;
 Investeren in gebiedsgerichte leefbaarheid en veiligheid.
Woningbouwplanning
De gemeente wil bij de woningbouwplanning rekening houden met de natuurlijke ontwikkeling van de
bevolking, mede in het belang van het voorzieningenniveau.
Er wordt nagestreefd om in een tijdsbestek van 5 jaar de woningvoorraad voldoende uit te breiden om
passend wonen voor iedereen in Stichtse Vecht mogelijk te maken. De lokale woningbehoefte is in
ruimtelijk opzicht in te passen op de beschikbare locaties binnen de rode contour.
Duurzaamheid
In de Woonvisie 2017‐2022 heeft de gemeente Stichtse Vecht tevens haar beleid rond duurzaam
bouwen verwoord. Bij nieuwbouw streeft de gemeente deze ambitie na en maakt hierover afspraken
met woningcorporaties en ontwikkelende partijen en legt dit vast in anterieure overeenkomsten.
Conclusie
Beoogde ontwikkeling vindt binnen de rode contour plaats en sluit aan de op huidige standaarden
binnen de woningbouw.
De inrichting van dit bestemmingsplan sluit aan bij de ambities van de woonvisie.
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Hoofdstuk 4

4.1

Onderzoek

Verkeer en parkeren

Toekomstige situatie
Het plangebied wordt ontsloten op de Dominee van Schuylenburglaan, wat in oostelijke richting ontsluit
op de Laan van Niftarlake. In zuidelijke richting wordt ontsloten op de Maarsseveensevaart vanwaaruit
Maarssen kan worden bereikt en kan tevens worden ontsloten op de rijksweg A2. In noordelijke richting
vanuit het plangebied wordt via de Nieuweweg Breukelen en tevens Maarssen bereikt.
In de voormalige situatie waren 8 woningen aanwezig. De herontwikkeling naar 10 woningen leidt tot
een dusdanig beperkte verkeerstoename wat zal opgaan in het heersende verkeersbeeld.
Parkeren
De parkeerbehoefte dient te worden voorzien binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan. In de
huidige situatie beschikken de acht woningen ieder over één eigen parkeerplaats. De overige
parkeerbehoefte wordt voorzien in de openbare ruimte. In de toekomstige situatie worden 2 woningen
extra gerealiseerd. De parkeerbehoefte voor deze extra woningen dient te voldoen aan de
parkeernormen zoals opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers‐ en Vervoersplan (GVVP) Stichtse Vecht
(juli 2015), zie tabel 4.1. Om tot de juiste parkeernorm te komen geldt voor de kern Tienhoven een
niet‐stedelijk karakter, het plangebied is gelegen in het restgebied van de bebouwde kom.
Tabel 4.1 Parkeernorm woningen
Woningen
Parkeernorm
sociale huurwoningen
1,7 per woning
Wanneer de norm van 1,7 parkeerplaatsen per extra woning wordt toegepast, is de parkeerbehoefte 17
parkeerplaatsen. De huidige 8 parkeerplaatsen worden openbaar. Daarnaast worden nog 8
parkeerplaatsen in het openbaar gebied gerealiseerd.
Binnen het plangebied worden dus 16 parkeerplaatsen gerealiseerd. De gemeente acht dit voldoende,
omdat het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie fors toeneemt.
Conclusie
De herontwikkeling naar 10 woningen leidt tot een zeer beperkte verkeerstoename wat zal opgaan in
het heersende verkeersbeeld en er wordt voldaan aan de berekende parkeerbehoefte.
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4.2

Wegverkeerslawaai

Toetsingskader
Langs alle wegen ‐ met uitzondering van 30 km/u‐wegen en woonerven ‐ bevinden zich op grond van de
Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet
worden. Woningen zijn geluidgevoelige functies waarvoor, indien gelegen binnen de geluidzone van
gezoneerde wegen, het akoestisch klimaat aannemelijk dient te worden gemaakt.
Onderzoek
Aan de Dominee van Schuylenburglaan worden 8 twee‐onder‐één‐kap woningen gesloopt, in plaats
daarvoor komen 10 nieuwe woningen. De nieuwe woningen bestaan uit 4 twee‐onder‐één‐kap
woningen en 6 geschakelde woningen. Nieuwe woningen zijn geluidgevoelige functies waarvoor het
akoestisch klimaat aannemelijk dient worden gemaakt. Akoestisch onderzoek is noodzakelijk volgens de
Wet geluidhinder (Wgh) indien de nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van een
gezoneerde weg (50 km/u of hoger). De woningen worden mogelijk gemaakt binnen de bebouwde kom
van Tienhoven, waar een 30 km‐zone van toepassing is.
Buiten de bebouwde kom is de Middenweg gelegen, met een maximum snelheid van 60 km/u en een
geluidzone van 250 meter. Het plangebied is gelegen binnen deze zone. Gemotoriseerd verkeer is
echter, behoudens bestemmingsverkeer, verboden op deze weg. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op
deze weg dusdanig laag zijn dat akoestisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening, op basis van een goede ruimtelijke ordening wordt de
akoestische situatie in beeld gebracht ten gevolge van de ontsluitende weg van de kern, de Laan van
Niftarlake (30 km/u). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het lokale verkeer (inclusief
planontwikkeling) dat gebruik maakt van de Ds. Van Schuylenburglaan.
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode 2 (SRM 2) conform het
Reken‐ en Meetvoorschrift Geluid 2012. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.
Conclusie
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is de akoestische situatie
berekend ten gevolge van het verkeer op de Laan van Niftarlake en Ds. Van Schuylenburglaan.
Hieruit blijkt dat de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden op de zijgevels van de oostelijke
woningen. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB, de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB
wordt niet overschreden. De overige woningen zijn verder gelegen van de Laan van Niftarlake. Op de
voor‐ en achtergevels van deze woningen wordt de richtwaarde dan ook niet overschreden. Bron‐ en
overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van deze overschrijding te reduceren stuiten
op bezwaren van stedenbouwkundige, financiële en verkeerskundige aard.
Aangezien de maximaal aanvaardbare waarde niet wordt overschreden en met de beschreven
maatregelen qua privacyscherm en indeling van de woning voldaan kan worden aan het gemeentelijk
hogere waarde beleid, wordt geconcludeerd dat bij de woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar
akoestisch woon‐ en leefklimaat.
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4.3

Luchtkwaliteit

Toetsingskader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit.
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) 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 tabel 4.2
weergegeven.
Tabel 4.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm
stof
toetsing van
stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie
fijn stof (PM10)
jaargemiddelde concentratie
24‐uurgemiddelde concentratie
fijn stof (PM2,5)
jaargemiddelde concentratie

grenswaarde
40 µg/m³
40 µg/m³
max. 35 keer per jaar meer dan 50 µg/m³
25 µg/m³

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.
Besluit niet in betekenende mate
In het Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties
onderscheiden:
 Een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (=
1,2 µg/m³);
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één
ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee
ontsluitingswegen.
Onderzoek
De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van 10 grondgebonden woningen. Dit aantal
woningen valt ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen die is vrijgesteld aan toetsing aan de
grenswaarden. De beoogde ontwikkeling draagt dan ook 'niet in betekenende mate' bij aan de
concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er wordt dus voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en
nader onderzoek is niet noodzakelijk.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang om een indicatie van de luchtkwaliteit
ter plaatse van het plangebied te geven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool 2017
(www.nsl‐monitoring.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit
blijkt dat in 2016 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de Laan van
Niftarlake (als maatgevende doorgaande weg ten oosten van het plangebied) ruimschoots onder de
grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn
17,57 µg/m³ voor NO2, 17,99 µg/m³ voor PM10 en 11,07 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal
overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7 dagen.
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De WHO en GGD hanteren advieswaarden voor fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2).
Een concentratie van boven de 10 microgram per kuub PM2,5 wordt door de landelijke GGD bestempelt
als zijnde milieugezonheidkwaliteit “matig” en boven de 15 microgram als zijnde “zeer matig”.
Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor PM10 wordt door de landelijke GGD
bestempelt als zijnde milieugezondheidkwaliteit “matig” en boven de 30 microgram als zijnde “zeer
matig”.
Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor stikstofdioxide (NO2) wordt door de
landelijke GGD (handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving) bestempelt als zijnde
milieugezondheidkwaliteit “matig”.
Deze waarden liggen dus lager dan de wettelijke grenswaarden.
Conclusie
Alleen voor PM2,5 wordt net niet voldaan aan de advieswaarde van de WHO en GGD. Beleidsnormen en
advieswaarden zijn vrijblijvender dan de wettelijke grenswaarden. Er is geen directe
resultaatsverplichting, zoals bij grenswaarden wel het geval is.
Omdat direct langs de Laan van Niftarlake wel aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, zal ook
ter plaatse van het hele plangebied sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.

4.4

Bedrijven en milieuhinder

Normstelling en beleid
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:
 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en woningen in voldoende
mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en
milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende
bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke
bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op
grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden.
Onderzoek
Gezien de omliggende functies kan het gebied worden getypeerd als 'rustige woonwijk'. Op circa 45
meter ten westen van het plangebied zijn voetbalvelden gelegen van voetbalvereniging VIOD. Een
dergelijke inrichting is gelegen in milieucategorie 3.1 met een maatgevende richtafstand van 50 meter
voor het aspect geluid. Aan de richtafstand wordt niet voldaan. Tussen het plangebied en de
voetbalvelden is hoge bebouwing gelegen. Gezien de geluidsafschermende werking van de hoge
bebouwing is ter plaatse van het plangebied geen geluidshinder te verwachten afkomstig van de
voetbalvelden. Op circa 70 meter ten noorden van het plangebied is Basisschool de Klaroen gelegen. De
VNG‐publicatie houdt voor basisscholen een richtafstand van 30 meter aan voor geluid. Hier wordt aan
voldaan.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de (nog te realiseren) woningen sprake is van een
aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat en dat in de omgeving geen bedrijven aanwezig zijn die door de
voorgenomen ontwikkeling in hun bedrijfsvoering worden beperkt.
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4.5

Externe veiligheid

Normstelling en beleid
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden
gekeken, namelijk:
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen;
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd
gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.
Onderzoek en conclusie
In en nabij het plangebied zijn geen risicobronnen gelegen. Daarnaast vindt er geen vervoer van
gevaarlijke stoffen plaats over de weg, per spoor of over het water. Het aspect externe veiligheid staat
daarom ook de beoogde ontwikkeling niet in de weg.

4.6

Kabels en leidingen

Normstelling en beleid
Voor hoogspanningslijnen is het beleidskader beschreven in het ‘Advies met betrekking tot
hoogspanningslijnen’ (Min. VROM d.d. 5 oktober 2005). Hierin adviseert de Staatssecretaris van VROM
het in acht nemen van een veiligheidszone, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan
0,4 microtesla.
Voor zendmasten (omroep/GSM/UMTS) zijn in de EU‐publicatie 1999/519/EG blootstellingslimieten
aanbevolen voor personen die permanent in de nabijheid van zendmasten verblijven. Nederland heeft
deze aanbeveling overgenomen en opgenomen in de Telecommunicatiewet.
Onderzoek en conclusie
Er zijn in de omgeving van het plangebied geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve
magneetveldzones tot het plangebied reiken. Op
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.
Er zijn verder geen planologisch relevante kabels en leidingen in het plangebied of in de directe
omgeving aanwezig.
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4.7

Bodem

Normstelling en beleid
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden
gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken
of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is
van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor
een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd.
Onderzoek
Op 8 december 2016 is door Van Dijk geo‐ en milieutechniek b.v. een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd (zie bijlage 6) op de locatie Dominee van Schuylenburglaan 1 t/m 8 te Tienhoven.
Op deze locatie is sloop en nieuwbouw voorzien.
Op basis van de voorhanden gegevens wordt de toplaag (tot 0,3 m‐mv) van de onderzoekslocatie
verdacht geacht voor verontreiniging met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB).
Uit de analyseresultaten blijkt dat de toplaag van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie licht
verontreinigd is met enkele zware metalen, PAK, PCB en plaatselijk (centrale‐zuidzijde) met OCB
(dieldrin, DDE en DDT). De onderlaag is hooguit licht verontreinigd met kwik en minerale olie
(natuurlijke herkomst). De vastgestelde verontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan van
oudsher gebruik van het terrein.
Daarnaast is de zandige onderlaag ter plaatse als gevolg van de AS3000‐correctie licht verontreinigd met
PCB. Voor een nadere toelichting van deze verontreiniging wordt verwezen naar paragraaf 4.4 van
bijlage 6.
Het grondwater is als gevolg van de AS3000‐correctie licht verontreinigd met dichlooretheen. Voor een
nadere toelichting inzake de licht verhoogde gehalten wordt verwezen naar paragraaf 4.4 van bijlage 6.
Conclusie
Met betrekking tot de vastgestelde milieuhygienische kwaliteit van de bodem ter plaatse kan worden
geconcludeerd dat er, gezien de geringe mate van verontreiniging, milieuhygienisch geen bezwaar is
tegen de toekomstige nieuwbouw.

4.8

Water

Waterbeheer en watertoets
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een
ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met
duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen
van voorliggend plan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De
opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het
Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Nissewaard nader wordt behandeld.
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Europa:
 Kaderrichtlijn Water (KRW)
Nationaal:
 Nationaal Waterplan (NW)
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 Waterwet
Provinciaal:
 Provinciaal Waterplan
 Provinciale Structuurvisie
 Verordening Ruimte
Waterschapsbeleid
Keur en algemene regels Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
In de Keur staat wat er wel en niet mag in watergangen, waterkeringen, bergingsgebieden en
ondersteunende kunstwerken en met grondwater. Met die regels beschermt het waterschap de dijken,
sloten, waterstanden en grondwaterstanden. Ook bevat de Keur regels voor de toename van het
verhard oppervlak. Zo mogen bepaalde activiteiten bij wateren en dijken, of een toename van het
verhard oppervlak alleen worden uitgevoerd als het waterschap daarvoor een vergunning heeft
verleend. Hiermee worden risico's op wateroverlast of gevaren voor de dijken voorkomen.
In bepaalde gevallen gelden algemene regels in plaats van de vergunningplicht. In deze algemene regels
worden minder risicovolle activiteiten toegestaan zonder dat er vooraf toestemming hoeft te worden
gevraagd aan het waterschap. Wel gelden er meestal voorwaarden en moet er achteraf een melding
worden gedaan.
Langs oppervlaktewaterlichamen kan aan één zijde of aan beide zijden een onderhoudsstrook liggen.
Deze onderhoudsstroken, welke zijn vastgelegd in de legger, hebben tot doel dat doelmatig onderhoud
met groot materieel door het waterschap kan worden uitgevoerd. Het plaatsen van een object of
bouwwerk binnen deze onderhoudsstrook kan dan ook tot gevolg hebben dat het onderhoud vanaf de
betreffende zijde van het water wordt belemmerd. De vraag of doelmatig onderhoud kan worden
uitgevoerd is daarom bepalend voor het al dan niet verlenen van een watervergunning.
Huidige situatie
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit 8 twee‐onder‐één‐kap woningen, met tuin. Deze
worden gesloopt en hier komen tien woningen voor terug. Aan de noordelijke rand van het plangebied
is een watergang gelegen.
Bodem en grondwater
Volgens de bodemdata.nl bestaat de bodem ter plaatse uit veraarde bovengrond op veen op zand. Er is
sprake van grondwatertrap (lll). Dat wil zeggen dat de hoogste grondwaterstand zich boven de 40 cm
beneden de maaiveldhoogte bevindt en de laagste tussen de 80 ‐ 120 cm beneden het maaiveld.
Waterkwantiteit
Binnen het plangebied is geen watergang aanwezig. Aan de noordelijke rand van het plangebied is wel
een watergang gelegen.
Op circa. 150 meter ten oosten van het plangebied, zijn de Tienhovensche Plassen gelegen.
Veiligheid en waterkeringen
Volgens de legger van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn er geen waterkeringen in het plangebied
gelegen, zie figuur 4.1. Ten opzichte van het plangebied ligt in het oosten een secundaire kering onder
het beheer van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
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Figuur 4.1: Uitsnede legger waterkeringen.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
Het gebied buiten de rode contour van Tienhoven is door de provincie Utrecht aangewezen als
Topgebied. Hierop sluit het Natura‐2000 gebied Oostelijke Vechtplassen aan, zie figuur 4.2. Dit zijn
gebieden die van een hoge ecologische waarde zijn en waar de waterkwaliteit van die aard dient te zijn,
dat het bijdraagt aan de beoogde ecologische waarde van het gebied.

Figuur 4.2: Tienhoven en de ecologisch waardevolle gebieden rondom.
Afvalwaterketen en riolering
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht voor de inzameling van
stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en een zorgplicht
voor grondwater. Deze drie zorgplichten worden de gemeentelijke watertaken genoemd. De wijze
waarop een gemeente invulling geeft aan de zorgplichten wordt weergegeven in het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP).
De gemeente Stichtse Vecht heeft met het GRP 2017‐2021 de beleidsvoornemens en (bijbehorende)
maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval‐, hemel‐ en
grondwater vastgelegd. Klimaatadaptatie heeft de hoogste prioriteit en is een speerpunt in het GRP
2017‐2021.
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Nieuwbouw
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij de aanleg van nieuwbouwlocaties duurzame
systemen toegepast, waarbij vuil‐ en schoonwater gescheiden blijft. Hiermee worden stankklachten en
of verontreinigingen van sloten en bodem voorkomen.
Toekomstige situatie
De huidige 8 woningen worden gesloopt en hier komen 10 woningen voor terug. Dit geeft een toename
in verharding van circa 98 m2. Aan de oostenlijke grens van het plangebied worden 6 parkeerplaatsen
gerealiseerd. Dit brengt een verharding met zich mee van 72 m2. Hiermee komt de totale toename aan
verharding ten opzichte van de oude situatie op 170 m2.
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft bepaald dat een watervergunning nodig is om meer
dan 5000 m2 verharding aan te leggen buiten stedelijk gebied, of meer dan 1000 m2 verharding binnen
stedelijk gebied. Je hebt echter geen vergunning nodig als je voorzieningen aanbrengt zoals een
infiltratiebekken of zeer doorlatende verharding, waarmee al het regenwater wordt opgevangen.
Beoogde ontwikkeling blijft ruimschoots onder de grenswaarden van Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht.
Verder wordt het plangebied ingericht volgens de gemeentelijke standaarden uit het GRP 2017‐2021.
Grondwaterbeschermingsgebied
Het plangebied is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. De nieuwe functie is wonen. Deze
functie is geen bedreiging voor de grondwaterkwaliteit en –kwantiteit. Er zal geen emissie van stoffen in
de bodem plaatsvinden. Er zal als gevolg van deze functie geen grondwateronttrekking plaatsvinden. De
woningen worden niet onderkelderd zodat de grondwaterstromingen niet of nauwelijks worden
verstoord.
Conclusie
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de in dit
bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling.

4.9

Ecologie

Normstelling en beleid
Wet natuurbescherming
Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.
Gebiedsbescherming
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:
 Natura‐2000 gebieden;
 Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Natura‐2000 gebieden
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen
voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de
natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan
het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:
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alternatieve oplossingen zijn niet voor handen;
het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard, en
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele
samenhang van het Natura 2000‐netwerk bewaard blijft.
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep
op soorten en habitats.
Soortenbescherming
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;
 overige soorten.
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen
Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan
moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien
direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten,
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van
dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de
bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze
verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming
de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen
noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge
de wet zal kunnen worden verkregen.
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 zijn het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de
Groene Contour (GC) vastgelegd. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene
gebieden, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het
planologisch kader. Het NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale
Verordening ruimte zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe en
is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ van het NNN.
De Groene Contour (GC) bestaat uit gebieden waar kansen liggen voor het realiseren van duurzame
ecologische kwaliteiten, die het functioneren van het NNN kunnen versterken. De gebieden maken geen
onderdeel uit van het NNN, omdat er geen overheidsmiddelen beschikbaar zijn om de nieuwe natuur in
deze gebieden binnen afzienbare tijd te realiseren. Binnen deze gebieden zijn onomkeerbare ingrepen
en processen die de ambitie om natuur te ontwikkelen onmogelijk maken niet toegestaan, tenzij deze
ingrepen voortkomen uit een groot openbaar belang en alternatieven ontbreken.
Compensatie van het verlies aan mogelijkheden om natuur te ontwikkelen is daarbij een voorwaarde.
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Onderzoek
Gebiedsbescherming
Plangebied ligt op ongeveer 80 meter van het Natura‐2000 gebied Oostelijke Vechtplassen, zie figuur
4.3. De ontwikkeling leidt gezien de ligging in de bebouwde kom en de kleinschaligheid niet tot
negatieve effecten op de waterhuishouding, verstoring, areaalverlies of versnippering van dit gebied.
Om de effecten als gevolg van de toenemende stikstofemissies te kunnen beoordelen zijn
stikstofberekeningen uitgevoerd voor de bouwfase en de gebruiksfase. De bouwfase is voor deze
situatie maatgevend. Uit de berekening voor de bouwfase blijkt een toename van 0,53 mol/ha/jr. op
habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Aangezien de grenswaarde van dit natura
2000‐gebied is verlaagd naar 0,05 geldt een vergunningplicht voor projecten met een bijdrage boven de
0,05 mol/ha/jr. Voor de benodigde ontwikkelingruimte wordt voor de vaststelling van het
bestemmingsplan een vergunning Wet natuurbescherming aangevraagd voor het project.
De memo beoordeling stikstof is opgenomen in bijlage 2. De berekening voor aanlegfase in bijlage 3,
de berekening voor de beoogde situatie in bijlage 4 en de verschilberekening huidige en toekomstige
situatie in bijlage 5.

Figuur 4.3: Uitsnede Natura‐2000 gebied Oostelijke Vechtplassen en plangebied (rode cirkel).
Het gebied buiten de rode contour van Tienhoven is tevens aangemerkt als Natuurnetwerk Nederland.,
zie figuur 4.4. Beoogde ontwikkeling heeft geen invloed op dit gebied. Negatieve effecten kunnen
worden uitgesloten.
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Figuur 4.4: Aangewezen gebied Natuurnetwerk Nederland en plangebied (blauwe cirkel).
Soortenbescherming
Op 18 november 2016 is een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd (zie bijlage 8).
Het plangebied bevindt zich op korte afstand van het Natura 2000‐gebied Oostelijke Vechtplassen. Om
negatieve effecten op de voor het gebied aangewezen broedvogels en vissoorten te voorkomen moeten
de volgende maatregelen in acht worden genomen:
 sterk geluidsproducerende werkzaamheden vermijden. Bijvoorbeeld eventueel benodigde
heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw uitvoeren middels methoden die minder geluid produceren
zoals trillen of boren;
 geluidproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gevoelige broedseizoen uitvoeren;
 uitstraling van eventuele verlichting tijdens nachtelijke werkzaamheden vermijden. Dit betekent dat
de verlichting uitsluitend op het werk moet zijn gericht en geen uitstraling naar het natuurgebied
mag plaatsvinden.
In de bebouwing zijn potentiele verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw en vleermuizen aanwezig. Er is
nader onderzoek nodig om aanwezigheid al dan niet te kunnen uitsluiten. Daarnaast zijn de volgende
maatregelen van belang:
 Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden waarbij bomen, struiken
en nestkasten worden verwijderd, buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. Voor het
broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt per soort. Veel vogelsoorten broeden
ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet
door een ter zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen bomen, struiken en
nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten op broedende vogels niet kunnen
worden uitgesloten mag er niet gewerkt worden.
 Om effecten op algemeen beschermde soorten kleine grondgebonden zoogdieren zoveel mogelijk
te beperken dienen de werkzaamheden waarbij vegetatie wordt verwijderd van één kant uit te
worden uitgevoerd zodat aanwezige dieren de kans krijgen te vluchten. Dit valt onder de zorgplicht
(artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming).
 Om effecten op algemeen beschermde soorten amfibieën zoveel mogelijk te beperken dienen de
werkzaamheden waarbij vijvers worden gedempt bij voorkeur buiten de gevoelige
voortplantingsperiode en de winterrust te worden uitgevoerd (voorkeur voor september/oktober of
maart) , zodat aanwezige dieren in de gelegenheid zijn om te ontkomen. Dit valt onder de zorgplicht
(artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming).
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Mogelijk indirecte effecten als verstoring door licht kunnen voorkomen worden door in de periode
april tot en met november tussen zonsopgang en zonsondergang te werken. Indien in deze periode
toch gebruik moet worden gemaakt van kunstlicht, dient gebruik te worden gemaakt van gerichte
verlichting waarbij aangrenzende bebouwing, beplanting, bomen en watergangen onverlicht
blijven.

In deze quickscan wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek uit te voeren naar huismussen,
gierzwaluwen en vleermuizen. Dit zijn beschermde soorten in het kader van de Wet
natuurbescherming.
Dit aanvullend onderzoek is uitgevoerd op 13 november 2017, zie bijlage 9. Hier zijn de volgende
bevindingen uit gekomen:
Binnen de te slopen gebouwen zijn geen verblijven aangetroffen van vleermuizen, huismussen of
gierzwaluwen. De voorgenomen werkzaamheden leiden dan ook niet tot het verlies van vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen of vogels met jaarrond beschermde nesten.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming benodigd. Wel dienen de maatregelen uit de quickscan in acht te worden genomen.
Conclusie
Het gestelde bij zowel gebiedsbescherming als soortenbescherming staat de vaststelling van dit
bestemmingsplan niet in de weg.

4.10

Archeologie

Normstelling en beleid
Erfgoedwet
Sinds 1 juli 2016 is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De
uitgangspunten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse
omgang met archeologie. De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem,
de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden
waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse
archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen
vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de
bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie
biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt
voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot
de mogelijkheden behoort.
Besluit ruimtelijke ordening
Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting van elk bestemmingsplan een
beschrijving te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden van
het plangebied.
Gemeentelijk beleid
Conform de Erfgoedwet is iedere gemeente verplicht om zorg te dragen voor het in of op haar
grondgebied gelegen archeologische en cultuurhistorische erfgoed.
Voor de voormalige gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen is een archeologische
verwachtings‐ en beleidsadvieskaart gemaakt. Het resultaat is een inhoudelijk onderbouwd beleidsstuk
dat zoveel als mogelijk recht doet aan de bestuurlijke wens om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te
maken voor de inwoners van de gemeente én de bescherming van het archeologische erfgoed van
gemeente Stichtse Vecht te regelen voor latere generaties.
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Onderzoek
Plangebied valt volgens de gemeentelijke Archeologische Verwachtingkaart onder een ontginningsbasis.
Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting voor resten van bewoning vanaf de Late
Middeleeuwen, zie figuur 4.5.

Figuur 4.5: Uitsnede Archeologische Verwachtingkaart en plangebied (rode cirkel).
Het plangebied valt onder de categorie 'Ontginningsas hoog' aldus de gemeentelijke Beleidsadvieskaart.
Hiervoor geldt dat wanneer sprake is van een bodemverstoring met een oppervlakte van meer dan 50
m2 en een diepte van meer dan 30 cm, archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
In het kader van de beoogde ontwikkeling is op 24 februari 2017 een verkennend archeologisch
onderzoek uitgevoerd (bijlage 7). Hieruit is het volgende advies gekomen:
In de huidige situatie staan er binnen het plangebied al woningen. Deze worden gesloopt en daar komen
weer woningen voor terug.
Indien de nieuwbouw exact ter plaatse van de huidige bebouwing zal komen zal de verstoring
waarschijnlijk beperkt zijn. Het is echter niet uitgesloten dat onder de huidige bebouwing nog resten
van oudere bebouwing aanwezig zijn. Indien de nieuwbouw deels buiten de huidige zal komen zullen de
mogelijke archeologische waarden worden verstoord.
Er dient rekening te worden gehouden met een archeologische begeleiding bij de ondergrondse sloop
van de huidige bebouwing en het uitgraven van de bouwput voor de nieuwbouw. De werkwijze bij deze
archeologische begeleiding dient te worden beschreven in een door de gemeente goedgekeurd
Programma van Eisen.
Conclusie
De dubbelbestemming 'Archeologie‐2' is gehandhaafd binnen het plangebied.
De gemeente kan bij de verlening van de omgevingsvergunning 'bouwen' nadere eisen stellen, zoals de
eerder gestelde archeologische begeleiding.
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4.11

Duurzaamheid

Normstelling en beleid
Landelijke ambitie
Op 7 december 2016 is de energieagenda gepubliceerd door minister Kamp. De agenda schetst het
beleid na 2023 dat moet leiden tot een vrijwel CO2‐neutrale economie in Nederland in 2050. De agenda
beschrijft de overgang naar een gasvrij maatschappij.
Door de toenemende onzekerheid over het aardgas, de effecten van aardgaswinning in Groningen, de
toenemende afhankelijkheid van geïmporteerd aardgas en de klimaatdiscussie kiezen
projectontwikkelaars, overheden en netbeheerders vaker voor wijken zonder gasleidingen.
Nederland wil in 2050 volledig duurzaam zijn en heeft ook de klimaatakkoorden (Parijs) getekend. Een
van de maatregelen om volledig duurzaam te worden en te stoppen met aardgas. Alternatieven kunnen
zijn: volledig elektrisch met een warmtepomp, blokverwarming of wijkverwarming uit duurzame
bronnen.
De wet Voortgang Energietransitie is 3 april 2018 aangenomen door de eerste kamer. Dit betekent dat
vanaf 1 juli 2018 geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor nieuwbouw die wordt
aangesloten op een gasnet, tenzij de gemeente hiervoor om zwaar wegende redenen ontheffing voor
verleend. De criteria om te toetsen of ontheffing zou mogen worden verleend worden vastgelegd in een
ministeriële regeling die momenteel wordt opgesteld. Om deze en andere redenen is het uiterst
raadzaam om huidige ontwerpen zonder gasaansluiting te ontwikkelen.
Gemeentelijke ambitie
In de Voorjaarsnota 2016 is de ambitie vastgelegd om in 2030 als gemeente Stichtse Vecht
klimaatneutraal te zijn. De definitie is als volgt ingevuld: “Op het grondgebied van de gemeente Stichtse
Vecht wordt in 2030 evenveel energie duurzaam opgewekt als aan energie wordt verbruikt”.
De ambitie is om bij nieuwbouw nul‐op‐de‐meter (NOM)‐woningen te realiseren door bij
woningbouwprojecten waar de gemeente over eigen grond beschikt en voor woningbouwcorporaties bij
het selecteren van ontwikkelende partijen nul‐op‐de‐meter als voorwaarde mee te nemen. Rekening
moet worden gehouden met financiële haalbaarheid waarbij ook lagere woonlasten, en marktconforme
prijzen voor dit type woning meegenomen moeten worden in de afweging.
Als de gemeente geen eigenaar is van de grond, wordt de ambitie uitgesproken en worden
ontwikkelaars gestimuleerd duurzame (NOM) te ontwikkelingen. Indien het woningbouwplan groter dan
25 woningen is moet een ‘energievisie’ worden opgesteld.
Ambitie vertaald
De gemeente Stichtse Vecht heeft haar beleid rond duurzaam bouwen onder andere verwoord in de
Woonvisie 2017‐2022.
Van de vijf thema’s zet de gemeente Stichtse Vecht in op:
 Thema energie (gemeente heeft geen grondeigendom): 10
 Thema energie (gemeente heeft wel grondeigendom): 10+
 Thema toekomstwaarde: 8
 Overige thema’s (Milieu, Gezondheid en Gebruikskwaliteit): gemiddeld 8
Bij nieuwbouw streeft de gemeente deze ambitie na en maakt hierover afspraken met
woningcorporaties en ontwikkelende partijen, welke worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
Toetsing
Het plan voorziet in ontwikkeling van minder dan 25 woningen door een particuliere ontwikkelaar.
Hierdoor is het opstellen van een energievisie niet noodzakelijk. Tevens dient er voldaan te worden aan
de wettelijke eisen gesteld aan nieuwbouw van woningen. In onderstaand kader zijn de eisen voor 2017
opgenomen:
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1.
2.
3.

Minimale isolatiewaarden (Rc) voor dichte uitwendige scheidingsconstructies, per onderdeel van de
schil ‐ 4,5 voor gevel, 6 voor het dak en 3,5 voor de vloer;
Een maximale U‐waarde van 1,65 voor ramen (glas en kozijn) en deuren;
Een maximale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw. De EPC dient berekent te worden
middels de EPG methodiek. Voor woningen is dit 0,4.

Met de ontwikkelaar is in de anterieure overeenkomst afgesproken dat de nieuwe woningen aan de
eisen van BENG voldoen.
BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’. In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw
uitgedrukt met drie indicatoren:
 De energiebehoefte van het gebouw.
 Het primair fossiele energiegebruik.
 Het aandeel hernieuwbare energie.
Voor deze indicatoren worden afzonderlijke eisen bepaald. Deze worden wettelijk vastgelegd en komen
in de plaats van de huidige EPC. De BENG‐indicatoren hebben alleen betrekking op gebouwgebonden
energiestromen inclusief tapwaterverwarming. De energie voor verlichting wordt bij woningbouw
buiten beschouwing gelaten. Ook huishoudelijke apparaten tellen niet mee.

Conclusie
De tien nieuwbouw woningen zullen voldoen aan de eisen van de BENG‐indicatoren. Hiermee wordt
ingespeeld op zowel de landelijke als gemeentelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid.
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4.12

Vormvrije‐mer

Normstelling en beleid
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van
het omgevingsvergunning plan‐m.e.r.‐plichtig, project‐m.e.r.‐plichtig of m.e.r.‐beoordelingsplichtig zijn.
Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder
de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.‐beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij
onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet
op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze
omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken
van de potentiële (milieu)effecten.
Per 7 juli 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.‐beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe
procedure voor de vormvrije m.e.r.‐beoordeling.
 Voor de ontwerp‐bestemmingsplanfase moet een m.e.r‐beoordelingsbeslissing worden genomen,
waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de
plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke
mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
 Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.‐beoordeling aan de orde komt moet de
initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen
worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een
m.e.r.‐beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije m.e.r.‐beoordelingsbeslissing hoeft echter
niet gepubliceerd te worden.
Onderzoek
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.‐beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking
heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer
woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2).
De aard en omvang van dit project zijn zodanig klein, dat het project niet zou moeten worden
aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in categorie D 11.2 van het Besluit m.e.r..
Ter plaatse van het plangebied is er een toename van 2 woningen. In plaats van 4 x 2 onder 1 kap
woningen worden er straks 2 x 2 onder 1 kap woningen gebouwd en 2 x 3 onder een kapwoningen
gebouwd. De ruimtelijke uitstraling wijzigt niet zodanig dat hier kan worden gesproken van een
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Besluit m.e.r. Verder wordt de ontwikkeling ook niet in de zin
van het Bro aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Ondanks dat het begrip stedelijke ontwikkeling zoals
vermeld in het Bro als in het Besluit m.e.r. twee afzonderlijke begrippen zijn, wordt bij beiden wel
gekeken naar de aard en omvang van een project.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in categorie D
11.2 van het Besluit m.e.r.. Daarom hoeft niet getoetst te worden aan het Besluit m.e.r..
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Hoofdstuk 5

5.1

Juridische regeling

Algemeen

Voor de opbouw van een bestemmingsplan is door het Ministerie van I&M een standaard ontwikkeld,
de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012). In dit bestemmingsplan wordt van deze
standaarden gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de
gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend.
De hoofdstukindeling bestaat uit:
1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs‐ en slotregels.
Het bestemmingsplan is gedetailleerd van aard.

5.2

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
De in de regels gebruikte begrippen zijn hierin omschreven ter voorkoming van misverstanden of
verschil in interpretatie.
Artikel 2 Wijze van meten
Dit betreft een omschrijving van de wijze waarop het meten dient plaats te vinden.

5.3

Bestemmingsregels

Artikel 3 Tuin
Gronden die direct aan de openbare weg liggen en bijvoorbeeld bij een woning liggen (voor‐ of zijtuin)
hebben de bestemming 'Tuin' gekregen. De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen
en parkeren bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. Op deze gronden mogen
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
Artikel 4 Verkeer ‐Parkeren‐
De parkeerplaatsen aan de oostelijke zijde van het plangebied hebben de bestemming 'Verkeer
‐Parkeren‐'. De voor 'Verkeer ‐Parkeren' aangewezen gronden zijn bestemd voor parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen en overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen.
Artikel 5 Wonen
De bouwpercelen hebben de bestemming 'Wonen'. Op deze gronden zijn hoofdgebouwen, aan‐ en
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan binnen het bouwvlak.
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Per bouwvlak mag uitsluitend het maximu aantal wooneenheden worden gebouwd zoals op de
verbeelding weergegeven. De maximaal toegestane goot‐ en bouwhoogte is ook op de verbeelding
weergegeven.
De bij de woning bijbehorende bijgebouwen mogen op ten minste 1 m afstand van de voorgevelrooilijn
worden gerealiseerd.
Artikel 6 Waarde ‐ Archeologie 2
In dit artikel is de bescherming van de archeologische waarde van gronden in het plangebied geregeld
met een zogenoemde dubbelbestemming. Hierin is nadrukkelijk gesteld dat gebouwen (die op basis van
de bestemmingen mogelijk zijn) op gronden met een archeologische verwachtingswaarde, ter
bescherming van die waarden, moeten worden gebouwd binnen de bebouwingsgrenzen. Voorts is een
groot aantal werken en werkzaamheden opgenomen.
Voor het verlenen van een vergunning dient advies te worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.
De dubbelbestemmingen met betrekking tot archeologie zijn opgesteld op basis van de Archeologische
beleidsadvieskaart van de gemeente Stichtse Vecht. Hierop zijn gebieden met een verschillende
archeologische verwachtingswaarde en het beleid ten aanzien van deze gebieden weergegeven.

5.4

Algemene regels

Antidubbeltelregel
Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens als
berekeningsgrondslag voor een bouwvergunning hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen
dienen.
Algemene bouwregels
Deze algemene regels zijn van belang voor een juiste interpretatie van de bestemmingsregels. Het
betreft hier onder andere de overschrijding van bouwgrenzen. Ook is duidelijk vastgelegd hoe met
ondergronds bouwen moet worden omgegaan.
Algemene gebruiksregels
In deze regels wordt bepaald dat waar naar wettelijke regelingen wordt verwezen, het algemene
gebruik bedoeld wordt zoals bepaald op het moment van vaststelling van het plan. In dit
bestemmingsplan is hier een parkeerregeling opgenomen.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsregels opgenomen. Deze afwijkingen betreffen
bijvoorbeeld het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, het overschrijden van bebouwingsgrenzen,
beperkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen en het oprichten van masten en antennes tot een
bepaalde bouwhoogte.
Algemene wijzigingsregels
In dit artikel zijn algemene wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het college van burgemeester en
wethouders om het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, het overschrijden van
bebouwingsgrenzen en beperkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen mogelijk te maken.

5.5

Overgangs‐ en slotregels

Overgangsrecht en Slotregel
De overgangsbepalingen zijn conform het Besluit ruimtelijke ordening.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie opgenomen. Centrale doelstelling
van deze afdeling is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een verbetering van
het gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij locatieontwikkeling. In
artikel 6.12 Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een
bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 Bro is vastgelegd wat onder een bouwplan wordt verstaan.
Hieronder valt onder meer de bouw van een of meer woningen, alsmede de bouw van een of meer
andere hoofdgebouwen. In het voorliggende bestemmingsplan wordt het realiseren van 10 woningen
beoogd.
Echter in de Wro is tevens opgenomen dat kan worden afgeweken van de verplichting tot het opstellen
van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of
besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is. Dit is het geval indien de gemeente en de
initiatiefnemer en/of de ontwikkelende partij een anterieure overeenkomst hebben gesloten over de
verdeling van kosten bij de grondexploitatie. Voor het onderhavige bestemmingsplan is gekozen voor
een anterieure overeenkomst.
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Hoofdstuk 7

7.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het
concept van het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de diverse instanties. Er is een reactie
ontvangen van vier verschillende instanties. De reacties hebben niet tot aanpassingen in het plan geleid.
De reacties zijn kort in deze paragraaf benoemd.
N.V. Nederlandse Gasunie
Het plangebied valt buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen aardgastransportleiding.
Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. Er is geen
belang in het ontwerpbestemmingsplan.
Provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het kader van het provinciaal
belang .
Waternet, waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen zijn er geenn bezwaren zijn tegen de herinrichting die
voorliggend plan mogelijk maakt.
Veiligheidsregio Utrecht
Alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in het concept
ontwerpbestemmingsplan. Binnen het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waarvoor een
verantwoordingplicht geldt voor het groepsrisico. Daarnaast is de bereikbaarheid goed en zijn de
aanwezige bluswatervoorzieningen voldoende. Er is dan ook geen aanleiding te adviseren over het
nemen van eventuele maatregelen.

7.2

Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken heeft gedurende een periode van 6
weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Stichtse Vecht. De procedure van afdeling 3.4 Awb
was hier van toepassing.
In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
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Bijlage 1 Memo wegverkeerslawaai
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MEMO
Van

:

Ing. R. Meijs en dr.ir. W. Soede (ARDEA)

Project

:

Bestemmingsplan voor nieuwbouw 10 woningen te Tienhoven

Opdrachtgever :

Stichtse Vecht

Datum

:

25 mei 2018

Betreft

:

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai bouwplan Ds. Van Schuylenburglaan

1. Inleiding
Aan de Dominee van Schuylenburglaan worden 8 twee-onder-één-kap woningen gesloopt, in plaats daarvoor
komen 10 nieuwe woningen. De nieuwe woningen bestaan uit 4 twee-onder-één-kap woningen en 6
geschakelde woningen. Nieuwe woningen zijn geluidgevoelige functies waarvoor het akoestisch klimaat
aannemelijk dient worden gemaakt. Akoestisch onderzoek is noodzakelijk volgens de Wet geluidhinder (Wgh)
indien de nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg (50 km/u of hoger). De
woningen worden mogelijk gemaakt binnen de bebouwde kom van Tienhoven, waar een 30 km-zone van
toepassing is.
Buiten de bebouwde kom is de Middenweg gelegen, met een maximum snelheid van 60 km/u en een
geluidzone van 250 meter. Het plangebied is gelegen binnen deze zone. Gemotoriseerd verkeer is echter,
behoudens bestemmingsverkeer, verboden op deze weg. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op deze weg
dusdanig laag zijn dat akoestisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening, op basis van een goede ruimtelijke ordening wordt de
akoestische situatie in beeld gebracht ten gevolge van de ontsluitende weg van de kern, de Laan van Niftarlake
(30 km/u). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het lokale verkeer (inclusief planontwikkeling) dat
gebruik maakt van de Ds. Van Schuylenburglaan.
Figuur 1 geeft het onderzoeksgebied met de planlocatie voor 10 woningen. Figuur 1 geeft ook de ingestelde
verkeerscirculatie voor de woonbuurt. Door deze circulatie zal het lokale verkeer in zuidelijke richting moeten
rijden en via de Middenweg de buurt verlaten.
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Figuur 1: Locatie woningbouwplan aan de Ds. Van Schuylenburglaan met verkeerscirculatie.
In een aparte memo heeft Rho Adviseurs onderzoek uitgevoerd naar het effect van verkeersgeluid. De
resultaten voor verkeersgeluid zijn gebruikt om ook een uitspraak te kunnen doen over de gecumuleerde
geluidbelasting. De memo over verkeersgeluid is opgenomen in de bijlage.

2. Toetsingskader
Normstelling
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wgh
geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van de
geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. De geluidbelasting
wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt
weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.
Nieuwe situaties
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen
de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is
vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere
waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavig situatie bedraagt 63 dB
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(binnenstedelijk gelegen woningen). De geluidswaarde binnen de geluidgevoelige bestemming (binnenwaarde)
dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. Krachtens artikel 110g
van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband
met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van de aftrek conform artikel
3.4 uit het Reken- en Meetvoorschrift 2012 is gebruik gemaakt. Voor wegen met een maximum snelheid van 70
km/u of meer is deze aftrek 2 dB. De aftrek voor de andere wegen is 5 dB.
30 km/u wegen
Zoals aangegeven zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh nietgezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in
het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter
beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn.
Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen
aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden
de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De
voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare
waarde. Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen,
wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek bij
gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB).
Hogere waarde beleid Gemeente Stichtse Vecht
Per 1 januari 2011 zijn de gemeenten Loenen, Breuekelen en Maarssen samengevoegd tot de gemeente
Stichtse Vecht. Het hogere waarde beleid van deze gemeenten is in 2012 geharmoniseerd tot één Beleidsregel
Hogere Waarden. Dit gemeentelijk beleid steunt op twee pijlers:
- Wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen;
- Gemeentelijke eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat.
Een hogere waarde kan pas worden verleend indien maatregelen aan de bron en in het overdrachtsgebied zijn
overwogen. Bij het vaststellen van hogere waarden moet worden afgewogen of de eventuele cumulatie van
geluid mogelijk leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat. Daarnaast wordt pas een hogere waarde
verleend wanneer de woning waarbij een overschrijding is berekend voldoet aan:
- een geluidluwe zijde;
- een geluidluwe buitenruimte;
- ten minste 30% van het vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 1 slaapkamer, gelegen
is aan de geluidluwe zijde;
- in geval van de hoogste of op één na hoogste geluidklasse (58 dB of 63 dB) is berekend, de eerstelijns
bebouwing ten opzichte van de bron zo wordt gesitueerd dat het bijdraagt aan de afscherming van het
achterliggende gebied.

3. Uitgangspunten en rekenmodel
Middenweg
De nieuwe woningen zijn formeel gelegen in de geluidzone van de gezoneerde weg Middenweg (60 km/u).
Deze weg wordt alleen door bestemmingsverkeer gebruikt. De geluidbelasting op het plangebied zal ten
gevolge van het verkeer op deze weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden vanwege de grote
afstand en de afscherming van de aanwezig bebouwing, waardoor akoestisch onderzoek niet noodzakelijk
wordt geacht.
30 km/uur wegen
Ten oosten van het plangebied ligt de Laan van Niftarlake, deze weg heeft als erftoegangsweg een ontsluitende
functie voor de kern Tienhoven. Gezien deze functie en de verkeersintensiteit zal deze weg een relevante
geluidsbelasting van de nieuwe woningen geven.
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De Ds. van Schuylenburglaan zal, vanwege het ingstelde eenrichtingsverkeer, alleen gebruikt worden door de
nieuwe bewoners en bewoners van het zuidelijk deel van de Dominee Ulferslaan. Deze weg wordt, alhoewel de
intensiteit laag is, meegenomen in de berekeningen.
De Ds. Ulferslaan wordt gebruikt door lokaal verkeer. ’s Morgens en ’s middags komt daar nog verkeer bij voor
brengen en halen van kinderen bij de basisschool. Deze weg zal echter niet worden meegenomen in de
berekeningen omdat het verkeer over deze weg voor een zeer groot deel wordt afgeschermd door de
bestaande woningbouw. De te verwachten geluidsbelasting is daarmee niet relevant in vergelijking met de
Schuylenburglaan en de Laan van Niftarlake.
Rekenmethodiek en invoergegevens
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode 2 (SRM 2) conform het Reken- en
Meetvoorschrift Geluid 2012. Gebruik wordt gemaakt van het programma geomilieu 4.30.

Uitgangspunten verkeer

De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft een milieu-export met weekdagintensiteiten van het jaar 2030
aangeleverd voor de Laan van Niftarlake. Uit deze opgave blijkt dat het gaat om 3.018 mvt/etmaal voor het jaar
2030. Het wegdek is dicht asfaltbeton. Tabel 1 geeft de categorieindeling.
Voor de Ds. Van Schuylenburglaan moet rekening worden gehouden met lokaal verkeer voor de bestaande
woningen Ds. Ulferslaan en de planontwikkeling. Daarom wordt voor dit gedeelte uitgegaan van een
verkeersgeneratie op basis van kentallen van CROS publicatie 317. Langs het zuidelijk deel van de Ds. Ulferslaan
zijn 26 woningen gelegen. Met de nieuwe woningen komt dat in totaal uit op 36 woningen. Op basis van het
CRWO kan voor woningen in een buitengebied uit worden gegaan van 7.4-8.2 bewegingen per woning.
Wanneer wordt uitgegaan van 8.2 bewegingen dan levert dat in totaal 295.2 bewegingen. Omdat
eenrichtingsverkeer van toepassing is en bewoners die komen uit noordelijke richting ook eerder al rechtsaf
kunnen slaan wordt uitgegaan van ca. 144 bewegingen hetwelk, inclusief enkele pakketbezogers e.d. dan ca.
150 bewegingen oplevert. Voor de verdeling over de categorieën wordt uitgegaan van kentallen van
soortgelijke buurtwegen. Tabel 1 geeft de uiteindelijke invoergegevens zoals opgenomen in het rekenmodel.

Laan van Niftarlake, dicht asfalt beton 30 km/uur

Ds. Van Schuylenburglaan klinkers in keperverband 30 km/uur
Tabel 1 Uitgangspunten verkeer/invoergegevens rekenmodel
Bijlage 1 geeft een overzicht van het computerrekenmodel met de rekenpunten bij de 10 woningen. Voor de
tuinen rond de bestaande en nieuwe woningen is, mede op basis van luchtfoto’s 2017, gekozen om uit te gaan
van akoestisch half hard/half zacht bodemgebied met Bf=0.5. Ter hoogte van de aansluiting Ds. Van
Schuylenburglaan en Laan van Niftarlake is een verkeersplateau gemaakt. Gezien de uitvoering van dit plateau,
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de rijsnelheid van 30 km/uur en de ongelijke verhouding in de verkeersintensiteiten wordt geen
obstakeltoeslag toegepast.
Voor de berekeningen is uitgegaan van beoordeling op 1.5, 4.5 en 7.5 m hoogte (toegestane bouwhoogte max.
10 m).

4. Resultaten
Resultaten
Bijlage 2 geeft de berekeningsresultaten voor de geluidsbelasting van de Ds. Van Schuylenburglaan en de Laan
van Niftarlake en het totaal van beide wegen samen. De laatste kolom van de tabel geeft de geluidsbelasting
inclusief aftrek 5 dB art. 110g. Wanneer de te toetsen waarde hoger is dan de streefwaarde van 48 dB dan is
dat gemarkeerd in de tabel.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de richtwaarde van 48 dB ter plaatse van de twee oostelijke woningen
(W01 en W06) wordt overschreden en uitkomt op maximaal 53 dB voor de oostelijke gevel. Bij de overige
woningen W02-W05 en W07-W10 wordt voldaan aan de richtwaarde van 48 dB.
Maatregelen
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Laan van Niftarlake overschrijdt de richtwaarde van 48 dB
op de zijgevel. In de Wet geluidhinder is in dit geval een onderzoeks- en verantwoordingsplicht opgenomen
naar geluidreducerende maatregelen als het gaat om gezoneerde wegen. Voorliggend plan heeft betrekking op
niet gezoneerde wegen. Echter wordt bij gebrek aan wettelijke normen voor niet gezoneerde wegen,
aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Daarom wordt in eerste
instantie gekeken naar bronmaatregelen, vervolgens naar overdrachtsmaatregelen.
Bronmaatregelen
Hieronder vallen bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid, het terugdringen van het
verkeersaanbod en aanpassen van het wegdektype. De Laan van Niftarlake behoort reeds tot de laagste
wegcategorie met een maximum snelheid van 30 km/u. Daarnaast heeft het al een asfaltverharding, wat meer
geluid reduceert dan een klinkerverharding. De kosten van het aanbrengen van een stille deklaag wegen niet
op tegen de baten.
Overdrachtsmaatregelen
Overdrachtsmaatregelen zijn het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de
geluidsbron en de gevel van de woning. Toepassing van een geluidscherm is vanuit stedenbouwkundig oogpunt
niet wenselijk en ook niet goed mogelijk vanwege de T-splitsing. Het vergroten van de afstand tussen de
geluidsbron en de gevel van de woning is niet mogelijk door beperkte ruimte op het perceel en stuit tevens
tegen bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Geluidluwe gevel

Voor de zuidgevel van de woning W06 is een geluidsbelasting van 49 dB berekend. Aan deze zijde van de
woning zal de tuin komen die moet dienen als geluidluwe buitenruimte. Bij de berekeningen is nog geen
rekening gehouden met de mogelijk te verwachten plaatsing van een schuur of een privacy scherm dat zeer
waarschijnlijk geplaatst zal worden op de kavelgrens met als doel dat de beoogde parkeerplaatsen aan het zicht
worden onttrokken. Als alleen gekozen wordt voor een privacyscherm dan wordt geadviseerd om uit te gaan
van een scherm dat het geluid kan weren.

Geluidwering gevel en indeling woning

Nu de oostgevel van beide kopwoningen een geluidsbelasting ondervinden die hoger is dan de streefwaarde
dient rekening te worden gehouden met geluidwerende maatregelen aan de kopgevel. De indeling van de
woning is nu nog niet bekend, maar bij de indeling van de woning kan mogelijk gekozen worden om entree,
trappenhuis en toilet/badkamers aan de oostzijde te plaatsen.

blz. 5

Toetsing gemeentelijk hogere waarde beleid
De overschrijding vindt plaats ten gevolge van het verkeer op één niet-gezoneerde weg. De geluidbelasting
bedraagt maximaal 53 dB, wat valt in de laagste overschrijdingscategorie ‘onrustig’. Er is geen sprake van
cumulatie (overschrijding ten gevolge van meerdere bronnen). In de voorgaande paragrafen is aangegeven met
welke maatregelen (privacy scherm tuin, indeling woning) voldaan kan worden aan het beleid.
Doordat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid, kan worden geconcludeerd dat de woningen in een
aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat worden mogelijk gemaakt.
Conclusie
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is de akoestische situatie
berekend ten gevolge van het verkeer op de Laan van Niftarlake en Ds. Van Schuylenburglaan.
Hieruit blijkt dat de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden op de zijgevels van de oostelijke woningen. De
geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB, de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet
overschreden. De overige woningen zijn verder gelegen van de Laan van Niftarlake. Op de voor- en
achtergevels van deze woningen wordt de richtwaarde dan ook niet overschreden.
Bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van deze overschrijding te reduceren
stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, financiële en verkeerskundige aard.
Aangezien de maximaal aanvaardbare waarde niet wordt overschreden en met de beschreven maatregelen
qua privacyscherm en indeling van de woning voldaan kan worden aan het gemeentelijk hogere waarde beleid,
wordt geconcludeerd dat bij de woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar akoestisch woon- en
leefklimaat.
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Bijlage 1 Rekenmodel

3D impressie rekenmodel
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Bijlage 2 Berekeningsresultaten
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Lden berekend
Naam

Omschrijving

W01n_A
W01n_B
W01n_C
W01o_A
W01o_B
W01o_C
W01z_A
W01z_B
W01z_C
W02n_A
W02n_B
W02n_C
W02z_A
W02z_B
W02z_C
W03n_A
W03n_B
W03n_C
W03z_A
W03z_B
W03z_C
W04n_A
W04n_B
W04n_C
W04z_A
W04z_B
W04z_C
W05n_A
W05n_B
W05n_C
W05z_A
W05z_B
W05z_C
W06n_A
W06n_B
W06n_C
W06o_A
W06o_B
W06o_C
W06z_A
W06z_B
W06z_C
W07n_A
W07n_B
W07n_C
W07z_A
W07z_B
W07z_C
W08n_A
W08n_B
W08n_C
W08z_A
W08z_B
W08z_C

Zuid
Zuid
Zuid
Oost
Oost
Oost
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Oost
Oost
Oost
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid

Hoogte
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5

Ds Schuylen
burglaan
48.0
47.4
46.2
40.4
40.0
39.2
22.8
25.0
22.7
48.2
47.6
46.5
23.2
25.4
20.3
48.4
47.8
46.6
24.2
26.3
17.2
46.6
46.5
45.8
-0.6
2.5
-46.5
46.4
45.7
---48.3
47.6
46.3
41.0
40.6
39.7
23.2
25.1
25.2
48.4
47.8
46.5
25.3
27.1
27.1
48.5
47.8
46.6
18.9
20.8
21.0

L aan van
Niftarlake
53.6
53.9
53.7
57.7
57.8
57.4
53.1
53.5
53.2
51.3
51.8
51.7
51.1
51.7
51.7
49.1
50.0
50.0
48.7
49.8
49.8
43.2
45.1
45.3
43.0
44.8
44.7
42.5
44.5
44.7
41.1
43.1
43.4
54.0
54.2
53.9
58.1
58.2
57.7
53.6
53.8
53.6
51.5
51.9
51.8
51.3
51.9
51.8
49.1
49.9
49.9
49.1
50.1
50.1

Toetswaarde
Totaal

Incl. 5 dB

54.7
54.8
54.4
57.8
57.9
57.4
53.2
53.5
53.2
53.0
53.2
52.8
51.1
51.7
51.7
51.8
52.0
51.6
48.7
49.8
49.8
48.2
48.8
48.5
43.0
44.8
44.7
48.0
48.5
48.3
41.1
43.1
43.4
55.1
55.1
54.6
58.2
58.2
57.8
53.6
53.8
53.6
53.2
53.4
53.0
51.3
51.9
51.8
51.8
52.0
51.6
49.2
50.1
50.1

50
50
49
53
53
52
48
48
48
48
48
48
46
47
47
47
47
47
44
45
45
43
44
44
38
40
40
43
44
43
36
38
38
50
50
50
53
53
53
49
49
49
48
48
48
46
47
47
47
47
47
44
45
45
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Lden berekend
Naam

Omschrijving

W09n_A
W09n_B
W09n_C
W09z_A
W09z_B
W09z_C
W10n_A
W10n_B
W10n_C
W10z_A
W10z_B
W10z_C

Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid

Hoogte
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5
1.5
4.5
7.5

Ds Schuylen
burglaan
48.3
47.7
46.5
---48.4
47.7
46.5
----

L aan van
Niftarlake
44.7
46.3
46.4
44.9
46.7
46.9
43.4
45.3
45.4
43.5
45.3
45.7

Toetswaarde
Totaal

Incl. 5 dB

49.9
50.1
49.5
44.9
46.7
46.9
49.6
49.7
49.0
43.5
45.3
45.7

45
45
44
40
42
42
45
45
44
38
40
41
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memo

Postbus 150, 3000 AD Rotterdam
Telefoon: 010-2018555
Fax: 010-4121039
E-mail: Irma.dekker@rho.nl

Onderwerp:

Beoordeling effecten stikstofdepositie Dominee van Schuylenburglaan

Datum:

23 maart 2018

Auteur:

I. Dekker, MSc.

Inleiding
Aan de Dominee van Schuylenburglaan te Tienhoven is een ruimtelijke ontwikkeling beoogd. Op de betreffende locatie
staan in de huidige situatie 8 twee-onder-één-kap woningen. De bestaande woningen worden gesloopt en vervangen
door 10 nieuwbouwwoningen. Voor de globale ligging van het perceel en de plangrens wordt verwezen naar figuur 1.
Het gebruik van mobiele werktuigen en aan- en afvoer door vrachtwagens gedurende de bouwfase veroorzaken
stikstofemissies. Ook het uiteindelijke gebruik van de woningen, het stoken van aardgas en de verkeersgeneratie leiden
tot stikstofemissies. Vanwege de korte afstand van het Natura 2000-gebied Oostelijke vechtplassen waar
stikstofgevoelige habitattypen aanwezig zijn, dienen de effecten van de stikstofemissies in beeld te worden gebracht.
Om de effecten van de bouwwerkzaamheden en het uiteindelijke gebruik van de woningen te kunnen beoordelen is
een stikstofberekening uitgevoerd met het rekenprogramma AERIUS Calculator.

Figuur 1: Ligging plangebied en aanwezige stikstofgevoelige habitattypen (bron: AERIUS Calculator)
Beoordelingskader
Programma aanpak stikstof
In de omgeving van de beoogde werkzaamheden zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen waaronder Oostelijke
Vechtplassen. Als het gaat om het aspect stikstofdepositie kunnen op grote afstand effecten optreden. Een kleine
toename van stikstofdepositie in een overbelaste situatie leidt al snel tot significante negatieve effecten. Sinds 1 juli
2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Aan het PAS is een rekenmodel gekoppeld, AERIUS Calculator.
Hiermee berekent de initiatiefnemer hoeveel stikstofemissie en -depositie een activiteit veroorzaakt en welke claim de
activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte in het PAS. Daarbij zijn zowel de gebruiksfase als de aanlegfase
van belang. Voor projecten en handelingen met een stikstoftoename van meer dan 1 mol/ha/jaar. op overbelaste
habitats is ook ontwikkelruimte in het PAS is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
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Wanneer geen of beperkt ontwikkelingsruimte beschikbaar is wordt de drempelwaarde voor een vergunningplicht
verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Dit is onder andere het geval voor het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen.
Uitgangspunten berekeningen
Bouwfase
De aanlegfase betreft heeft een duur van 1 jaar1. In de aanlegfase vinden bouwwerkzaamheden plaats die stikstof
emitteren. De stikstofbronnen bestaan uit mobiele werktuigen voor de bouw en vrachtwagens voor het aan- en
afvoeren van materiaal. De bouwwerkzaamheden vinden plaats gedurende 30 bouwdagen. Er wordt gedurende de
bouwdagen gebruik gemaakt van de volgende werktuigen:
•
Hijskraan 450 kW: diesel, brandstofverbruik= 11.340 liter per jaar (0,21 L/kWh, 240 werkuren, 50 procent
draaiuren: 120 uren gebruik).
•
Vrachtverkeer: 1 mvt/etmaal2 (20 vrachtwagenbewegingen per woning, 200 vrachtbewegingen per jaar, 0,6
mvt/etmaal (200 bewegingen/365 dagen))
Voor de berekening is uitgegaan van gemiddeld schoon materiaal (Stage III B, 130-560 kW, bouwjaar 2011). De emissies
NOx zijn berekend aan de hand van het brandstofverbruik van de kraan. De bron is ingevoerd als vlakbron.
Voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen met vrachtwagens is uitgegaan van in totaal 365 voertuigbewegingen,
ofwel afgerond 1 vrachtbeweging per dag. De bron is ingevoerd als lijnbron. Gezien het lage aantal vervoersbewegingen
kan worden gesteld dat het verkeer op gaat in het heersende verkeersbeeld ter hoogte van de Laan van Niftarlake.
Gebruiksfase
De woningen zijn aangesloten op het gas. Er is gerekend met de standaard emissiewaarde van AERIUS. De kentallen
voor emissies voor nieuwbouw en oudere woningen verschillen, oudere woningen emitteren meer dan
nieuwbouwwoningen. In de toekomstige situatie is derhalve sprake van een afname in emissie. Er is gerekend met
oppervlakte bron met een uitstoothoogte van 7 meter en een spreiding van 3,5 meter.
Tabel 1: Invoergegevens vlakbron bebouwing en lijnbron verkeer
Type woning
kengetal stikstof totaal
kg/jaar per unit
kg/jaar
Huidige situatie 8 twee-onder- 3,09
24,72
één
kapwoningen
totaal
24,72
Beoogde
situatie

totaal

4 twee-onderéén
kapwoningen
6
tussenwoningen

NOx

kengetal verkeer
mvt/etmaal
7,8

verkeersgeneratie
mvt/etmaal
62

62

2,17

8,68

7,8

32

2

12

7,1

44

20,68

76

Het plangebied wordt voor alle modaliteiten ontsloten via de Dominee van Schuylenburglaan. De verkeersgeneratie is
bepaald op basis van de CROW publicatie 317, matig stedelijk, restgebied bebouwde kom, gemiddelde kencijfer. De
verkeersgeneratie Gezien de snelheidslimiet van 30 km/uur en de geringe verkeersgeneratie kan worden gesteld dat
het verkeer ter hoogte van de Laan van Niftarlake opgaat in het heersende verkeersbeeld.

Er is gerekend voor een tijdelijk project met een duur van 1 jaar.
In het rekenprogramma kan enkel gerekend met 1 of meer mvt/etmaal. Er is derhalve worst- case uitgegaan van 1
mvt/etmaal voor een periode van 365 dagen: in totaal 365 vrachtbewegingen.
1
2
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Beoordeling van de resultaten
Uit de berekening voor zowel bouw- als gebruiksfase blijkt dat er sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan de
drempel- en grenswaarde van 0,05 mol/ha/jr.. De berekening voor de bouwfase is maatgevend voor de
vergunningplicht, uit deze berekening blijkt een toename van 0,53 mol/ha/jr. op ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en fonteinkruiden buiten afgesloten zeearmen.
Tabel 2: Overzicht resultaten stikstofberekeningen
Fase
Natura 2000/PAS-gebieden
Bouwfase
Oostelijke Vechtplassen
Gebruiksfase Beoogde situatie
Oostelijke Vechtplassen
Verschilberekening: huidige Oostelijke Vechtplassen
en beoogde situatie

Berekende depositie (mol N/ha/jr.)
0,53
0,40
-0,01

Voor bijdragen boven de 0,05 mol/ha/jr. geldt voor het Natura 2000-gebied Oostelijke vechtplassen een
vergunningplicht. Voor dit project wordt een vergunning van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Hiervoor is een
toedelingsbesluit voor de daarmee samenhangende ontwikkelingsruimte binnen het programma aanpak stikstof nodig
(segment 2).
Het Programma Aanpak Stikstof heeft ontwikkelingsruimte beschikbaar gesteld voor de groei van nieuwe activiteiten.
Er kan gebruik worden gemaakt van het PAS, op dit moment is voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig. In vergelijking
met de huidige situatie in de gebiedsanalyses en de referentiesituatie in de Passende beoordeling van het PAS is volgens
het bevoegd gezag voldoende aangetoond dat op basis van de huidige inzichten met het programma de
instandhoudingdoelstellingen niet in gevaar komen.
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Huidige situatie
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Dominee van Schuylenburglaan, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Dominee van Schuylenburglaan

ReZkCuRwKAr7

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

23 maart 2018, 11:33

2018

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Toelichting

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

24,97 kg/j

21,03 kg/j

-3,94 kg/j

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Berekening stikstofdepositie verschilberekening huidige en beoogde situatie 2018

Huidige situatie
beoogde situatie

ReZkCuRwKAr7 (23 maart 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Bron 1
Wonen en Werken | Woningen

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Benodigde ontwikkelingsruimte

Huidige situatie
beoogde situatie

Emissie NH3

Emissie NOx

-

24,70 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Locatie
beoogde situatie

Emissie
beoogde situatie

Bron
Sector

Bron 1
Wonen en Werken | Woningen

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Benodigde ontwikkelingsruimte

Huidige situatie
beoogde situatie

Emissie NH3

Emissie NOx

-

20,70 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Resultaten
PASgebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil *

Oostelijke Vechtplassen

0,06

*

Benodigde ontwikkelingsruimte

0,05

- 0,01

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Huidige situatie
beoogde situatie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Resultaten
per
habitattype

Oostelijke Vechtplassen

(mol/ha/j)
Habitattype

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil *

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,06

0,05

- 0,01

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,06

0,05

- 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

0,06

0,05

- 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,06

0,05

- 0,01

ZGH91D0 Hoogveenbossen

>0,05

0,05

- 0,01

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

>0,05

0,05

- 0,01

*

Benodigde ontwikkelingsruimte

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Huidige situatie
beoogde situatie
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Huidige situatie

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

24,70 kg/j

Naam

Bron 2
134232, 464148
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Benodigde ontwikkelingsruimte

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Huidige situatie
beoogde situatie

Bron 1
134227, 464147
7,0 m
0,1 ha
3,5 m
0,000 MW
Continue emissie

Aantal voertuigen (/dag) Stof

62,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

beoogde situatie

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

20,70 kg/j

Naam

Bron 2
134232, 464148
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Benodigde ontwikkelingsruimte

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Huidige situatie
beoogde situatie

Bron 1
134227, 464147
7,0 m
0,1 ha
3,5 m
0,000 MW
Continue emissie

Aantal voertuigen (/dag) Stof

76,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Benodigde ontwikkelingsruimte

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Huidige situatie
beoogde situatie

ReZkCuRwKAr7 (23 maart 2018)
pagina 9/9

51

Bijlage 4 Stikstofberekening beoogde situatie

Rho adviseurs voor leefruimte

44000327.20180233

52

Rho adviseurs voor leefruimte

44000327.20180233

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Dominee van Schuylenburglaan, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Dominee van Schuylenburglaan

ReyztSTFoi27

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

23 maart 2018, 11:33

2018

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Bepaling projecteffect

Situatie 1

NOx

21,03 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Oostelijke Vechtplassen

0,40

Berekening stikstofdepositie beoogde situatie 2018

Situatie 1

ReyztSTFoi27 (23 maart 2018)
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bron 1
Wonen en Werken | Woningen

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bepaling projecteffect

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

20,70 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Bepaling projecteffect

Resultaten
PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Oostelijke Vechtplassen

0,40

(mol/ha/j)

*

Bepaling projecteffect

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1

ReyztSTFoi27 (23 maart 2018)
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Bepaling projecteffect

Resultaten
per
habitattype

Oostelijke Vechtplassen

(mol/ha/j)
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,40

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,20

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

0,20

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,12

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,11

*

Bepaling projecteffect

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

20,70 kg/j

Naam

Bron 2
134232, 464148
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Bepaling projecteffect

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Bron 1
134227, 464147
7,0 m
0,1 ha
3,5 m
0,000 MW
Continue emissie

Aantal voertuigen (/dag) Stof

76,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Bepaling projecteffect

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Dominee van Schuylenburglaan, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Dominee van Schuylenburglaan

RaFBRgmVFgRM

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

23 maart 2018, 11:25

2018

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2018

1

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Bepaling projecteffect

Situatie 1

NOx

125,79 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Oostelijke Vechtplassen

0,53

Berekening stikstofdepositie bouwfase 2018

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bepaling projecteffect

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

125,74 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Bepaling projecteffect

Resultaten
PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Oostelijke Vechtplassen

0,53

(mol/ha/j)

*

Bepaling projecteffect

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Resultaten
per
habitattype

Oostelijke Vechtplassen

(mol/ha/j)
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,53

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden

0,26

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,26

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,15

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,13

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

>0,05

*

Bepaling projecteffect

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik
(l/j)

STAGE III B, 130 – 60 ton kraan
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

11.340

Naam

Bepaling projecteffect

Bron 1
134227, 464147
125,74 kg/j

NOx

Emissie

125,74 kg/j

Bron 2
134232, 464148
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

1,0 NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Bepaling projecteffect

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1
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Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van boringen uitgevoerd voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan de
Dom van Schuylenburglaan te Tienhoven.
Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten,
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde
archeologische verwachting van het gebied.
De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en de
realisatie van twaalf eengezinswoningen. Nadere details zijn nog niet
beschikbaar.
Het plangebied ligt op de overgang tussen het Utrechtse zandgebied en het
Hollandse veengebied. In het Paleolithicum tot en met het Neolithicum bevindt
zich dekzand aan het oppervlak en is het plangebied bewoonbaar. Met name de
dekzandruggen zijn aantrekkelijk voor bewoning. Op basis van boorprofielen uit
milieukundig onderzoek bevindt de top van het dekzand zich in het noordelijk
deel van het plangebied op ca. 300 cm -mv, in het zuidelijk deel van het
plangebied mogelijk op ca. 100 cm -mv. Vanaf de Bronstijd vormt zich veen en is
het plangebied niet aantrekkelijk voor bewoning. Het veengebied is vanaf de Late
Middeleeuwen (1000 – 1500 na Chr.) ontgonnen. Het plangebied ligt langs een
ontginningsas uit deze periode. Op 18e eeuws kaartmateriaal is globaal ter
plaatse van het plangebied bebouwing aangegeven. Op 19e eeuws
kaartmateriaal is het noordelijk deel van het plangebied bebouwd. Mogelijk gaat
deze bebouwing terug tot in de Late Middeleeuwen.
Uit het booronderzoek blijkt dat de diepe ondergrond bestaat uit dekzand. In de
top van dit pakket is geen bodemvorming aanwezig. Hierop ligt een veenpakket.
De bovengrond bestaat uit een afwisseling van omgewerkt en opgebracht zandig
veen, zandige klei en humeus matig grof zand. Waarschijnlijk houden de
omgewerkte en opgehoogde pakketten verband met bebouwing die op basis van
kaartmateriaal zeker vanaf de 18e eeuw aanwezig is. Mogelijk is het ook deels
een toemaakdek. Het is niet uitgesloten dat het plangebied ook in de Late
Middeleeuwen bebouwd was. Mogelijk zijn in het plangebied nog
funderingsresten van deze bebouwing aanwezig. Gezien het ontbreken van
bodemvorming en de diepteligging (320 en 285 cm -mv, -318 en -292 cm NAP)
wordt het dekzand niet geschikt geacht voor bewoning. Derhalve vormt de top
van het dekzand geen potentieel archeologisch niveau.
Indien de nieuwbouw exact ter plaatse van de huidige bebouwing zal komen zal
de verstoring waarschijnlijk beperkt zijn. Het is echter niet uitgesloten dat onder
de huidige bebouwing nog resten van oudere bebouwing aanwezig zijn. Indien de
nieuwbouw deels buiten de huidige zal komen zullen de mogelijke
archeologische waarden worden verstoord.
Omdat het bouwplan nog niet is uitgewerkt is het niet mogelijk een gericht advies
te geven. Er dient rekening te worden gehouden met een archeologische
begeleiding bij de ondergrondse sloop van de huidige bebouwing en het
uitgraven van de bouwput voor de nieuwbouw. De werkwijze bij deze
archeologische begeleiding dient te worden beschreven in een door de gemeente
goedgekeurd Programma van Eisen.
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1

Inleiding
Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor
sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Dom van Schuylenburglaan te
Tienhoven.
Het plangebied ligt in bestemmingsplan Landelijk gebied. In het plangebied geldt
de dubbelbestemming Waarde Archeologie 2. Dit houdt in dat archeologisch
onderzoek verplicht is bij bouwwerken groter dan 50 m2 en verstoringen dieper
dan 30 cm -mv.
Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 1.870 m2. De beoogde ontwikkeling
leidt tot een nog onbekende bodemverstoring. Hiermee overschrijdt het plan de
vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te
voeren.
Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m om de
ontwikkeling heen.
Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).

1.1

Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.
Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en had de
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de
locatiekeuze in het verleden.
De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
geomorfologie, geologie en bodemkunde?
• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van
de verstoring?
• Zijn er archeologisch relevante lagen of zones in het plangebied aanwezig, en
zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan?
• Indien er mogelijke archeologische waarden aanwezig zijn:
• Worden deze mogelijke archeologische waarden verstoord door de
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te
houden met deze mogelijke archeologische waarden
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2

Bureauonderzoek

2.1

Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocol 4002.1
In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige,
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging,
omvang, ouderdom en conservering.
De genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken
van de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.2 In
de hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens
gepresenteerd.
Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.2

Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Stichtse Vecht in de plaats Tienhoven aan de
Dom van Schuylenburglaan huisnummers 1 tot en met 8. In het plangebied
bevinden zich twee huizenblokken elk bestaande uit acht woningen. De
huizenblokken hebben een omvang van 260 en 300 m2. Er zijn geen kelders
onder de bebouwing aanwezig. De diepte van de fundering is niet bekend. De
grond onder de woningen is waarschijnlijk tot 80 cm-mv vergraven voor de
aanleg van de funderingen. De woningen rusten vermoedelijk op palen. Tussen
de twee huizenblokken in loopt de Dominee van Schuylenburglaan.
Het plangebied heeft een omvang van 1.870 m2.
De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en de
realisatie van twaalf eengezinswoningen. Nadere details zijn nog niet
beschikbaar.

2.3

Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1.
Het plangebied ligt op de grens van de NOaA regio' s 'Het Utrechts-Gelders
zandgebied' en het 'Hollandse veen- kleigebied'. De ondergrond van het
plangebied bestaat uit dekzand (Formatie van Boxtel).3 De oude benaming
hiervoor is Formatie van Twente.4 Het dekzand is afgezet in het laatste glaciaal
van het Pleistoceen, het Weichselien (120.000 – 11.700 jaar geleden), in een
zeer koud en droog klimaat. Op basis van een bijkaart bij de geologische kaart 1:
1
2
3
4

(SIKB 2016)
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
(De Mulder 2003)
(Rijks Geologische Dienst 1988)
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50 000 ligt de top van het dekzand tussen -2 en -3 m NAP.5
In het Holoceen stijgt de zeespiegel en het grondwater waardoor zich veen vormt
ter plaatse van slecht ontwaterde en lage delen van het landschap. Dit gebeurt
ook ter plaatse van het plangebied (zie fig. 3, eenheid Hollandveen). Het veen is
vanaf de Late Middeleeuwen deels afgegraven, waardoor plassen ontstaan. Ten
westen van het plangebied ligt een dergelijke plas, de huidige Bethunepolder.
Op de geomorfologische kaart is het plangebied aangeduid als bebouwd (fig. 4).6
Op een hoogte-reliëfkaart op basis van AHN2 is de lage ligging van de
Bethunepolder ten westen van het plangebied zichtbaar. De maaiveldhoogte in
de Bethunepolder ligt op ca. -3,24 m NAP (fig. 5). In het plangebied ligt het
maaiveld tussen -0,30 en -0,01 m NAP (fig. 6).
Op de bodemkaart 1: 50 000 is het plangebied gekarteerd als moerige
podzolgronden met een moerige bovengrond (fig. 7).7 Deze gronden beschikken
over een 20 tot 30 cm dikke bovengrond van lutumhoudend, venig zand. Dit
betreft een combinatie van stalzand met bemesting en materiaal dat uit sloten
afkomstig is.
In het plangebied heeft een milieukundig booronderzoek plaatsgevonden.8 Uit de
dieper doorgezette boringen blijkt dat in het noordelijk deel van het plangebied de
bovenste 200 cm bestaat uit puinhoudend, overwegend humeus zand. Dit pakket
wordt geïnterpreteerd als een antropogeen pakket dat mogelijk vanaf de Late
Middeleeuwen is opgebracht. Hieronder ligt een 3 m dik veenpakket (Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen). Vanaf 300 cm -mv begint veenhoudend zand.
Waarschijnlijk is dit de top van het dekzand (Formatie van Boxtel). In het zuidelijk
deel bestaat de bovenste 100 cm uit eveneens uit puinhoudend, overwegend
humeus zand. Hieronder ligt zwak siltig zand zonder bijmenging. De top van het
zand ligt hier dus veel ondieper dan aan de noordzijde. Indien dit dekzand betreft
is in het zuidelijk deel sprake zijn van een dekzandrug op opduiking.
In Dinoloket en BisNederland staan geen voor het plangebied relevante
boorprofielen gedocumenteerd.9
Bron

Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 3)10

Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen

Geomorfologie (fig. 4)11

Bebouwing (Beb)

AHN (fig. 5 en 6)

In het plangebied ligt het maaiveld tussen -0,30 en 0,10 m NAP

Bodemkunde (fig. 7)13

Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond GWT III

12

Tabel 1: Aardkundige waarden.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

(Rijks Geologische Dienst 1988)
(Alterra 2004)
(Alterra Wageningen UR 2012)
Boorstaten ter beschikking gesteld door Van Dijk Geo- en milieutechniek
(Dinoloket; Alterra Wageningen UR 2012)
(De Mulder 2003; Rijks Geologische Dienst 1988)
(Alterra 2004)
(Kadaster - PDOK 2014)
(Alterra Wageningen UR 2012)
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2.4

Bewoning en historische situatie
Het plangebied ligt op de overgang tussen het Utrechtse zandgebied en het
Hollandse veengebied. In het Paleolithicum tot en met het Neolithicum bevindt
zich dekzand aan het oppervlak en is het plangebied bewoonbaar.
Binnen 'de taartpunt van Tienhoven' ten oosten van het plangebied, zijn ter
plaatse van vergelijkbare zandopduikingen als die in het zuiden van het
plangebied vuursteenvindplaatsen uit het mesolithicum aangetroffen (zie ook
§2.5).14
Vanaf de Bronstijd vormt zich veen en is het plangebied niet aantrekkelijk voor
bewoning. Het veengebied wordt vanaf de Late Middeleeuwen (1000 – 1500 n.
Chr.) ontgonnen. De ontginningen hebben geen vaste dieptemaat maar een vrije
opstrek zonder vooraf bepaalde achtergrens. De ontginningen verlopen vrij traag
en het tempo is per blok verschillend. Vandaar dat de boerderijlinten niet in één
lijn liggen maar onderling verspringen. Vanuit de Vechtoever graaft men loodrecht
op de Vecht vaarten in het veengebied. De uitgekomen grond wordt naast de
vaart gedeponeerd en vormde een enigszins verhoogde weg. Op bepaalde
afstanden worden dwarsvaarten gegraven.
De eerste dijk in het veen, aangelegd dwars op de richting van de verkaveling,
loopt als één lange ononderbroken lijn dwars door alle ontginningen heen. Deze
dijk loopt onder Breukelerveen, Tienhoven/Oud-Maarsseveen, Maarsseveen en
Westbroek en wordt aangeduid als Oude Weg en later als Gageldijk. De dijk
loopt ongeveer 2,3 km ten westen van het plangebied. Deze dijk moet
gefungeerd hebben als oudste ontginningsbasis van waaruit het ontginningswerk
is aangevat, zowel in de richting van de afscheiding met het oude land langs de
Vecht als in noordoostelijke richting.15
Tienhoven en Oud-Maarsseveen zijn ontstaan in de Late Middeleeuwen. De
naam Tienhoven heeft betrekking op een stuk land dat tien hoeven
(oppervlaktemaat) groot is. Het stuk land wordt in 1243 door Herman van
Maarssen aan het kapittel van Sint Pieter te Utrecht verkocht. Hierdoor wordt het
kapittel de bezitter van het gerecht Tienhoven.16
Vanaf de 14e eeuw begint men met het afgraven van veen. In de 17e eeuw wordt
op ruime schaal verveend waardoor plassen ontstaan. Zo is ook gebied ten
westen van het plangebied, de huidige Bethunepolder, ondergelopen. Vanwege
het kwelwater vanaf de Utrechtse Heuvelrug is de plas moeilijk droog te leggen.
Uiteindelijk is de Bethunepolder in 1880 drooggelegd.
Op een kaart uit de 18e eeuw is globaal is de huidige Laan van Niftarlake. Aan
weerszijden van de laan zijn huizen en bomen afgebeeld (fig. 8). Ook globaal ter
plaatse van het plangebied is bebouwing afgebeeld. Deze kaart is echter niet
gedetailleerd genoeg om de exacte locatie van bebouwing te bepalen.
In het begin van de 19e eeuw is voor het eerst gedetailleerde kaarten
beschikbaar. Uit een projectie van het plangebied op de kadastrale minuut uit
1811-1832 blijken in het noordelijk deel van het plangebied twee woonhuizen
omringd door erf aanwezig te zijn. De woonhuizen zijn eigendom van Cornelis
Slagt (timmerman) en Jan Slagt (veensnijder). Het zuidelijk deel van het
plangebied is in gebruik als tuin (fig. 9).
14 (Sueur en Brijker 2015) mededeling M. Dütting, ODRU
15 (Blijdenstijn 2007)
16 (Blijdenstijn 2007)
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Ook aan het einde van de 19e eeuw en in het eerste kwart van de 20e eeuw is in
het noordelijk deel bebouwing aanwezig (fig. 10 en 11). In het midden van de 20e
eeuw lijkt de bebouwing niet meer aanwezig te zijn (fig. 12). In de tweede helft
van de 20e eeuw is de huidige bebouwing aanwezig (fig. 13 en 14). Op basis van
informatie uit BAG is deze gerealiseerd in 1957.

2.5

Bekende archeologische en ondergrondse
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan
weergegeven in fig. 15 en staan toegelicht in tabel 2.
De dorpskern van Tienhoven heeft de status van een terrein van hoge waarde.
Binnen het terrein kunnen resten vanaf de Late Middeleeuwen voorkomen
(monument 11.931).
Het plangebied ligt binnen een gebied dat is onderzocht door middel van een
bureauonderzoek in het kader van de aanleg van een nieuw riool
(onderzoeksmelding 4003346100).17 In het gebied werden resten vanaf het Laat
Paleolithicum tot en met het Neolithicum verwacht in de top van het dekzand en
resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd ter plaatse van de historische
kern. Ter plaatse van het huidige plangebied (Dominee van Schuylenburglaan)
komt het nieuwe riool op dezelfde locatie als het reeds aanwezige riool en ook
hoger te liggen. Daarom is voor dit deel van het plangebied geen
vervolgonderzoek geadviseerd. Ter plaatse van het toekomstige riool tussen de
Middenweg en de Maarsseveensevaart werd een verkennend en karterend
booronderzoek geadviseerd teneinde vast te stellen of de top van het dekzand
intact is en om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten
aanwezig zijn. Deze onderzoeken zijn reeds uitgevoerd (onderzoeksmeldingen
4006821100 en 4019458100).18 Bij het verkennend onderzoek zijn in het zuidelijk
deel van het gebied fragmenten handgevormd aardewerk, een verbrand
vuursteenfragment, (verbrande) botfragmenten en een fragment kwartsiet
aangetroffen. Deze indicatoren wijzen op de mogelijke aanwezigheid van één of
meerdere vindplaatsen. Er is geadviseerd om een proefputtenonderzoek uit te
voeren.
De Bethunepolder, ten westen van het plangebied, is eerder onderzocht door
middel van een bureauonderzoek (onderzoeksmelding 19.923). Er is geadviseerd
om de delen waar het dekzand ondieper dan 40 cm -mv voorkomt nader te
onderzoeken.19
Ter plaatse van de Laan van Niftarlake nr. 4 – 10, direct ten oosten van het
plangebied, heeft een bureau- en booronderzoek plaatsgevonden
(onderzoeksmelding 54.807, waarneming 442159). Gezien het ontbreken van
aanwijzingen voor historische bebouwing worden geen resten uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd verwacht. Ook voor oudere resten worden niet
verwacht. Het plangebied is vrijgegeven.20
Aan de Looijdijk 47 heeft eveneens een bureau- en booronderzoek
plaatsgevonden (onderzoeksmelding 66.543). Nadere gegevens zijn niet
beschikbaar.
17
18
19
20

(Hanemaaijer 2016)
(Beckers 2016a; Beckers 2016b)
(Vossen 2006)11
(Nales 2012)
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Buiten het onderzoeksgebied maar noemenswaardig zijn een waarderend
booronderzoek en een archeologische begeleiding die in 'de taartpunt van
Tienhoven' zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn ongeveer 1,5 km ten
zuidoosten van het plangebied uitgevoerd. Bij de archeologische begeleiding zijn
ter plaatse van een dekzandopduiking in de top van het dekzand
vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum aangetroffen.21
Op de beleidskaart geldt voor het plangebied een hoge verwachting vanwege de
ligging binnen de historische kern van Tienhoven en binnen een ontginningslint
(fig. 16).
Vanwege de aanwezigheid van bebouwing op de kadastrale minuut zijn in het
plangebied mogelijk ondergrondse bouwhistorische waarden aanwezig.
Bron

omschrijving

Archeologische terreinen

11.931 - Stichtse Vecht - Centrum - Terrein van hoge
archeologische waarde
'Terrein met sporen van bewoning. Het betreft de dorpskern van
Tienhoven. Langgerekte ontginningsas. Deze dorpen liggen in een kom
in het veenweidegebied.

Waarnemingen

442.159 - Tienhoven - Laan van Niftarlake
Zie verder onderzoeksmelding: 54.807

Vondstmeldingen

geen

Onderzoeksmeldingen

19.923 - Maarssen - Bethunepolder - bureauonderzoek
De Bethunepolder, tussen Maarssen en Tienhoven, wordt volledig
heringericht ten behoeve van natuurontwikkeling. Het veel kleinere
gebied Gansenhoef, ten zuidwesten van de polder zal als
verbindingszone naar de Vechtoever eveneens een andere bestemming
krijgen.
Het plangebied is vanaf ca. 5000 voor Chr. een voor bewoning
onaantrekkelijk veengebied geweest. Pas in de Late Middeleeuwen is
het gebied geleidelijk aan ontgonnen. Van voor de veenvorming zouden
zich eventueel resten van Mesolithische en vroeg-Neolithische
vindplaatsen in het gebied kunnen bevinden. De kans hierop is
aanwezig in het zuidoostelijk deel van de Bethunepolder, waar
dekzandkoppen aan het oppervlak komen.
Indien toch dieper zal worden gegraven dan is een vervolgonderzoek in
de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek wel noodzakelijk. Dit
zal in de eerste plaats bestaan uit een verkennend booronderzoek. Een
dergelijk booronderzoek zal er vooral op gericht zijn de intactheid van
het bodemprofiel onder het veenpakket in kaart te brengen en daarmee
de kans op het aantreffen van eventuele vindplaatsen.
Ter plekke van aan te leggen gronddepot wordt een vervolgonderzoek
niet noodzakelijk geacht. Vanwege de pleistocene ondergrond (en de
eventueel daarin aanwezige archeologische resten) zal geen/minimale
zetting optreden. Voor af te graven delen is geadviseerd deze delen te
beperken tot de zones waar de pleistocene ondergrond dieper zit dan
40 cm -mv. Indien dieper, tot in de pleistocene ondergrond wordt
afgegraven, is geadviseerd ter plekke van deze gebieden een karterend
booronderzoek uit te voeren, met name om intactheid van bodem te
achterhalen. Bij positief resultaat (intact bodemprofiel) zal vervolgens
een waarderend booronderzoek uitgevoerd dienen te worden. Als
alternatief is archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden
mogelijk.22
59.798 - Tienhoven - Dijkverbetering Waternet - Waterkering Nieuwe
Weg en Waterleidingkade – bureauonderzoek

21 (Sueur en Brijker 2015) mededeling M. Dütting, ODRU
22 (Vossen 2006)
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Bron

omschrijving
De dijk Nieuweweg dateert uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. De
Waterleidingkade dateert uit de 19e eeuw. Uit het bureauonderzoek
blijkt dat er binnen het plangebied een lage verwachting geldt voor het
aantreffen van sporen vanaf de prehistorie (Bronstijd) tot en met de
Nieuwe Tijd.
Tot circa 1100 na Chr. was het gebied te nat voor permanente
bewoning, daarna werd het ontgonnen en nog later
verveend/afgegraven. Hierdoor ontstonden grote waterplassen, die later
soms ingepolderd werden, zoals in het geval van de Tienhovensche
Plas/ Bethunepolder. Het plangebied is vrijgegeven.
54.807 - Tienhoven - Laan van Niftarlake 4-10 – booronderzoek
Het plangebied heeft op basis van het bureauonderzoek een
middelhoge tot hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van
archeologische waarden uit de periode Laat-Paleolithicum - Neolithicum
en de Late Middeleeuwen. Er zijn echter in de directe omgeving van het
plangebied geen archeologische vindplaatsen bekend, ondanks dat in
de directe omgeving enkele onderzoeken hebben plaatsgevonden. Wel
ligt het plangebied binnen de historische kern (ontginningsas) van
Tienhoven. Het plangebied is volgens historische kaarten altijd
onbebouwd geweest. Het oudst geraadpleegde kaartmateriaal, namelijk
uit de eerste helft van de 17e eeuw, laat ter plaatse van het plangebied
weiland zien. Ook op jonger kaartmateriaal staat geen bebouwing
aangegeven, zodat het plangebied voor wat betreft de Nieuwe tijd (tot
1950) een lage verwachting heeft. 3) Tijdens het veldonderzoek is in het
westelijke deel van het plangebied roodbruin, onvergraven veen
aangetroffen. De top van het veen is geoxideerd (vermoedelijk als
gevolg van de ontginning), waarna in het plangebied een toemaakdek is
aangebracht. In dit dek bevinden zich indicatoren die dateren uit de
Nieuwe tijd B en C (waarneming 442.159). In het oostelijk deel van het
plangebied is sprake van verteerd, zwartgrijs veen met een
zandbijmenging. Dit veen is vermoedelijk secundair en betreft mogelijk
opvulling van een petgat of een wetering. Onder beide veenpakketten
ligt dekzand, waarvan de oorspronkelijke top is verdwenen als gevolg
van erosie. Er zijn geen sporen van de oorspronkelijke bodemvorming in
de top van het dekzand aanwezig. Concluderend heeft het plangebied
een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden
uit de periode Laat-Paleolithicum - Neolithicum en de Nieuwe tijd. Voor
de overige archeologische perioden bestond op basis van het
bureauonderzoek al een lage archeologische verwachting (Bronstijd Middeleeuwen). Doordat het plangebied in een veengebied lag, is het
namelijk in die periode naar verwachting te nat geweest voor bewoning.
Er is geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouw in het
plangebied.23
66.543 - Tienhoven - Looijdijk 47 – booronderzoek
Details niet beschikbaar.
4003346100 Stichtse Vecht - Tienhoven en Oud Maarseveen rioolvervanging – bureauonderzoek
In het gebied werden resten vanaf het Laat Paleolithicum tot en met het
Neolithicum verwacht in de top van het dekzand en resten uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd ter plaatse van de historische kern. Ter
plaatse van het huidige plangebied (Dominee van Schuylenburglaan)
komt het nieuwe riool op dezelfde locatie als het reeds aanwezige riool
en ook hoger te liggen. Daarom is voor dit deel van het plangebied geen
vervolgonderzoek geadviseerd. Ter plaatse van het toekomstige riool
tussen de Middenweg en de Maarsseveensevaart werd een verkennend
en karterend booronderzoek geadviseerd teneinde vast te stellen of de
top van het dekzand intact is en om vast te stellen of in het plangebied
archeologische resten aanwezig zijn.24
4006821100 en 4019458100 Stichtse Vecht - Tienhoven -

23 (Nales 2012)
24 (Hanemaaijer 2016)
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omschrijving
rioolvervanging – booronderzoek
Verkennende en karterend booronderzoek. In het zuidelijk deel van het
plangebied fragmenten handgevormd aardewerk, een verbrand
vuursteenfragment, (verbrande) botfragmenten en een fragment
kwartsiet aangetroffen. Deze indicatoren wijzen op de mogelijke
aanwezigheid van één of meerdere vindplaatsen. Er is een
proefputtenonderzoek geadviseerd.25

Gemeentelijke kaart

Hoge verwachting

Bouwhistorische waarden

Mogelijk ondergrondse bouwhistorische waarden in plangebied

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.

2.6

Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt op de overgang tussen het Utrechtse zandgebied en het
Hollandse veengebied. In het Paleolithicum tot en met het Neolithicum bevindt
zich dekzand aan het oppervlak en is het plangebied bewoonbaar. Met name de
zandopduikingen zijn aantrekkelijk voor bewoning. Op basis van boorprofielen uit
milieukundig onderzoek bevindt de top van het dekzand zich in het noordelijk
deel van het plangebied op ca. 300 cm -mv, in het zuidelijk deel van het
plangebied mogelijk op ca. 100 cm -mv. Vanaf de Bronstijd gaat zich veen
vormen en is het plangebied niet aantrekkelijk voor bewoning. Het veengebied is
vanaf de Late Middeleeuwen (1000 – 1500 na Chr.) ontgonnen. Op 18e eeuws
kaartmateriaal is globaal ter plaatse van het plangebied bebouwing aangegeven.
Op 19e eeuws kaartmateriaal is het noordelijk deel van het plangebied bebouwd.
Mogelijk gaat deze bebouwing terug tot in de Late Middeleeuwen.
De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:
Niveau 1, top van het dekzand:
1. Datering:

Laat-Paleolithicum - Neolithicum.

2. Complextype: Kampement, nederzetting.
3. Omvang:

Onbekend.

4. Diepteligging: In de top van het dekzand, onder het veen.
5. Gaafheid, conservering en verstoringen: De conservering van eventuele
archeologische resten zal, voor zover deze niet zijn
vergraven, gezien de hoge grondwaterstand, goed zijn.
6. Locatie:

In de delen van het plangebied waar het dekzand relatief
hoog ligt (dekzandkoppen)

7. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): spreiding van vuursteen
en/of aardewerkfragmenten, (verkoolde of onverkoolde)
organische resten.
Niveau 2, top van het veen:
1. Datering:

Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd.

2. Complextype: Huisplaats.
3. Omvang:

Onbekend.

25 (Beckers 2016a; Beckers 2016b)
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4. Diepteligging: Vanaf het maaiveld.
5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Waarschijnlijk verstoord ter
plaatse van de huidige bebouwing.
6. Locatie:

Ter plaatse van de historische bebouwing.

7. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): Ophogingspakketten,
fundering, spreiding van aardewerkfragmenten.
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3

Booronderzoek

3.1

Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie 4.0,26 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003
inventariserend veldonderzoek overig”.
Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie
VS03), verkennende fase.
De boringen zijn in de eerste plaats gezet met het doel de bodemopbouw te
verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van
het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke
zones worden geselecteerd.
In dit onderzoek zijn vijf boringen geplaatst op een oppervlak van 1.870 m2. Het
grid was onregelmatig in verband met de aanwezige bebouwing, begroeiing en
verhardingen.
De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor en 3 cm guts tot op maximaal
365 cm -mv.
De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht
door deze te versnijden en te verbrokkelen. Hoewel niet het doel van de
verkennende fase is wel gelet op archeologische indicatoren. De bodemtextuur
en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 van het NITGTNO. In de ASB wordt onder meer de standaardclassificatie van bodemmonsters
volgens NEN 5104 gehanteerd.27 De gegevens in het veld zijn digitaal
geregistreerd in het programma PIM 4.0. De X en Y coördinaten van de boringen
zijn bepaald door middel van een GPS met WAAS en GLONASS correctie met
een nauwkeurigheid van 3 m.
Het veldwerk is uitgevoerd op 16 februari 2017 door A. de Boer (KNA Senior
Prospector).

3.2

Resultaten
De locaties van de boringen staan in fig. 17 en 18 weergegeven. De
boorgegevens staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische
doorsnede gemaakt en weergegeven in fig. 19.
Op grond van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen in het bodemprofiel van
de boringen een aantal pakketten worden onderscheiden. Deze zijn van diep
naar ondiep:
Pakket 1:

Zwak siltig, (licht) bruingrijs, matig fijn, kalkloos zand. Het pakket is
fysiek aangetroffen in boorprofielen 1 t/m 3 en 5. In boorprofiel 4 is
het pakket wel aanwezig maar niet opgeboord door het leeglopen
van de gust. De top van het pakket is humeus en bevat
plantenresten. De top van het pakket ligt tussen 320 en 285 cm -mv
(-318 en -292 cm NAP).

26 (SIKB 2016)
27 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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Pakket 2:

Zandig veen. Dit pakket is alleen aanwezig in boorprofiel 3 tussen
305 en 280 cm -mv (-287 en -312 cm NAP). Het pakket lig top pakket
1.

Pakket 3:

Mineraalarm veen. Dit pakket is aanwezig in alle boorprofielen. Het
pakket is tussen 130 en 195 cm dik. De top ligt tussen 90 en 180 cm
-mv (-185 en -97 cm NAP). Het pakket lig top pakket 1 of 2.

Pakket 4

Zandig en grindig veen. Het pakket is aanwezig in boorprofielen 1 en
3. Het pakket is 70 en 100 cm dik. De top van het pakket ligt tussen
50 en 80 cm -mv (-69 en -57 cm NAP). In boorprofiel 1 bevat het
pakket baksteenfragmenten.

Pakket 5

Zwak siltig, humeus, matig grof zand, zandig veen en zandige klei.
Het pakket is aanwezig in alle boorprofielen en ligt aan het maaiveld
of onder een tegel (boorprofielen 1 en 3 t/m 5). Het pakket is tussen
46 en 180 cm dik. Het pakket bevat baksteenfragmenten. In
boorprofiel 4 bevat het pakket een tweezijdig geglazuurd
roodbakkend aardewerkfragment dat wordt gedateerd in de 18e
eeuw en een wit geglazuurd tegelfragment. In boorprofiel 5 bevat het
pakket een verroeste nagel.

Er zijn geen vondsten verzameld.
De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich tussen 120 en 150 cm
-mv.

3.3

Interpretatie
Het onderste pakket (pakket 1) wordt op grond van de textuur en stratigrafische
ligging geïnterpreteerd dekzand. De humeuze bijmenging van de top van het
pakket is waarschijnlijk het gevolg van inspoeling van het bovenliggende
veenpakket.
Pakket 3 betreft Hollandveen dat is gevormd in het gebied vanaf de Bronstijd. Het
veen met de zandbijmenging (pakket 2) in boorprofiel 3 is waarschijnlijk gevormd
door het inwaaien van nabijgelegen dekzand.
Pakket 4 wordt op grond van de bijmenging met zand, grind en
baksteenfragmenten geïnterpreteerd als een omgewerkt pakket.
Pakket 5 wordt op grond van de textuur, de stratigrafische ligging en de
bijmenging met baksteenfragmenten, een aardewerk- en tegelfragment
geïnterpreteerd als een opgebracht en omgewerkt pakket. In boorprofiel 1 is het
pakket waarschijnlijk een slootvulling. De sloot die ten noorden langs het
plangebied loopt was waarschijnlijk oorspronkelijke breder en liep deels door het
plangebied (fig. 20).
In het plangebied is een in de Nieuwe tijd gevormd ophogingspakket en
omgewerkt pakket aanwezig. Waarschijnlijke houden deze pakketten verband
met bebouwing die op basis van kaartmaterieel zeker vanaf de 18e eeuw
aanwezig is. Gezien de aanwezigheid van zand is mogelijk deels sprake van een
toemaakdek. Het is niet uitgesloten dat het plangebied ook in de Late
Middeleeuwen bebouwd was. Mogelijk zijn in het plangebied nog
funderingsresten van deze bebouwing aanwezig.
Gezien het ontbreken van bodemvorming en de diepteligging (320 en 285 cm
-mv, -318 en -292 cm NAP) wordt het dekzand niet geschikt geacht voor
bewoning. Derhalve vormt de top van het dekzand geen potentieel archeologisch
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niveau.
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4

Waardestelling en Selectieadvies
Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn aanwijzingen
voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in relatie tot de
laatmiddeleeuwse ontginning van het gebied. Er zijn echter onvoldoende
gegevens beschikbaar voor het uitvoeren van een waardering. Er is daarom geen
waardestelling mogelijk en er is geen selectieadvies opgesteld.

Bureau voor Archeologie Rapport 437

Tienhoven Dom van Schuylenburglaan

20

5

Conclusie
De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:
• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van de huidige bebouwing en de
realisatie van twaalf eengezinswoningen. Nadere details zijn nog niet
beschikbaar.
• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
geomorfologie, geologie en bodemkunde?
Het plangebied ligt op de overgang tussen het Utrechtse zandgebied en het
Hollandse veengebied. De ondergrond van het plangebied bestaat uit dekzand
(Formatie van Boxtel). Hierboven ligt een veenpakket. Op basis van de
bodemkaart is in het plangebied een moerige podzolgrond met een moerige
bovengrond aanwezig.
Uit het booronderzoek blijkt dat de ondergrond bestaat uit dekzand. In de top van
dit pakket is geen bodemvorming aanwezig. Hierop ligt een veenpakket. De
bovengrond bestaat uit een afwisseling van omgewerkt en opgebracht zandig
veen, zandige klei en humeus matig grof zand.
• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van
de verstoring?
Verwacht wordt dat de fundering van de huidige bebouwing de bodem deels
heeft verstoord. De huidige bebouwing is gerealiseerd in 1957. De grond onder
de woningen is waarschijnlijk tot 80 cm -mv vergraven voor de aanleg van de
funderingen. De woningen rusten vermoedelijk op palen.
Uit het booronderzoek blijkt dat buiten de huidige bebouwing de top van de
onverstoorde natuurlijke bodem (het mineraalarme veenpakket) ligt tussen 90 en
180 cm -mv. In twee boorprofielen is het bovenste deel van het veenpakket (ca.
70 tot 100 cm) omgewerkt. Boven het veenpakket ligt in alle boringen een
omgewerkt en opgebracht pakket. Op basis van de bijmenging met aardewerk-,
tegel- en baksteenfragmenten is het pakket in de Nieuwe tijd te dateren.
• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologisch relevante lagen of zones in het
plangebied, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en
datering hiervan?
In het plangebied is een in de Nieuwe tijd gevormd ophogingspakket en
omgewerkt pakket aanwezig. Waarschijnlijke houden deze pakketten verband
met bebouwing die op basis van kaartmaterieel zeker vanaf de 18e eeuw
aanwezig is. Mogelijk is het ook deels een toemaakdek. Het is niet uitgesloten
dat het plangebied ook in de Late Middeleeuwen bebouwd was. Mogelijk zijn in
het plangebied nog funderingsresten van deze bebouwing aanwezig.
Gezien het ontbreken van bodemvorming en de diepteligging (320 en 285 cm
-mv, -318 en -292 cm NAP) wordt het dekzand niet geschikt geacht voor
bewoning. Derhalve vormt de top van het dekzand geen potentieel archeologisch
niveau.
• Indien er mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn:
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• Worden deze mogelijke archeologische waarden verstoord door de
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
Indien de nieuwbouw exact ter plaatse van de huidige bebouwing zal komen zal
de verstoring waarschijnlijk beperkt zijn. Het is echter niet uitgesloten dat onder
de huidige bebouwing nog resten van oudere bebouwing aanwezig zijn. Indien de
nieuwbouw deels buiten de huidige zal komen zullen de mogelijke
archeologische waarden worden verstoord.
• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te
houden met deze archeologische waarden?
Omdat het bouwplan nog niet is uitgewerkt is het niet mogelijk een gericht advies
te geven. Er dient rekening te worden gehouden met een archeologische
begeleiding bij de ondergrondse sloop van de huidige bebouwing en het
uitgraven van de bouwput voor de nieuwbouw. De werkwijze bij deze
archeologische begeleiding dient te worden beschreven in een door de gemeente
goedgekeurd Programma van Eisen.
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6

Advies
Omdat het bouwplan nog niet is uitgewerkt is het niet mogelijk een gericht advies
te geven. Er dient rekening te worden gehouden met een archeologische
begeleiding bij de ondergrondse sloop van de huidige bebouwing en het
uitgraven van de bouwput voor de nieuwbouw. De werkwijze bij deze
archeologische begeleiding dient te worden beschreven in een door de gemeente
goedgekeurd Programma van Eisen.
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Figuren

Figuur 2: Luchtfoto.
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Figuur 3: Geologische kaart van Utrecht (Rijks Geologische Dienst 1988).
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Ontgonnen
veenvlakte
met
petgaten

Ontgonnen veenvlakte
(+/- klei en zand)

Bebouwde kom

Dekzandrug

Figuur 4: Geomorfologische kaart (Alterra 2004)
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-3,24 m NAP

-1,55
m NAP
-0,9 m
NAP

-0,1 m
NAP

Figuur 5: Hoogte-reliëfkaart op basis van AHN2.

-0,10 m
NAP
-0,30
m NAP

Figuur 6: Hoogte-reliëfkaart op basis van AHN2, detail.
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Madeveengronden
op zand met
humuspodzol
beginnend ondieper
dan 120 cm

Moerige
podzolgronden
met een moerige
bovengrond
Koopveengronden
op zand, beginnend
ondieper dan
120 cm

Figuur 7: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012).

Figuur 8: Nieuwe kaart van de Lande van Utrecht van Bernard du Roy uit 1743 (Bernard
de Roy 1743).
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Figuur 9: Kadastrale minuut 1811-1832.

741

= tuin

730

= huis en erf, eigendom van Cornelis Slagt, beroep timmerman

732

= huis en erf, eigendom van Jan Slagt, beroep veensnijder

733

= boomgaard
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Figuur 10: Bonneblad 1873.

Figuur 11: Bonneblad 1926.
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Figuur 12: Topografische kaart 1950

Figuur 13: Topografische kaart 1970.
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Figuur 14: Topografische kaart 1992.

4003346100

4006821100
4019458100

Figuur 15: AMK terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in het
onderzoeksgebied (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016).
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Figuur 16: Beleidskaart voormalige gemeente Maarssen (De Boer e.a. 2010).
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Figuur 17: Boorpunten geprojecteerd op de topografische kaart.
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Figuur 18: Boorpunten geprojecteerd op de luchtfoto.
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Figuur 19: Schematisch profiel.
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Figuur 20: Locatie boring 1.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging
boven

mediaan kleur

kalk

antropogene
bijmengingen

boortype

overig

onder

1

grondwaterstand tijdens boring: 150 (cm - mv)
0

niet
3
beschreven

tegel

3

40 zand

zwak siltig

matig
grof

geel-bruin

kalkloos

40

80 zand

zwak humeus;
zwak siltig; zwak
grindig

matig
grof

bruin-grijs

kalkloos

80

120 veen

sterk zandig; zwak
grindig

donker-grijs

kalkloos

120

180 veen

sterk zandig

donker-grijs

180

320 veen

mineraalarm

bruin

320

340 zand

zwak humeus;
zwak siltig

matig fijn bruin-grijs

340

365 zand

zwak siltig

7cm- Edelmanboring;

basis scherp; opgebrachte grond

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring;

vulling sloot cunet achter kade; omgewerkte
grond; opgebrachte grond; basis scherp

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring;

sterk amorf

kalkloos

3cm- Guts;

stevig

kalkloos

3cm- Guts;

veenmosveen

kalkloos

3cm- Guts;

dekzand; spoor grijze vlekken; veel
plantenresten

matig fijn licht-bruin-grijs kalkloos

3cm- Guts;

spoor bruine vlekken
opmerking algemeen: verplaatst 4 m naar
zuiden onder luifel vandaan in gras gazon

2
0

30 zand

zwak siltig; matig
humeus

matig
grof

donker-grijs

kalkloos

7cm- Edelmanboring;

spoor gele vlekken; spoor zandbrokjes;
opgebrachte grond

30

80 zand

zwak siltig; sterk
humeus

matig
grof

donker-grijs

kalkloos

7cm- Edelmanboring;

basis scherp

80

120 zand

zwak siltig; matig
humeus

matig
grof

donker-grijs

kalkloos

7cm- Edelmanboring;

weinig veenbrokjes; grote veenbrok op 100

120

180 zand

zwak siltig; matig
humeus

matig
grof

donker-grijs

kalkloos

3cm- Guts;

weinig veenbrokjes

180

320 veen

mineraalarm

bruin

kalkloos

3cm- Guts;

basis diffuus

320

335 zand

zwak humeus;
zwak siltig

matig fijn bruin-grijs

kalkloos

3cm- Guts;

dekzand; spoor grijze vlekken

335

350 zand

zwak siltig

matig fijn grijs-bruin

kalkloos

3cm- Guts;

weinig baksteen

nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging
boven

mediaan kleur

kalk

antropogene
bijmengingen

boortype

overig

onder

3

grondwaterstand tijdens boring: 120 (cm - mv)
0

4

niet
beschreven

tegel

4

10 zand

zwak siltig

matig
grof

grijs-bruin

kalkloos

10

50 zand

matig humeus;
zwak siltig; zwak
grindig

matig
grof

donker-grijs

kalkloos

50

120 veen

sterk zandig; zwak
grindig

donker-grijs

kalkloos

7cm- Edelmanboring;

120

150 veen

mineraalarm

donker-grijs

kalkloos

3cm- Guts;

150

280 veen

mineraalarm

bruin

kalkloos

3cm- Guts;

280

305 veen

zwak zandig

bruin

kalkloos

3cm- Guts;

305

325 zand

zwak humeus;
zwak siltig

kalkloos

3cm- Guts;

325

340

0

4

matig fijn bruin-grijs

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring;

opgebrachte grond

7cm- Edelmanboring;

cement mortel

veen mos; zwak amorf

spoor plantenresten

geen
monster

Guts loopt leeg

niet
beschreven

tegel

4

5

4

10 zand

zwak siltig

10

90 veen

sterk zandig

90

120 zand

zwak siltig; zwak
humeus

120

170 zand

zwak humeus;
zwak siltig

170

300 veen

mineraalarm

300

325

geen
monster

matig
grof

grijs

kalkloos

7cm- Edelmanboring;

donker-grijs

kalkloos

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring;

matig
grof

grijs

kalkloos

veel baksteen

7cm- Edelmanboring;

matig
grof

grijs

kalkloos

spoor
aardewerkfragme 3cm- Guts;
nten

bruin

kalkloos

3cm- Guts;
3cm- Guts;

baksteen laag
Aardewerkfragment rood tweezijdig
geglazuurd; fragment tegel met witte glazuur;
basis scherp

guts loopt leeg dekzand gevoeld
opmerking algemeen: verplaatst naar
voorzijde huis ivm afwezigheid bewoners,

nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging
boven

mediaan kleur

kalk

antropogene
bijmengingen

boortype

overig

onder
staat in oprit

0

4

niet
beschreven

tegel

4

40 zand

zwak siltig; zwak
grindig; zwak
humeus

40

60 veen

60

matig
grof

donker-grijs

kalkloos

weinig baksteen

7cm- Edelmanboring;

omgewerkte grond

sterk zandig

donker-grijs

kalkloos

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring;

basis scherp; baksteenspikkels, verroeste
nagel

90 klei

zwak zandig

bruin-grijs

kalkrijk

7cm- Edelmanboring;

ophogingspakket

90

120 veen

mineraalarm

oranje-bruin

kalkloos

7cm- Edelmanboring;

120

150 veen

mineraalarm

oranje-bruin

kalkloos

3cm- Guts;

150

285 veen

mineraalarm

bruin

kalkloos

3cm- Guts;

285

300 zand

zwak humeus;
zwak siltig

matig fijn bruin-grijs

kalkloos

3cm- Guts;

300

325 zand

zwak siltig

matig fijn bruin-grijs

kalkloos

3cm- Guts;

Coördinaten van de boringen
nr.

X (m RD)

Y (m RD)

Z (cm NAP)

1

134232

464165

11

2

134251

464145

2

3

134229

464143

-7

4

134219

464126

-15

5

134212

464144

-7

Dekzand, verbruinde C-horizont
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Samenvatting
In voorliggende quick scan is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van de acht
woningen aan de Dominee Schuylenburglaan 1 t/m 7 en 2 t/m 8 getoetst aan de
natuurwetgeving.
Hieruit komt naar voren:
Het plangebied bevindt zich op korte afstand van het Natura 2000-gebied Oostelijke
Vechtplassen. Om negatieve effecten op de voor het gebied aangewezen broedvogels
en vissoorten te voorkomen moeten de volgende maatregelen in acht worden genomen:
- sterk geluidsproducerende werkzaamheden vermijden. Bijvoorbeeld eventueel
benodigde heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw uitvoeren middels methoden die
minder geluid produceren zoals trillen of boren;
- geluidproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gevoelige
broedseizoen uitvoeren;
- uitstraling van eventuele verlichting tijdens nachtelijke werkzaamheden vermijden.
Dit betekent dat de verlichting uitsluitend op het werk moet zijn gericht en geen
uitstraling naar het natuurgebied mag plaatsvinden.
Uitgangspunt in de beoordeling is dat de nieuwbouw vergelijkbaar is met de huidige
bebouwing. Er is met inachtneming van bovengenoemde maatregelen geen vergunning
in het kader van de Natuurbeschermingswet (per 1 januari 2017 Wet
natuurbescherming) benodigd. Ook is geen toestemming nodig voor werken in NNN
gebied.
In de bebouwing zijn potentiele verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw en
vleermuizen aanwezig. Er is nader onderzoek nodig om aanwezigheid al dan niet te
kunnen uitsluiten. Daarnaast zijn de volgende maatregelen van belang:
 Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden
waarbij bomen, struiken en nestkasten worden verwijderd, buiten het
broedseizoen te worden uitgevoerd. Voor het broedseizoen geldt geen vaste
periode. Het verschilt per soort. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15
maart en 15 juli. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet
door een ter zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen
bomen, struiken en nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten
op broedende vogels niet kunnen worden uitgesloten mag er niet gewerkt
worden.
 Om effecten op algemeen beschermde soorten kleine grondgebonden
zoogdieren zoveel mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij
vegetatie wordt verwijderd van één kant uit te worden uitgevoerd zodat
aanwezige dieren de kans krijgen te vluchten. Dit valt onder de zorgplicht
(artikel 2 van de Flora- en faunawet en artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming).
 Om effecten op algemeen beschermde soorten amfibieën (tabel 1 van de Floraen faunawet) zoveel mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij
vijvers worden gedempt bij voorkeur buiten de gevoelige
voortplantingsperiode en de winterrust te worden uitgevoerd (voorkeur voor
september/oktober of maart) , zodat aanwezige dieren in de gelegenheid zijn
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om te ontkomen. Dit valt onder de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en
faunawet en artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming).
Mogelijk indirecte effecten als verstoring door licht kunnen voorkomen
worden door in de periode april tot en met november tussen zonsopgang en
zonsondergang te werken. Indien in deze periode toch gebruik moet worden
gemaakt van kunstlicht, dient gebruik te worden gemaakt van gerichte
verlichting waarbij aangrenzende bebouwing, beplanting, bomen en
watergangen onverlicht blijven.
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Inleiding
1.1 Aanleiding

Woningcorporatie Portaal is voornemens om de woningen aan Dominee
Schuylenburglaan 1 t/m 7 en 2 t/m 8 in Tienhoven te slopen en op hetzelfde terrein
nieuwbouw te realiseren.

1.2 Wettelijk kader

Bij een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling is het vanuit natuurwetgeving van belang
om na te gaan of er door de werkzaamheden negatieve effecten op beschermde
natuurwaarden optreden. Dit betreft beschermde soorten (Flora- en faunawet) en
beschermde gebieden (gebieden beschermd onder de Natuurbeschermingswet en
gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland). Per 1 januari 2017 treedt
voor zover nu bekend de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt de
huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet. Ten aanzien van
beschermde gebieden verandert er weinig. In het kader van de nieuwe Wet
natuurbescherming zijn er wel wijzigingen in de lijst van beschermde soorten. Een
aantal soorten is straks niet meer beschermd, en er zijn nieuwe soorten die wel zijn
beschermd onder de Wet natuurbescherming en niet onder de Flora- en faunawet. Dit
zijn met name planten en ongewervelden. In de rapportage wordt al een voorschot
gegeven op de soorten die nu niet onder de Flora- en faunawet vallen en straks wel
onder de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze soorten zijn tijdens het oriënterend
veldbezoek meegenomen in de beoordeling.
Voor uitleg over het wettelijke kader wordt verwezen naar bijlage 1.

1.3 Doel

Het doel van de voorliggende quick scan is toetsing van de voorgenomen ingreep aan
het wettelijk kader ten aanzien van natuur. Voorliggende rapportage betreft een quick
scan waarmee een goede eerste indruk over de natuurwaarden in het onderzoeksgebied
wordt verkregen. Na afronding van de quick scan is duidelijkheid verkregen over
eventuele vervolgstappen: is er aanvullend veldonderzoek nodig en is het nodig om een
ontheffing of vergunning aan te vragen. Indien nodig wordt aangegeven welke
maatregelen kunnen worden genomen om overtreding van verbodsbepalingen te
voorkomen of te verzachten (mitigerende maatregelen).
De natuurtoets behandelt de volgende vragen:
 Komen ter plaatse en in de omgeving van de geplande werkzaamheden
beschermde soorten voor?
 Wat is het effect van het project op de beschermde soorten?
 Bevinden zich in de omgeving van de geplande werkzaamheden beschermde
gebieden?
 Wat is het effect van het project op de beschermde gebieden?
 Is er eventueel aanvullend onderzoek nodig?
 Is er een ontheffing/vergunning nodig in het kader van de natuurwetgeving?
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2

Methode

Voor de quick scan ecologie zijn de volgende werkzaamheden verricht:





Beschrijving locatie en voorgenomen activiteiten (hfdst 3);
Beschrijving nabijgelegen beschermde gebieden en effectbepaling van de
voorgenomen ingreep op deze gebieden (hfdst 4);
Bureaustudie, oriënterend veldbezoek, effectbepaling en vaststellen vervolgstappen
ten aanzien van beschermde soorten. Deze stappen zijn per soortgroep doorlopen
(hfdst 5);
Opstellen conclusies (hfdst 6).

Hieronder wordt de gehanteerde methode voor de beschermde gebieden en beschermde
soorten besproken:
2.1 Beschermde gebieden

In GIS is de ligging van het plangebied geprojecteerd op locaties van beschermde
gebieden (Natura 2000, beschermde natuurmonumenten en NNN). Voor de
effectbepaling is naast ruimtebeslag op beschermd gebied, ook gekeken naar mogelijke
indirecte effecten. Dit betreft de ‘externe werking’ van het project. Dit is van
toepassing op Natura 2000 gebieden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar een
eventuele (tijdelijke) toename van geluid waardoor effecten op naastgelegen
beschermd gebied optreden. Op basis van de effectbepaling is aangegeven welke
vervolgstappen nodig zijn. Hierbij wordt gedacht aan nader onderzoek, het aanvragen
van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet of het doorlopen van
de ‘nee-tenzij procedure’ voor NNN gebied.

2.2 Beschermde soorten

Bureaustudie

Er is een inventarisatie gedaan naar bestaande verspreidingsgegevens van strenger
beschermde soorten (tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet). Voor algemeen
beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet) geldt een vrijstellingsregeling
als bij ingrepen sprake is van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik, of
ruimtelijke ontwikkelingen. Deze soorten zijn derhalve niet meegenomen in de
bureaustudie. Voor de bureaustudie zijn de verspreidingsgegevens uit de Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij zijn gegevens van de
afgelopen 5 jaar rond het plangebied geraadpleegd.
Oriënterend veldbezoek

Er is op 1 november 2016 door een ervaren veldecoloog een bezoek aan het plangebied
gebracht. Hierbij is middels visuele inspectie gekeken naar de mogelijke aanwezigheid
van beschermde planten en (sporen van) beschermde dieren op en rond het plangebied.
Ten behoeve van voorliggend project is er behalve naar beschermde soorten volgens de
huidige Flora- en faunawet tijdens het veldbezoek ook gekeken naar nieuwe
beschermde soorten die zijn opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming
(verwachte ingangsdatum 1 januari 2017).
De inspectie vond plaats zonder gebruik van hulpmiddelen (zoals boomcamera,
batdetector, vallen).
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Effectbepaling beschermde soorten

Op basis van de gegevens uit de bureaustudie en het oriënterende veldbezoek heeft een
beoordeling plaatsgevonden van de effecten van de voorgenomen ingreep op de
beschermde natuurwaarden in (de omgeving van) het plangebied.
Vervolgstappen

Op basis van de effectbepaling zijn de vervolgstappen vastgesteld. Hierbij is per
soortgroep aangegeven of er een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is
benodigd. Indien nodig wordt aangegeven of er eerst nog aanvullend veldonderzoek
moet worden uitgevoerd. Indien nodig wordt aangegeven welke maatregelen kunnen
worden genomen om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen of te
verzachten (mitigerende maatregelen).
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3
3.1 Locatie

Locatie en activiteiten

Het plangebied ligt in Tienhoven. Het betreft de woningen aan Dominee
Schuylenburglaan 1 t/m 7 en 2 t/m 8.
Het plangebied is globaal weergegeven in onderstaand figuur 1.
De te slopen woningen zijn verdeeld over twee huizenblokken aan de Dominee
Schuylenburglaan. Het zijn eengezinswoningen met puntdaken. Er zijn zowel
voortuinen als achtertuinen aanwezig. Zowel in de voortuinen als in de achtertuinen
staan bomen en is beplanting aanwezig. Er zijn geen watergangen in het plangebied
aanwezig. Foto 1 en 2 geven een impressie van het gebied.

Figuur 1: Aanduiding plangebied (paarse lijn)
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Foto 1: impressie van de woningen aan de Ds. van Schuylenburglaan (kijkrichting
noordoost)

Foto 2: impressie van het straatbeeld aan de Ds. van Schuylenburglaan (kijkrichting
zuidwest)
3.2 Activiteiten

De woningen worden gesloopt. Hiervoor komt nieuwbouw in de plaats. De aanwezige
bomen en het groen zullen worden verwijderd. Er worden geen watergangen gedempt
en er wordt niet in de oever gewerkt.
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4
4.1 Aanwezigheid
beschermde gebieden

Beschermde gebieden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden
nabij het plangebied. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke effecten van de
voorgenomen ingreep op deze gebieden.
In figuur 2 en 3 is de ligging van de beschermde gebieden in de omgeving van het
plangebied weergegeven.
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel uitmaakt van het NNN bevindt zich op een
afstand van hemelsbreed ongeveer 75 meter (zie figuur 2).

Figuur 2: Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de omgeving van het plangebied (rood
omkaderd)
Op een afstand van 3,9 kilometer bevindt zich het Beschermd Natuurmonument
‘Moerasterreinen Loosdrecht’.
Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ bevindt zich op korte afstand van ongeveer 10
meter, namelijk aan de overkant van de weg (zie figuur 3).
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Figuur 3: Natura 2000-gebied (groen) in de omgeving van het plangebied (rood
omkaderd)
4.2 Effecten op
beschermde dieren

Natura 2000-gebieden

Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een Natura 2000-gebied. Het plangebied ligt
echter wel zeer dichtbij Natura 2000- gebied: het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke
Vechtplassen’ bevindt zich aan de andere zijde van de weg op een afstand van
hemelsbreed ongeveer 10 meter. Dit gebied is aangewezen voor een aantal
habitattypen, de groenknolorchis, diverse broedvogels en trekkende vogels, een aantal
ongewervelden, een aantal vissoorten, de noordse woelmuis en meervleermuis.
Er vindt door de werkzaamheden geen ruimtebeslag op het Natura 2000 gebied plaats.
Mogelijk kan er door de sloopwerkzaamheden en door de nieuwbouw sprake zijn van
indirecte effecten, zoals verstoring door licht of geluid. In het algemeen zijn veel
vogelsoorten en vissen geluidsgevoelig en is met name de meervleermuis gevoelig
voor licht. Dit is weergegeven in tabel 1 waarin de resultaten uit de effectenindicator
voor alle aangewezen soorten en habitattypen voor het Natura 2000-gebied Oostelijke
vechtplassen zijn opgenomen.
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Tabel 1. Aangewezen habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten voor het Natura 2000 gebied
Oostelijke Vechtplassen met hun gevoeligheid voor verstoring. Bron: effectenindicator Natura
2000-gebieden.
Legenda:
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De provincie Noord-Holland heeft verspreidingsgegevens van habitattypen- en soorten
binnen het Natura 2000-gebied Oostelijke vechtplassen vastgelegd in de ‘Atlas Natura
2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardemeer’ (juli 2012).
Uit de verspreidingsgegevens blijkt dat ter hoogte van het plangebied binnen het
Natura 2000-gebied de volgende voor het gebied aangewezen soorten voorkomen: 1)
de broedvogelsoorten roerdomp, zwarte stern, snor en rietzanger, 2) de ongewervelden
platte schijfhoren en zeggekorfslak en 3) de vissoorten bittervoorn, kleine
modderkruiper, grote modderkruiper en rivierdonderpad. De meervleermuis bevindt
zich niet in de omgeving van het plangebied.
Mogelijk dat er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden verstoring door geluid
en licht op bovengenoemde soorten plaatsvindt. Hierdoor kan er sprake zijn van
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten. Dit geldt
uitsluitend voor de in de omgeving van het plangebied aanwezige broedvogelsoorten
(roerdomp, zwarte stern, snor en rietzanger) en vissoorten (bittervoorn, kleine
modderkruiper, grote modderkruiper en rivierdonderpad) en niet voor de
ongewervelden welke ongevoelig zijn voor verstoring door geluid en licht. Verstoring
van broedvogels en vissen in het Natura 2000-gebied kan worden voorkomen door het
nemen van de volgende maatregelen:
- sterk geluidsproducerende werkzaamheden vermijden. Bijvoorbeeld eventueel
benodigde heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw uitvoeren middels methoden die
minder geluid produceren zoals trillen of boren;
- geluidproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gevoelige
broedseizoen uitvoeren;
- uitstraling van eventuele verlichting tijdens nachtelijke werkzaamheden vermijden.
Dit betekent dat de verlichting uitsluitend op het werk moet zijn gericht en geen
uitstraling naar het natuurgebied mag plaatsvinden.
Gezien de kleinschaligheid van de werkzaamheden is er in de eindsituatie geen sprake
van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied. Uitgangspunt in de beoordeling is dat de nieuwbouw vergelijkbaar is met de
huidige bebouwing.
Er is geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet benodigd.
Natuurnetwerk Nederland (voorheen: ecologische hoofdstructuur)

Er is geen ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de aard van
de werkzaamheden, de afstand tussen het plangebied en de NNN en de tussenliggende
bebouwing worden indirecte negatieve effecten (zoals licht, geluid, trillingen) op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN gebied eveneens uitgesloten. Er is
geen nadere NNN-toetsing benodigd.
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5

Beschermde soorten

In dit hoofdstuk wordt per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten er op
basis van de bureaustudie en het oriënterend veldbezoek in en nabij het plangebied
worden verwacht. Vervolgens wordt per soortgroep ingegaan op mogelijke effecten die
door de werkzaamheden op kunnen optreden. Tot slot wordt per soortgroep
aangegeven welke vervolgstappen er nodig zijn (zoals maatregelen, nader onderzoek of
aanvraag ontheffing). Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van de soorten waar
binnen het plangebied rekening mee moet worden gehouden.
5.1 Planten

Resultaten bureaustudie

Er zijn geen waarnemingen van strenger beschermde soorten (tabel 2 en/of 3 van de
Flora- en faunawet) in (de omgeving van het plangebied) bekend.
Resultaten veldbezoek

Het biotoop in het plangebied is te typeren als bebouwing (muren, stoepen) en tuinen.
Tijdens het veldbezoek zijn alleen tuinplanten (kruipklokje) en algemene soorten
aangetroffen. Er zijn geen beschermde planten aangetroffen. Op basis van het
aanwezige biotoop worden geen licht en/of streng beschermde soorten planten (tabel
2/3 van de Flora- en faunawet) of soorten planten opgenomen in de nieuwe Wet
natuurbescherming in het plangebied verwacht.
Effectbespreking

Er zijn tijdens het veldbezoek geen licht en/of streng beschermde planten (tabel 2/3 van
de Flora- en faunawet en nieuwe Wet natuurbescherming) aangetroffen. Deze worden
op basis van het aanwezige biotoop ook niet verwacht. Negatieve effecten op
beschermde plantensoorten worden uitgesloten.
Vervolgstappen

Er zijn voor planten geen vervolgstappen nodig.
5.2

Vogels

Resultaten bureaustudie

In de onderstaande tabel zijn de vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten
weergegeven waarvan waarnemingen in de omgeving van het onderzoekgebied bekend
zijn.
Tabel 1: vogels met een jaarrond beschermd nest die in de omgeving van het
plangebied voorkomen (bron: NDFF).
Soort
Boomvalk
Sperwer
Ooievaar
Resultaten veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn algemene soorten als houtduif, merel, huismus en spreeuw
aangetroffen in (de directe omgeving van) het plangebied.
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Jaarrond beschermde nesten
Binnen het plangebied zijn gebouwen aanwezig die geschikt zijn als nestplaats voor
vogels met jaarrond beschermde nesten, namelijk voor de huismus en gierzwaluw. De
daken zijn namelijk voldoende hoog (> 3 meter) en bevatten openingen voor
nestgelegenheid voor beide soorten. Ook zijn poepsporen aangetroffen die kunnen
duiden op een verblijfplaats van gierzwaluwen (zie foto 3).
Jaarrond beschermde nesten in bomen of struiken zijn niet aangetroffen en ook zijn
geen palen voor ooievaars aanwezig. Nesten van boomvalk, sperwer en ooievaar
kunnen daarom uitgesloten worden.
Broedvogels algemeen (geen jaarrond beschermde nesten)
Binnen het plangebied is beplanting aanwezig die geschikt is als broedbiotoop voor
diverse algemene broedvogels, zoals koolmees, roodborst of merel. Aan de gevels van
diverse woningen zijn nestkasten aanwezig die gebruikt kunnen worden door algemene
broedvogels (zie foto 4).
Effectbespreking

Jaarrond beschermde nesten
Binnen het plangebied zijn de woningen geschikt zijn als nestplaats voor vogels met
jaarrond beschermd nest. De werkzaamheden zullen een negatief effect hebben op de
aanwezige jaarrond beschermde nesten indien deze aanwezig zijn. Bij de sloop van de
woningen kunnen de nesten namelijk vernietigd worden. Dit is verboden onder de
Flora- en faunawet. Vermoedelijk blijft de huidige benadering van jaarrond
beschermde nesten van vogels onder de nieuwe Wet natuurbescherming onveranderd.
Of en hoe de provincies de huidige lijst blijven hanteren, is vooralsnog onduidelijk.

Foto 3: poepsporen die kunnen duiden op verblijfplaatsen van gierzwaluw (rood
omcirkeld)
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Broedvogels algemeen (geen jaarrond beschermde nesten)
Binnen het plangebied zijn bomen, struiken en tuinbeplanting aanwezig die geschikt
zijn als broedbiotoop voor diverse broedvogels. Ook zijn er nestkasten aan de gevels
van de woningen aanwezig. Indien er tijdens de broedperiode wordt gesloopt kunnen
hierdoor broedende vogels worden verstoord. Dit is in strijd met de Flora- en faunawet.
Onder de Wet natuurbescherming is het vernietigen van verblijfplaatsen van
broedvogels eveneens verboden.

Foto 4: aan de gevels zijn diverse vogelhuisjes aanwezig (rood omcirkeld)

Vervolgstappen

Jaarrond beschermde nesten
Omdat mogelijk jaarrond beschermde nesten van huismus en/of gierzwaluwen
aanwezig zijn, dient nader soortgericht onderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij dient
ook gekeken te worden naar essentiële biotoopelementen van de huismus. Ook deze
biotoopelementen (zoals bosschages) zijn beschermd. Onder de nieuwe Wet
natuurbescherming is geen afzonderlijke vogellijst met jaarrond beschermde nesten
opgenomen. Het is afhankelijk van hoe provincies omgaan met deze soorten.
Vermoedelijk blijft de huidige benadering van jaarrond beschermde nesten van vogels
onder de nieuwe Wet natuurbescherming onveranderd. Of en hoe de provincies de
huidige lijst blijven hanteren, is vooralsnog onduidelijk.
Algemene broedvogels
Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden waarbij
bomen, struiken en nestkasten worden verwijderd, buiten het broedseizoen te worden
uitgevoerd. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet door een ter
zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen bomen, struiken en
nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten op broedende vogels niet
kunnen worden uitgesloten mag er niet gewerkt worden.
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5.3

Grondgebonden
zoogdieren

Resultaten bureaustudie

Er zijn geen waarnemingen van beschermde soorten zoogdieren in (de omgeving van)
het plangebied bekend.
Resultaten veldbezoek

Er zijn geen (sporen van) streng beschermde grondgebonden zoogdieren (Flora- en
faunawet en de nieuwe Wet natuurbescherming) aangetroffen. Gezien verspreiding en
het aanwezige biotoop worden licht en/of streng beschermde soorten grondgebonden
zoogdieren niet in het plangebied verwacht.
Wel worden er algemeen beschermde soorten grondgebonden zoogdieren (tabel 1 van
de Flora- en faunawet) in het plangebied verwacht, zoals egel en huisspitsmuis.
Effectbespreking

Het plangebied is geschikt voor algemene soorten grondgebonden zoogdieren (tabel 1
van de Flora- en faunawet en ‘andere soorten’ Wet natuurbescherming), zoals de egel
en huisspitsmuis. Deze dieren kunnen door de werkzaamheden worden verstoord.
Vervolgstappen

Voor algemene soorten als egel en huisspitsmuis geldt een vrijstelling bij ruimtelijke
projecten onder de Flora- en faunawet. Wel moet rekening worden gehouden met de
zorgplicht (artikel 2). Dit kan bijvoorbeeld door de werkzaamheden waarbij vegetatie
wordt verwijderd vanaf één kant uit te voeren zodat aanwezige dieren in de
gelegenheid zijn om te vluchten.
De egel en de huisspitsmuis zijn eveneens opgenomen in de nieuwe Wet
natuurbescherming, namelijk op de lijst ‘overige soorten’. Provincies en het ministerie
van EZ kunnen middels een Verordening deze soorten voorzien van een vrijstelling.
De provincie Utrecht heeft egel en huisspitsmuis algemeen vrijgesteld in haar concept
Verordening. Dit betekent dat vooralsnog onder de Wet natuurbescherming evenmin
een vergunning nodig is. Wel geldt, net als onder de huidige Flora- en faunawet, de
algemene zorgplicht (artikel 1.11).
5.4

Vleermuizen

Resultaten bureaustudie

In de onderstaande tabel zijn de soorten vleermuizen weergegeven waarvan
waarnemingen in de omgeving van het plangebied bekend zijn. Alle vleermuizen zijn
opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet.
Tabel 2: Strenger beschermde vleermuizen die in de omgeving van het plangebied
voorkomen (bron: www.telmee.nl).
Tabel
FF-Wet
3
3

Soort
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
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Resultaten veldbezoek

Vliegroutes en foerageergebied
In het plangebied zijn geen rechtlijnige, houtige elementen aanwezig die geschikt zijn
als vliegroute. Geschikt foerageergebied voor vleermuizen is mogelijk aanwezig en
bestaat uit groene elementen in de tuinen.
Verblijfplaatsen
In de woningen zijn potentiële verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen
aanwezig. De vleermuizen kunnen via open stootvoegen en scheuren in de muren
mogelijk een geschikte ruimte daarachter bereiken (zie foto 5). De woningen kunnen
door de vleermuizen worden gebruikt als kraam-, zomer-, winter- en/of paarverblijf. Er
zijn in het plangebied geen bomen aanwezig met holten die een functie kunnen hebben
als verblijfplaats voor vleermuizen.

Foto 5: openingen in de muur bieden mogelijk toegang tot een geschikte ruimte
hierachter.
Effectbespreking

Vliegroutes en foerageergebied
In het plangebied zijn geen cruciale vliegroutes of foerageergebieden aanwezig.
Het plangebied is wel geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Dit geldt vooral
voor de tuinen binnen het plangebied. Dit zijn geen essentiële foerageergebieden. Er is
in de directe omgeving voldoende alternatief foerageergebied in de vorm van
achtertuinen en openbaar groen voorhanden.
Negatieve effecten op foerageergebieden in de directe omgeving kunnen optreden door
verstoring door verlichting tijdens de werkzaamheden.
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Verblijfplaatsen
Er zijn geen bomen met holten aanwezig die als verblijfplaats kunnen worden gebruikt.
In de woningen zijn wel potentiële verblijfplaatsen aanwezig. De openingen kunnen
mogelijk toegang bieden tot geschikte verblijfplaatsen. De sloopwerkzaamheden
kunnen deze potentiële verblijfplaatsen aantasten. Dit is in strijd met de Flora- en
faunawet. Ook onder de nieuwe Wet natuurbescherming zijn alle vleermuizen
beschermd. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen niet
uitgesloten worden.
Vervolgstappen

De bebouwing dient nader te worden onderzocht op gebruik door vleermuizen. Dit
omdat de openingen in de woningen mogelijk toegang bieden tot een geschikte ruimte
voor verblijfplaatsen.
Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen bestaat uit 4 veldbezoeken met
gebruik making van een batdetector, waarvan twee in de periode 1 juni-15 juli en twee
bezoeken in de periode 15 augustus-15 september.
Mogelijk indirecte effecten door verstoring door licht op foerageergebieden in de voor
directe omgeving kunnen voorkomen worden door in de periode april tot en met
november tussen zonsopgang en zonsondergang te werken. Indien toch gebruik moet
worden gemaakt van kunstmatige verlichting, dient deze uitsluitend op de
werkzaamheden worden gericht waarbij verlichting van aanliggende bebouwing,
opgaande beplanting, de watergangen en bomen wordt voorkomen.
5.5

Reptielen

Resultaten bureaustudie

Er zijn geen waarnemingen van beschermde soorten reptielen in (de omgeving van) het
plangebied bekend.
Resultaten veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen waargenomen. Op basis van biotoop en
verspreiding worden deze ook niet in het plangebied verwacht.
Effectbespreking

Beschermde soorten reptielen worden niet in het plangebied verwacht. Negatieve
effecten op deze soortgroep treden naar verwachting ook niet op.
Vervolgstappen

Voor deze soortgroep zijn geen vervolgstappen benodigd.
5.6

Amfibieën

Resultaten bureaustudie

Er zijn geen waarnemingen van beschermde soorten amfibieën in (de omgeving van)
het plangebied bekend.
Resultaten veldbezoek

Binnen het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. Mogelijk zijn er in de tuinen
vijvers aanwezig die geschikt zijn voor algemene amfibie soorten zoals de bruine
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kikker en de gewone pad (tabel 1 van de Flora- en faunawet en opgenomen onder
‘overige soorten’ binnen de nieuwe Wet natuurbescherming).
Effectbespreking

Indien er tuinvijvers worden gedempt, worden mogelijk algemene soorten als bruine
kikker en gewone pad verstoord.
Vervolgstappen

Voor algemene soorten als bruine kikker en gewone pad geldt een algemene
vrijstelling onder de Flora- en faunawet. Er hoeft geen ontheffing te worden
aangevraagd. Wel moet rekening worden gehouden met de zorgplicht (artikel 2). Dit
kan bijvoorbeeld door de werkzaamheden waarbij vijvers worden gedempt buiten de
gevoelige voortplantingsperiode en periode van winterrust uit te voeren.
De bruine kikker en de gewone pad zijn naast in de tabel 1 van de Flora- en Faunawet
ook opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming, namelijk op de lijst ‘overige
soorten’. Provincies en het ministerie van EZ kunnen middels een Verordening deze
soorten voorzien van een vrijstelling. De provincie Utrecht heeft bruine kikker en
gewone pad algemeen vrijgesteld in haar concept Verordening. Dit betekent dat
vooralsnog onder de Wet natuurbescherming evenmin een vergunning nodig is. Wel
geldt, net als onder de huidige Flora- en faunawet, de algemene zorgplicht (artikel
1.11).
5.7

Vissen

Resultaten bureaustudie en effectbespreking

Er bevinden zich geen openbare wateren in het plangebied. Er vinden geen
werkzaamheden plaats aan de aangrenzende watergangen. Negatieve effecten op
beschermde vissen zijn uitgesloten.
Vervolgstappen

Er zijn voor beschermde vissen geen vervolgstappen benodigd.
5.8

Ongewervelden

Resultaten bureaustudie

Er zijn geen waarnemingen beschermde soorten ongewervelden in (de omgeving van)
het plangebied bekend.
Resultaten veldbezoek

Binnen het plangebied is geen biotoop aanwezig dat van belang kan zijn voor
beschermde ongewervelden.
Vervolgstappen

Er zijn voor beschermde ongewervelden geen vervolgstappen benodigd.
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5.9

Samenvatting

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschermde soorten waarmee op
de planlocatie rekening moet worden gehouden. Dit is gebaseerd op bestaande
gegevens en het veldbezoek.
Tabel 3: Beschermde soorten die binnen de planlocatie worden verwacht op basis van
bestaande gegevens en het veldbezoek. WN= nieuwe Wet natuurbescherming.
Tabel 1
algemene
soorten

Tabel 2
Licht
beschermde
soorten

Tabel 3
Streng
beschermde
soorten

Vogels

Wet
WN

Vogels

Broedvogels algemeen

X

X

Vogels

Jaarrond beschermde
nesten van huismus en
gierzwaluw
Egel, huisspitsmuis

X

X

Grondgebonden
zoogdieren
Vleermuizen
Amfibieën

Diverse soorten,
verblijfplaats
Gewone pad, bruine
kikker

X

X
X

X

X

X

Uit de volgende soortgroepen zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te
verwachten:
 Planten
 Reptielen
 Vissen
 Ongewervelden.
Wet Natuurbescherming
De bovengenoemde soorten zijn ook beschermd onder de nieuwe Wet
Natuurbescherming. De huidige tabel 1 soorten egel, huisspitsmuis, gewone pad en
bruine kikker zijn onder de Wet natuurbescherming door de provincie Utrecht, net als
bij de huidige Flora- en faunawet, algemeen vrijgesteld van vergunningplicht.
Er zijn binnen het plangebied geen ‘nieuwe soorten’ uit de Wet natuurbescherming
aanwezig.
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6

Conclusies

In onderstaande paragrafen worden de conclusies en aanbevelingen uit de quickscan
besproken.
6.1

Beschermde
gebieden

Natura 2000-gebieden

Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ bevindt zich op een afstand van ongeveer 10
meter, namelijk aan de overzijde van de weg.
Op een afstand van 3,9 kilometer bevindt zich het Beschermd Natuurmonument
‘Moerasterreinen Loosdrecht’.
Er vindt door de werkzaamheden geen ruimtebeslag op het Natura 2000 gebied plaats.
Mogelijk kan er door de sloopwerkzaamheden en door de nieuwbouw sprake zijn van
indirecte effecten, zoals verstoring door licht of geluid.
Uit de verspreidingsgegevens blijkt dat ter hoogte van het plangebied binnen het
Natura 2000-gebied de volgende voor het gebied aangewezen soorten voorkomen: 1)
de broedvogelsoorten roerdomp, zwarte stern, snor en rietzanger, 2) de ongewervelden
platte schijfhoren en zeggekorfslak en 3) de vissoorten bittervoorn, kleine
modderkruiper, grote modderkruiper en rivierdonderpad. De meervleermuis bevindt
zich niet in de omgeving van het plangebied.
Mogelijk dat er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden verstoring door geluid
en licht op bovengenoemde soorten plaatsvindt. Hierdoor kan er sprake zijn van
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten. Dit geldt
uitsluitend voor de in de omgeving van het plangebied aanwezige broedvogelsoorten
(roerdomp, zwarte stern, snor en rietzanger) en vissoorten (bittervoorn, kleine
modderkruiper, grote modderkruiper en rivierdonderpad) en niet voor de
ongewervelden welke ongevoelig zijn voor verstoring door geluid en licht. Verstoring
van broedvogels en vissen in het Natura 2000-gebied kan worden voorkomen door het
nemen van de volgende maatregelen:
- sterk geluidsproducerende werkzaamheden vermijden. Bijvoorbeeld eventueel
benodigde heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw uitvoeren middels methoden die
minder geluid produceren zoals trillen of boren;
- geluidproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gevoelige
broedseizoen uitvoeren;
- uitstraling van eventuele verlichting tijdens nachtelijke werkzaamheden vermijden.
Dit betekent dat de verlichting uitsluitend op het werk moet zijn gericht en geen
uitstraling naar het natuurgebied mag plaatsvinden.
Gezien de kleinschaligheid van de werkzaamheden is er in de eindsituatie geen sprake
van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied. Uitgangspunt in de beoordeling is dat de nieuwbouw vergelijkbaar is met de
huidige bebouwing.
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Natuurnetwerk Nederland (voorheen: ecologische hoofdstructuur)

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het
dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel uitmaakt van het NNN bevindt zich op een
afstand van hemelsbreed ongeveer 75 meter.
Er is geen ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de aard van
de werkzaamheden, de afstand tussen het plangebied en de NNN en de tussenliggende
bebouwing worden indirecte negatieve effecten (zoals licht, geluid, trillingen)
eveneens uitgesloten.
Vervolgstappen

Om verstoring van broedvogels en vissen in het Natura 2000-gebied te voorkomen
dienen de volgende maatregelen te worden genomen:
- sterk geluidsproducerende werkzaamheden vermijden. Bijvoorbeeld eventueel
benodigde heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw uitvoeren middels methoden die
minder geluid produceren zoals trillen of boren;
- geluidproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het gevoelige
broedseizoen uitvoeren;
- uitstraling van eventuele verlichting tijdens nachtelijke werkzaamheden vermijden.
Dit betekent dat de verlichting uitsluitend op het werk moet zijn gericht en geen
uitstraling naar het natuurgebied mag plaatsvinden.
Er is geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet benodigd. Ook is
geen toestemming nodig voor werken in NNN gebied.
6.2

Beschermde
soorten

Aanvullend onderzoek

Potentiële verblijfplaatsen vleermuizen
Op basis van de conclusies uit de quick scan is er nader onderzoek nodig naar de
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de woningen.
Het nader onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd met behulp van een
batdetector. Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen bestaat uit 4
veldbezoeken, waarvan 2 in de periode 1 juni-15 juli en 2 bezoeken in de periode 15
augustus-15 september.
Potentiële jaarrond beschermde nesten huismus en gierzwaluw
Op basis van de conclusies uit de quick scan is er nader onderzoek nodig naar de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw in de
woningen.
Het nader onderzoek naar huismussen wordt uitgevoerd met behulp van een
verrekijker. Het onderzoek naar verblijfplaatsen van huismus bestaat uit twee bezoeken
in de periode 1 april tot en met 15 mei. Of vier bezoeken in de periode 10 maart tot en
met 20 juni.
Het nader onderzoek naar gierzwaluwen wordt uitgevoerd met behulp van een
verrekijker. Het onderzoek naar verblijfplaatsen van gierzwaluwen bestaat uit drie
bezoeken in de periode 1 juni tot en met 15 juli. In “late seizoenen” moeten in juli
minimaal twee inventarisatiemomenten plaats hebben gevonden. Het onderzoek moet
worden uitgevoerd door een deskundige met aantoonbare ervaring in het inventariseren
van huismussen en gierzwaluwen.
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Ontheffing Flora- en faunawet

Er is ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet benodigd indien het project
resulteert in handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen. Dit geldt alleen
voor licht en streng beschermde soorten (tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet). Voor
soorten van tabel 2 van de Flora- en faunawet kan ook gekozen worden om te werken
volgens een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode.
Voor algemene soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet) geldt bij ruimtelijke
ontwikkelingen en bestendig beheer en onderhoud een algemene vrijstelling.
Vleermuizen
Indien uit het aanvullend onderzoek naar vleermuizen blijkt dat de bebouwing binnen
het plangebied in gebruik is als verblijfplaats voor vleermuizen, is voor de
sloopwerkzaamheden een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet benodigd.
Huismus en gierzwaluw
Indien uit het aanvullend onderzoek naar huismus en gierzwaluw blijkt dat de
bebouwing binnen het plangebied in gebruik is als verblijfplaats voor (een van) deze
soort(en), is voor de sloopwerkzaamheden een ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet benodigd.
Overige soorten
Voor de overige soortgroepen geldt dat er voor de uitvoering van de werkzaamheden
geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is benodigd. Wel dient rekening
te worden gehouden met onderstaande maatregelen.
Wet natuurbescherming

Vleermuizen en vogels zijn ook beschermd onder de nieuwe Wet natuurbescherming
welke op 1 januari 2017 in werking treedt en de bestaande natuurwetgeving vervangt.
Dit betekent dat onder deze wet eveneens nader onderzoek naar vleermuizen is
benodigd. Ten aanzien van vogels blijft vermoedelijk de huidige benadering van
jaarrond beschermde nesten van vogels onder de nieuwe Wet natuurbescherming
onveranderd. Of en hoe de provincies de huidige lijst blijven hanteren, is vooralsnog
onduidelijk. Vooralsnog is onze aanbeveling daarom om het nader onderzoek naar
verblijfplaatsen van huismus en gierzwaluw ook onder de nieuwe wet uit te voeren.
De huidige tabel 1 soorten welke in het plangebied worden verwacht, namelijk egel,
huisspitsmuis, gewone pad en bruine kikker, zijn algemeen vrijgesteld onder de Floraen faunawet. Deze soorten zijn in de nieuwe Wet natuurbescherming onder ‘andere
soorten’ opgenomen. Provincies en het ministerie van EZ kunnen middels een
Verordening deze overige soorten voorzien van een vrijstelling. De provincie Utrecht
heeft bruine kikker en gewone pad algemeen vrijgesteld in haar concept Verordening.
Dit betekent dat vooralsnog onder de Wet natuurbescherming evenmin een vergunning
nodig is. Wel geldt, net als onder de huidige Flora- en faunawet, de algemene
zorgplicht (artikel 1.11).
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Maatregelen

Om effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen worden in ieder
geval de volgende maatregelen voorgesteld:


Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden
waarbij bomen, struiken en nestkasten worden verwijderd, buiten het
broedseizoen te worden uitgevoerd. Voor het broedseizoen geldt geen vaste
periode. Het verschilt per soort. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15
maart en 15 juli. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet
door een ter zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen
bomen, struiken en nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten
op broedende vogels niet kunnen worden uitgesloten mag er niet gewerkt
worden.



Om effecten op algemeen beschermde soorten kleine grondgebonden
zoogdieren zoveel mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij
vegetatie wordt verwijderd van één kant uit te worden uitgevoerd zodat
aanwezige dieren de kans krijgen te vluchten. Dit valt onder de zorgplicht
(artikel 2 van de Flora- en faunawet en artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming).



Om effecten op algemeen beschermde soorten amfibieën (tabel 1 van de Floraen faunawet) zoveel mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij
vijvers worden gedempt bij voorkeur buiten de gevoelige
voortplantingsperiode en de winterrust te worden uitgevoerd (voorkeur voor
september/oktober of maart) , zodat aanwezige dieren in de gelegenheid zijn
om te ontkomen. Dit valt onder de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en
faunawet en artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming).



Mogelijk indirecte effecten als verstoring door licht kunnen voorkomen
worden door in de periode april tot en met november tussen zonsopgang en
zonsondergang te werken. Indien in deze periode toch gebruik moet worden
gemaakt van kunstlicht, dient gebruik te worden gemaakt van gerichte
verlichting waarbij aangrenzende bebouwing, beplanting, bomen en
watergangen onverlicht blijven.
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Bijlage I Wettelijk kader en beleidskader
De toets is gericht op de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde
gebieden. De soortbescherming is in de wet geregeld middels de Flora- en faunawet.
De gebiedsbescherming is geregeld middels de Natuurbeschermingswet (Natura 2000
gebieden en beschermde natuurmonumenten) en ten aanzien van de Ecologische
Hoofdstructuur middels het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
Flora- en faunawet

Soortbescherming in Nederland is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is op 1
april 2002 in werking getreden en voorziet in de bescherming van een groot aantal in
Nederland voorkomende planten en dieren.
Voor de beschermde soorten geldt een aantal verbodsbepalingen zoals weergegeven in
onderstaand kader.
Artikel 8:
Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, te vernielen, te beschadigen,
te ontwortelen of op een andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Artikel 9:
Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog
daarop op te sporen.
Artikel 10:
Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11:
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde
dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12:
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen,
uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Artikel 13:
Het is verboden beschermde planten en dieren te vervoeren of onder zich te hebben.

Zorgplicht

Naast de verbodsbepalingen voor de in de wet genoemde beschermde soorten geldt
voor alle in het wild voorkomende planten en dieren in Nederland de zorgplicht (artikel
2). Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk
moeten worden voorkomen.
Ontheffing

Bij de Flora- en faunawet kan onder voorwaarden van het verbod op schadelijke
handelingen worden afgeweken met een ontheffing of vrijstelling. De beschermde
soorten zijn na het inwerking treden van de AMvB artikel 75 in 2005, verdeeld in drie
categorieën (tabellen) waarvoor verschillende toetsingscriteria gelden voor het
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verkrijgen van een ontheffing.
Tabel 1 (algemene soorten)
Het betreft beschermde soorten waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in
het geding is. Hiervoor geldt een vrijstellingsregeling als bij ingrepen sprake is van
bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen.
Tabel 2 (overige / licht beschermde soorten)
Het betreft beschermde soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer gewerkt wordt
volgens een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Wanneer er geen
gedragscode is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden. Voorwaarde is dat er geen
afbreuk gedaan mag worden aan de gunstige staat van instandhouding van de soort
(populatieniveau). Dit is de zogenaamde ‘lichte toets’.
Tabel 3 (streng beschermde soorten)
Het betreft streng beschermde soorten. Dit betreft soorten die zijn opgenomen in
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast betreft het soorten die door
Nederland aan deze lijst zijn toegevoegd middels een AMvB van artikel 75. Voor deze
soorten wordt alleen ontheffing verleend als er aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan:
• Er is geen andere bevredigende oplossing, waarbij gezocht moet worden naar
alternatieven voor de locatie of voor de ingreep;
• Er is sprake van een in of bij wet genoemd belang;
• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van de instandhouding van
de soort;
• Er wordt zorgvuldig gehandeld ten aanzien van de soort.
Deze criteria worden ook wel omschreven als de ‘uitgebreide toets’.
Vogels
Vogels maken geen onderdeel uit van de tabellen. Alle vogels zijn in dezelfde mate
beschermd. Broedende vogels met nesten, eieren of niet vliegvlugge jongen zijn, in
navolging van de Europese Vogelrichtlijn, strikt beschermd; voor verstoring van
broedgevallen wordt in principe geen ontheffing gegeven. Als de werkzaamheden
buiten het broedseizoen (circa 15 maart – 15 augustus) plaatsvinden zal in het
algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn. Uitzondering zijn vogels met jaarrond
beschermde nesten. Voor het verstoren, beschadigen of vernietigen van jaarrond
beschermde vogelnesten is altijd een ontheffing benodigd, ook als de werkzaamheden
buiten het broedseizoen plaatsvinden. Bij een ontheffingaanvraag, zal de uitgebreide
toets zoals beschreven onder soorten van tabel 3 worden toegepast. Het in of bij wet
genoemd belang moet in de Vogelrichtlijn zijn opgenomen. In augustus 2009 is door
de Minister van (destijds) LNV nieuw beleid voor het beoordelingskader van Flora- en
faunawetontheffingaanvragen aangekondigd. Met dit nieuwe beleid is een nieuwe
vogellijst afgegeven. In deze vogellijst is onderscheid gemaakt tussen soorten waarvan
de nesten jaarrond beschermd zijn (vogels van categorie 1 t/m 4) en soorten waarvoor
de nesten niet jaarrond zijn beschermd, maar waarvoor wel inventarisatie gewenst is
(vogels van categorie 5). Indien vogels uit de laatste groep in de projectlocatie
aanwezig zijn moet een omgevingscheck gedaan worden om te kijken of in de directe
omgeving voldoende alternatieven aanwezig zijn. Wanneer in de omgeving
onvoldoende broedbiotoop aanwezig is, zijn ook de nesten van soorten uit categorie 5
jaarrond beschermd (min LNV, augustus 2009).
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Functionaliteit behouden

Door een wijziging in de beoordeling van ontheffingaanvragen in augustus 2009, is het
mogelijk om te voorkomen dat een ontheffing nodig is. Dit is het geval wanneer
mitigerende maatregelen er voor zorgen dat de ‘functionele leefomgeving’ van dieren
intact blijft. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voorafgaand aan de ingreep nieuw
leefgebied wordt gerealiseerd. Voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en
voor vogels kan dit van belang zijn omdat er alleen ontheffing kan worden verkregen
bij een beperkt aantal belangen welke in respectievelijk de Habitatrichtlijn of
Vogelrichtlijn worden aangegeven. Door uitspraken van de Raad van State (op 3
oktober 2012, uitspraak 201108112/1/A3 en 11 juli 2012, uitspraak 201104809) moet
een dergelijke werkwijze echter zorgvuldig worden onderbouwd waarbij er toch sprake
kan zijn van een ontheffing.
Rode Lijst

Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of
dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve
trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van EZ. Rode lijsten
hebben geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch
beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Flora- en faunawet.
De Rode lijsten helpen daarbij. Deze lijsten worden ook gebruikt om te toetsen of de
beleidsdoelen over biodiversiteit worden gehaald (www.rijksoverheid.nl).

Natuurbeschermingswet

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet in werking getreden.
Hiermee zijn de verplichtingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, voor zover
die zien op gebiedsbescherming, geïmplementeerd in het Nederlands recht. Directe
toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn is daarmee niet meer aan de orde. Onder de
gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 worden de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden aangewezen en beschermd. Deze worden gezamenlijk Natura
2000-gebieden genoemd. Daarnaast worden Beschermde Natuurmonumenten en
Wetlands aangewezen en beschermd. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn
voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Deze vergunningen worden
verleend door de provincies of door de minister van EZ. Voor alle Natura 2000
gebieden worden beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen maken duidelijk welke
activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden.

Nieuwe Wet
Natuurbescherming

Voor zover nu bekend treedt de nieuwe wet Natuurbeschermingswet per 1 januari 2017
in werking. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet
en Boswet. Ten aanzien van gebiedsbescherming verandert er weinig in de nieuwe Wet
Natuurbescherming. Wel komt de aanwijzing van Beschermde Natuurmonumenten te
vervallen. Ten aanzien van beschermde soorten vervalt voor een deel van de huidige
beschermde soorten de beschermingsstatus in de nieuwe Wet Natuurbescherming.
Andere nieuwe soorten worden juist in de nieuwe Wet als beschermde soort
opgenomen. Het gaat hierbij vooral planten- en insectensoorten. In de voorliggende
natuurtoets zijn deze soorten meegenomen in het veldbezoek.
De tabel 1 soorten, waarvoor in het kader van de Flora- en faunawet een vrijstelling
geldt bij ruimtelijke projecten, zijn in de lijst “overige soorten” van de Wet
Natuurbescherming per januari 2017 beschermd. Het vernietigen van vaste rust- en
verblijfplaatsen van deze soorten is in strijd met de Wet Natuurbescherming.
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NNN

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van bestaande en nog te
ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De NNN is als beleidsdoel opgenomen in
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De SVIR vervangt verschillende
rijksbeleidsstukken zoals de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. De juridische borging
van de nationale ruimtelijke belangen die in de SVIR worden aangewezen vindt plaats
via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De rijkslijn zoals
verwoord in het SVIR en Barro is dat er bij NNN geen sprake is van externe werking.
Provincies wijzen in hun structuurvisie de gebieden aan die onder de NNN vallen. In of
in de nabijheid van NNN-gebied geldt het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe plannen of
projecten zijn niet toegestaan als ze de wezenlijke (potentiële)waarden en kenmerken
van het NNN-gebied significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen van groot
openbaar belang en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval door
mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade dient te
worden gecompenseerd. De planologische bescherming van de NNN vindt plaats in op
basis van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen bestemmingsplannen.
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1

Inleiding

Woningcorporatie Portaal is voornemens om de woningen aan Dominee
Schuylenburglaan 1 t/m 7 en 2 t/m 8 in Tienhoven te slopen en op hetzelfde terrein
nieuwbouw te realiseren. Vanwege de voorgenomen ingreep is in april 2017 een
ecologische quickscan uitgevoerd (Movares, 2017, kenmerk B85-TSE-KA-1700039).
Hierin is de voorgenomen ingreep getoetst aan de natuurwetgeving. In deze quickscan
wordt aanbevolen om aanvullend onderzoek uit te voeren naar huismussen,
gierzwaluwen en vleermuizen. Dit zijn beschermde soorten in het kader van de Wet
natuurbescherming.
In de voorliggende rapportage worden de resultaten van dit aanvullende onderzoek
beschreven.
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2
2.1 Locatie

Locatie en activiteiten

Het plangebied ligt in Tienhoven. Het betreft de woningen aan Dominee
Schuylenburglaan 1 t/m 7 en 2 t/m 8. Het zijn eengezinswoningen met puntdaken. Er
zijn zowel voortuinen als achtertuinen aanwezig. Zowel in de voortuinen als in de
achtertuinen zijn bomen en/of beplanting aanwezig. Ten noorden van het plangebied
ligt een watergang. Deze maakt geen deel uit van het plangebied. Foto 1 en 2 geven
een impressie van het gebied.
Het plangebied is globaal weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Aanduiding plangebied (paarse lijn).

Foto 1:Impressie van de woningen aan de Ds. van Schuylenburglaan (kijkrichting
noordoost).
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Foto 2: Impressie van het straatbeeld aan de Ds. van Schuylenburglaan (kijkrichting
zuidwest)
2.2 Activiteiten

De 8 woningen binnen het plangebied worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

2.3 Planning

De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend.
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3

Werkwijze

Naar aanleiding van de bevindingen uit de quickscan is aanvullend onderzoek
uitgevoerd naar verblijfplaatsen en leefgebied van huismussen, gierzwaluwen en
vleermuizen binnen het plangebied. Hierbij is tevens gelet op de aanwezigheid van
alternatieven in de omgeving.
3.1

Onderzoek
vleermuizen

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met september 2017. In
tabel 1 zijn de data, onderzochte typen verblijfplaatsen en de weersomstandigheden bij
de uitgevoerde onderzoeksrondes aangegeven. Het onderzoek is gericht op de
aanwezigheid van kraamverblijven, zomerverblijven en paarverblijfplaatsen.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een batdetector met time-expansion
(Petterson D240x). Hiermee zijn vertraagde opnames gemaakt. Het onderzoek is
uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol van 2017 (Vleermuisvakberaad Netwerk
Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur).

3.2 Onderzoek
gierzwaluwen

Voor het onderzoek naar de gierzwaluw is het plangebied 3 avonden in de periode 30
mei/juli rond de avondschemering (tussen 20:30 en 22:30) onderzocht. Hierbij werd in
het bijzonder gelet op geluiden onder dakpannen en in- en uitvliegen van
gierzwaluwen. Alle bezoeken zijn afgelegd tijdens goede weersomstandigheden
(droog, niet te koud, weinig wind, zie tabel 1).
Bij het onderzoek zijn de richtlijnen voor onderzoek uit het kennisdocument
gierzwaluw gehanteerd (BIJ12).

3.3 Onderzoek
huismussen

Voor de huismus is het plangebied op 25 april en op 11 mei 2017 overdag bezocht (zie
tabel 1). Bij het onderzoek zijn de richtlijnen voor onderzoek uit het kennisdocument
huismus gehanteerd (BIJ12). Beide onderzoeken zijn in de periode van 1 á 2uur na
zonsopkomst tot 1 á 2 uur voor zonsondergang uitgevoerd. Daarnaast is ook tijdens de
onderzoeksrondes naar gierzwaluwen gelet op de aanwezigheid van huismussen.
Tabel 1: Overzichtstabel met de datum, onderzochte typen verblijfplaatsen en
weersomstandigheden van de uitgevoerde onderzoeksrondes.
Datum
Tijdstip
Onderzoek naar
Weersomstandigheden
25-04-2017
11-05-2017
30-05-2017
30-05-2017
21-06-2017
25-06-2017

11:00u-12:00u

16-07-2017
18-08-2017
06-09-2017

20:40u-21:40u
21:45u-23:45u

08:00u-09:00u
20:30u-21:48u
21:48u-23:48u
21:00u-22:30u
03:20u-05:20u

21:20u-23:45u

nestplaatsen huismus
nestplaatsen huismus
nestplaatsen gierzwaluw
zomer- en kraamverblijven
nestplaatsen gierzwaluw
zomer- en kraamverblijven

nestplaatsen gierzwaluw
paarverblijven
paarverblijven

droog, half bewolkt, 8 ℃, 4 Bft.
droog, licht bewolkt, 8 ℃, 2 Bft.
droog, bewolkt, 17 ℃, 2 Bft.
droog, bewolkt, 17 ℃, 2 Bft.
droog, licht bewolkt, 24 ℃, 2 Bft.
droog, met uitzondering van korte
lichte neerslag rond 04:20u,
bewolkt, 18 ℃, 3 Bft.
droog, bewolkt, 20 ℃, 2 Bft.
droog, half bewolkt, 16 ℃, 2 Bft.
droog, bewolkt, 14 ℃, 1 Bft.
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4

Bevindingen

Tijdens het onderzoek zijn binnen het plangebied geen verblijfplaatsen van
vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen aangetroffen. In de volgende paragrafen
worden de bevindingen per soort nader toegelicht.
4.1 Vleermuizen

Binnen en rond het plangebied zijn de vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis waargenomen. In onderstaande
tekst worden de aanwezige gebruiksfuncties besproken.

4.1.1. Vliegroutes en

Het plangebied en de groenstroken in de directe omgeving van de woningen worden
door de gewone dwergvleermuis incidenteel als foerageergebied gebruikt. Daarnaast
zijn rond de laanbeplanting langs de Ds. Ulferslaan enkele ruige dwergvleermuizen en
laatvliegers waargenomen. De dieren foerageren rond het groen tussen de bebouwing
en rond de laanbeplanting langs de Ds. Ulferslaan. Verder zijn regelmatig
waarnemingen gedaan van rosse vleermuizen die hoog boven het plangebied
overvlogen. Er is geen aanwijzing voor de aanwezigheid van cruciale
foerageergebieden in de directe omgeving van de te slopen bebouwing. Het gaat om
een klein aantal vleermuizen dat incidenteel binnen het plangebied foerageert en in de
directe omgeving zijn voldoende alternatieven aanwezig die ook intensiever worden
gebruikt. Er zijn geen eenduidige vliegroutes vastgesteld.

4.1.2. Verblijfplaatsen

Er zijn tijdens de onderzoeksrondes geen waarnemingen gedaan die duiden op de
aanwezigheid van vleermuisverblijven binnen de te slopen bebouwing. Wel is er
tijdens het ochtendbezoek op 25 juni buiten het plangebied een zomerverblijf van een
laatvlieger aangetroffen onder de dakpannen bij de zuidoostelijke kopgevel van Ds.
Ulferslaan nummer 21.
Tijdens het ochtendbezoek is waargenomen dat laatvliegers vrij laat invlogen. Bij dit
ochtendbezoek is ook het laatvliegerverblijf buiten het plangebied waargenomen. Dit
betreffende ochtendbezoek was daarmee geschikt voor het waarnemen van
verblijfplaatsen van laatvliegers. Zowel bij het avond- als bij het ochtendbezoek zijn
lage aantallen laatvliegers waargenomen. Op basis van deze waarnemingen kan met
voldoende zekerheid worden gesteld dat er geen verblijfplaatsen van laatvliegers
binnen de te slopen bebouwing aanwezig zijn.

4.2

Gierzwaluwen

Binnen het plangebied zijn geen nestlocaties van gierzwaluwen aangetroffen. Er zijn
ook geen waarnemingen gedaan die wijzen op mogelijke aanwezigheid van
gierzwaluwen binnen de te slopen gebouwen (zoals laag overvliegende gierzwaluwen).
Wel zijn er tijdens de onderzoekronden in mei en juni enkele gierzwaluwen
waargenomen die hoog boven de bebouwing foerageerden.

4.3

Huismussen

Binnen het plangebied zijn geen nestlocaties van huismussen aangetroffen. Wel zijn
tijdens beide onderzoeksrondes in de bebouwing in de directe omgeving buiten het
plangebied meerdere nestplaatsen van huismussen vastgesteld. Vooral op de daken van
de woningen aan de Ds. Ulferslaan waren veel roepende huismussen aanwezig. In de
achtertuinen van de te slopen woningen zijn tijdens beide onderzoeksrondes regelmatig
foeragerende huismussen waargenomen. Het gaat echter niet om cruciale
foerageergelegenheid. In de directe omgeving is voldoende alternatief groen aanwezig

foerageergebied
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is in de vorm van kruidenrijk groen. Dit wordt gebruikt als foerageergebied,
verzamelplaats en is ook geschikt om als slaapplaats te dienen. Het kruidenrijk groen
bestaat vooral uit bomen, struiken en kruidenrijke vegetaties in tuinen ten noorden van
de watergang die zich aan de noordzijde van het plangebied bevindt en uit de bomen en
stuiken langs de Ds. Ulferslaan.

B85-TSE-KA-1700040 / Proj.nr. RM004498 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 25 mei 2018
Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra/Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen:Omgeving en Conditionering

8/10

5

Conclusies en aanbevelingen

Binnen de te slopen gebouwen zijn geen verblijven aangetroffen van vleermuizen,
huismussen of gierzwaluwen. De voorgenomen werkzaamheden leiden dan ook niet tot
het verlies van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen of nesten van vogels met
jaarrond beschermde nesten. Ook wordt er door de werkzaamheden geen belangrijk
functioneel leefgebied van vleermuizen of van vogels met jaarrond beschermde nesten
(in het bijzonder huismus en gierzwaluw) aangetast.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming is benodigd. Wel dienen de maatregelen uit de quickscan (Movares,
2017, kenmerk B85-TSE-KA-1700039) in acht te worden genomen.
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Regels

65

Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan
het bestemmingsplan Dominee van Schuylenburglaan met identificatienummer
NL.IMRO.1904.BPDvSchhuylenlnTHN‐VG01 van de gemeente Stichtse Vecht.
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een 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.
1.5
aan‐huis‐verbonden bedrijf
een bedrijf dat in een (gedeelte van of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het
vervaardigen van producten, door de gebruik(ster van de woning, dat niet krachtens een milieuwet
vergunning‐ of meldingsplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt
en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
1.6
aan‐huis‐verbonden beroep
het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op
persoonlijk, zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch,
kunstzinnig gebied, of daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder een atelier, kapper,
schoonheidsspecialiste, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de gebruik(ster, dat niet
krachtens een milieuwet vergunning‐ of meldingsplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate
de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is.
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
ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde.
1.9
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.
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1.10
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.
1.11
bebouwingspercentage
een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag
worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald.
1.12
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.13
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.14
bevoegd gezag
het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.15
bijgebouw
een op zich zelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, zonder directe verbinding met het hoofdgebouw,
dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.16
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk.
1.17
bouwgrens
de grens van een bouwvlak.
1.18
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop (ingevolge de regels) krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegestaan.
1.19
bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel.
1.20
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.21
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 of indirect steun vindt in of op de grond.
1.22
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met ten minste
twee wanden omsloten ruimte vormt.
1.23
hoofdgebouw
gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als het
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
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1.24
huishouden
persoon of groep personen die een huishouding voert; hieronder wordt niet verstaan een groep
personen die een huis bewonen waar sprake is van bedrijfsmatige kamerverhuur.
1.25
huishouding
regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin.
1.26
onderkomen
een voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer‐ of vaartuigen,
kampeermiddelen, woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken
zijn aan te merken.
1.27
onevenredig
niet in een zodanige verhouding staande tot een andere grootheid als gepast of wenselijk wordt geacht.
1.28
peil
1. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
2. 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.
1.29
perceel
begrensd stuk land of water, kavel.
1.30
perceelsgrens
een grens van een perceel.
1.31
plankaart
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan.
1.32
prostitutie
Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding.
1.33
seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische
aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet
in combinatie met elkaar.
1.34
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.
1.35
woning of wooneenheid
een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet
meer dan één huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen
worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn.
2.2
bouwhoogte van een antenne‐installatie
a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne‐installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de
(schotel)antenne‐installatie;
b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne‐installatie: tussen de voet van
de (schotel)antenne‐installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne‐installatie.
2.3
bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.4
breedte, lengte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.
2.5
goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.6
inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.7
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.8
vloeroppervlakte
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN2580.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Tuin

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen;
met de daarbij behorende:
b. groenvoorzieningen en water;
c. toegangspaden tot gebouwen en in‐ en uitritten;
d. parkeervoorzieningen;
e. overige functioneel met de bestemming 'Tuin' verbonden voorzieningen.
3.2
Bouwregels
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste
van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, waarbij:
a. de hoogte vóór de voorgevel niet meer dan 1 m bedraagt;
b. de hoogte achter de voorgevel niet meer dan 2 m bedraagt;
c. de hoogte van een overkapping niet meer dan 3 m bedraagt en de oppervlakte daarvan niet meer is
dan 10 m².
3.3
Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2
onder a sub 1 ten behoeve van de bouw van erkers en tochtportalen aansluitend aan een op het perceel
gelegen (hoofd)gebouw tot een grondoppervlak van niet meer dan 6 m² en een hoogte van niet meer
dan 3 m.
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Artikel 4

Verkeer ‐Parkeren‐

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. parkeervoorzieningen;
met de daarbij behorende:
b. groenvoorzieningen;
c. overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen.
4.2
Bouwregels
Er mag niet worden gebouwd.
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Artikel 5

Wonen

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan‐huis‐verbonden
beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
met de daarbij behorende:
b. erven;
c. toegangspaden tot gebouwen en in‐ en uitritten;
d. groenvoorzieningen en water;
e. overige functioneel met de bestemming 'Wonen ' verbonden voorzieningen.
5.2
Bouwregels
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd mogen worden;
b. per bouwvlak niet meer dan het aantal woningen wordt gebouwd overeenkomstig de binnen dit
bouwvlak op de verbeelding aangegeven aanduiding “maximum aantal wooneenheden”;
c. de inhoud van het hoofdgebouw maximaal 600 m³ bedraagt;
d. de goothoogte en bouwhoogte van het hoofdgebouw maximaal respectievelijk 6 m en 10 m
bedraagt, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven.
ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:
e. de gezamenlijke oppervlakte maximaal 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning
gelegen bouwperceel bedraagt;
f. de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken respectievelijk maximaal
3 m 5 m bedraagt;
g. de afstand tussen bij de woning behorende bijgebouwen en de voorgevelrooilijn van de woning ten
minste 1 m bedraagt;
ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde:
h. de bouwhoogte van erf‐ en terreinafscheidingen bedraagt maximaal:
1. 1 m op de gronden vóór de naar het openbaar gebied gekeerde gevel van het hoofdgebouw;
2. 2 m op de overige gronden.
i. pergola's 2,7 m
j. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m
5.3
Specifieke gebruiksregels
a. Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen:
1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor seksinrichting, prostitutie.
b. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
1. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan‐huis‐verbonden beroep dan wel bedrijfsmatige
activiteiten bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane bebouwing met een
maximum van 50 m² tenzij anders is aangegeven middels de maatvoeringsaanduiding
'maximum oppervlakte aan‐huis‐verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten'; in het
kader van deze activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan.
5.4
Afwijken van de gebruiksregels
a. Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik
nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken als extra
wooneenheid ten behoeve van mantelzorg mits:
1. 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;
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2.
3.

b.
c.

het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van
omwonenden en (agrarische) bedrijven;
4. de oppervlakte welke wordt gebruikt als extra wooneenheid voor mantelzorg niet meer
bedraagt dan 80 m².
Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na beëindiging van de
mantelzorg;
Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, 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.
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Artikel 6

Waarde ‐ Archeologie 2

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde ‐ Archeologie ‐ 2' 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.

6.2
Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die
voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

6.3
Toelaatbaarheid
a. Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op de
in lid 6.1 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 niet groter dan 50 m²;
4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd.

6.4
Uitzonderingen
a. In afwijking van het bepaalde in lid 6.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
andere werken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen worden
gebouwd, indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is
aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of
indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de
archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte gevolgen
daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen
door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden gericht op:
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
 de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

6.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.5.1
Omgevingsvergunning
a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie ‐ 2' zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de
navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:
1. Het slopen van bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde;
2. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
3. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd;
het aanleggen van bos of boomgaard;
verlagen van het waterpeil;
het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van oeverbeschoeiingen;
het aanleggen van ondergrondse transport‐, energie‐, telecommunicatie‐ of andere leidingen
en de daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m;
het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse leidingen;
het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en
die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.

6.5.2
Toelaatbaarheid
a. De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 6.5.1 geldt zijn slechts toelaatbaar
indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door
de directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de
archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of
indirecte gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan
worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of
werkzaamheden regels te verbinden gericht op:
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of
 de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan
door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
6.5.3
Uitzonderingen
a. Het bepaalde in lid 6.5.1 is niet van toepassing:
1. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de bodemingrepen
een archeologisch onderzoek is uitgevoerd;
2. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding
van het onderhavige plangebied;
3. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te
beschermen archeologische waarden;
4. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
bouwvergunning, een omgevingsvergunning voor het bouwen, een omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning;
5. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking
treden van het plan;
6. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
7. op werkzaamheden die niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en een kleinere
oppervlakte dan 50 m² beslaan.
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6.5.4
Voorwaarden
a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de
aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een
rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag
kan worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld.
b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld in lid 6.5.1 na
schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.
6.6
Wijzigingsbevoegdheid
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:
1. de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie ‐ 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen,
indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:
 op de betrokken locaties geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 handhaving van de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie ‐ 2' niet langer noodzakelijk
wordt geacht;
 wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld;
2. de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie ‐ 2' toe te kennen aan gronden grenzend aan
deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van
bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
b. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in lid 6.6 sub a onder 1
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie.
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Hoofdstuk 3

Artikel 7

Algemene regels

Antidubbeltelregel

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.
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Artikel 8

Algemene bouwregels

8.1
Algemene regel
Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht indien daarvoor een bestaand
bouwwerk of complex van bouwwerken met daarbij behorende perceel, hetzij niet langer zou blijven
voldoen aan het plan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan.
8.2
Bestaande afwijkende maatvoering
a. In die gevallen dat de bestaande goot‐ en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud
en/of afstand tot enige aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het
bepaalde in de Woningwet en/of Wabo tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan
in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt
die goot‐ en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan
als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan;
b. in die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het
bepaalde in de Woningwet en/of Wabo tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels
in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking
daarvan als maximaal toegestaan.
c. ingeval van herbouw zijn de leden a en b uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde
plaats plaatsvindt.
d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit
plan niet van toepassing, tenzij er expliciet melding is gemaakt in het bestemmingsplan van een
beleidswijziging die een andere maatvoering rechtvaardigt.
8.3
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, balkons, entreeportalen, veranda's, koekoeken en afdaken, mits de overschrijding ten
hoogste 2,5 m bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
bedraagt.
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Artikel 9

Algemene gebruiksregels

9.1
Parkeren
9.1.1
Algemeen
Een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken ten dienste van de
bestemming kan alleen worden verleend als in, op of onder het gebouw of op het onbebouwde terrein
dat bij het gebouw hoort, in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, conform de
parkeernormen zoals opgenomen in het ‘Gemeentelijk Verkeer‐ en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013,
deel B: Nota Parkeernormen, vastgesteld door de raad op 29 september 2015. Als de nota niet voorziet
in een parkeernorm voor een specifieke functie, stelt het bevoegd gezag een parkeernorm vast.
9.1.2
Afwijken van de parkeernorm
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid
9.1.1 als:
1. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende parkeerruimte
redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of
2. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de
parkeerbehoefte op te vangen.
3. als de onder in lid 9.1.1 bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening
gehouden.
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Artikel 10

Algemene afwijkingsregels

10.1
Afwijkingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van:
a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte‐ en inhoudsmaten, percentages en
afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten,
bouwhoogten, oppervlakte‐ en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;
b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is
toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein
of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
c. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot
tot maximaal 10 m.

10.2
Vereisten afwijking
Afwijking als bedoeld in artikel 10.1 kan slechts worden verleend, mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet
onevenredig worden geschaad;
b. het straat‐ en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden
geschaad.
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Artikel 11

Algemene wijzigingsregels

11.1
Algemene wijzigingen
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 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.
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Hoofdstuk 4

Artikel 12

Overgangs‐ en slotregels

Overgangsrecht

12.1
Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
c. het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2
Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
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 dit lid 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 onder a, na de 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. dit onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Dominee van Schuylenburglaan'.
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