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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doel 

Op 1 januari 2011 zijn de gemeente Maarssen, Loenen en Breukelen gefuseerd en gaan sinds dat 

moment verder onder de naam Stichtse Vecht. Voor de drie voormalige gemeenten bestaan 

verschillende bestemmingsplannen voor het buitengebied. Voor het plangebied Landelijk Gebied Zuid 

zijn bestemmingsplannen actueel die vanuit een wettelijk kader een actualisatie behoeven. Het aantal 

bestemmingsplannen dat van kracht is voor het gebied, nieuwe ontwikkelingen die spelen en de 

leesbaarheid van de diverse regelingen zijn aanleiding om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. 

Daarnaast voldoen de bestemmingsplannen niet meer aan de wettelijke eisen en wordt in onderliggend 

bestemmingsplan wat betreft inhoud en systematiek afstemming gezocht met andere 

bestemmingsplannen binnen de gemeente Stichtse Vecht. 

 

Onderliggend bestemmingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen zodat voor dit gebied 

het Bestemmingsplan Rondom de Vecht geldt. 

 

Het Bestemmingsplan Rondom de Vecht heeft als doel om de kenmerkende gebiedskwaliteiten te 

behouden en de dragende gebiedsfuncties te versterken. De dragende gebiedsfuncties voor dit gebied 

zijn de agrarische en woonfuncties en de aanwezigheid van cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden, waaronder de buitenplaatsen.  

Het plan gaat uit van minder regels en biedt een kader voor kleinschalige initiatieven. Daarnaast beoogt 

het plan een evenwicht te bereiken tussen bescherming en conservering van bestaande ruimtelijke 

kwaliteiten en doorontwikkeling van dragende functies. 

 

Het doel is om te komen tot een actueel, digitaal en in hoofdzaak conserverend en op onderdelen 

ontwikkelingsgericht bestemmingsplan voor het Landelijk gebied Rondom de Vecht: 

1. om te beschikken over een degelijk toetsingskader ten behoeve van de ontwikkeling van al 

bestaande functies (bebouwing, gebruik) en waarden in het gebied (landschap, cultuurhistorie); 

2. om ruimte te creëren voor ontwikkelingen die in de komende termijn (tien jaar) te verwachten 

zijn en om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, mede gebaseerd op het ruimtelijk 

relevante beleid van de gemeente, de provincie en het Rijk; 

3. dat waar mogelijk rekening houdt met al geplande of op korte termijn geplande projecten of 

initiatieven van overheden, bewoners en/of gebruikers van het gebied;  

4. waar huidige bestemmingen in het nieuwe bestemmingsplan zoveel mogelijk worden 

overgenomen. Waar nodig vinden aanpassingen plaats zodat het bestemmingsplan voldoet aan 

de actuele ruimtelijke wet- en regelgeving. 

 

Het overwegend conserverende karakter van het bestemmingsplan betekent dat de huidige 

bestemmingen zoveel mogelijk worden overgenomen. Het bestemmingsplan zit daarmee niet op slot. 

In het plan worden mogelijkheden ingebouwd die een afwijking van een actuele bestemming mogelijk 

maken. Dat kan aan de hand van: 

1. flexibiliteitsregels (afwijkingsregels, wijzigingsbevoegdheden);  

2. het indienen van een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarbij wordt door de 

gemeente getoetst of het een gewenste ruimtelijke ontwikkeling betreft en of het betreffende 

initiatief is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.  

 

Ontwikkelingen 

Voor een aantal locaties in het plangebied zijn nieuwe ontwikkelingen voorzien. Voor een deel van deze 

ontwikkelingen is reeds een planologische procedure doorlopen. Deze ontwikkelingen zijn daarom als 

‘bestaande situatie’ in voorliggend bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast biedt het 

bestemmingsplan de mogelijkheid voor een aantal nieuwe ontwikkelingen. De meeste van deze 
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ontwikkelingen passen binnen de bestemmingen die overgenomen zijn uit het vigerende 

bestemmingsplan. Voor zover de ontwikkelingen niet passen binnen de vigerende bestemmingen, 

worden de bestemmingen in voorliggend bestemmingsplan in enige mate verruimd. Het betreft hier 

met name de bouwmogelijkheden (bouwhoogte en bebouwingspercentage) alsmede het gebruik van 

gebouwen. 

 

Ook is een aantal ontwikkelingen niet meegenomen in dit bestemmingsplan omdat deze te veel impact 

hebben op de omgeving of doordat ze nog niet voldoende waren uitgewerkt om in deze procedure 

meegenomen te kunnen worden. Tijdens de 10 jaar dat dit bestemmingsplan geldig is zal hier mogelijk 

een ontwikkeling plaats gaan vinden: 

- Diependaalsedijk 15, Maarssen (Landgoed Doornburgh) 

- Straatweg 5, Breukelen 

- Straatweg 66, Breukelen 

- Straatweg 76, Breukelen 

- Straatweg 164, Maarssen 

- Zandpad 41, Maarssen 

- Diependaalsedijk 35, Maarssen 

 

1.2 Begrenzing van het plangebied 

Het plangebied wordt aan de noordkant begrensd door de Weersloot en aan de oostkant door de 

Scheendijk. Aan de Zuidkant maakt een klein deel van de bebouwde kom van Maarssen onderdeel uit 

van het plangebied. Binnen dit gebied ligt het gemeentekantoor. Landgoed Vechthoeve en de 

kinderboerderij maken ook onderdeel uit van het plangebied. 

Aan de westkant wordt het plangebied gedeeltelijk door het Amsterdam Rijnkanaal en gedeeltelijk door 

de bebouwde kom van Breukelen begrensd. Op de afbeelding op de volgende pagina is deze globale 

begrenzing van het plangebied weergegeven. 

Dwars door het plangebied ligt de rivier de Vecht. De Vecht is geen onderdeel van het voorliggende 

bestemmingsplan. Hiervoor wordt separaat een paraplu bestemmingsplan opgesteld op basis van het 

ligplaatsenbeleid. 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Het plangebied valt binnen het grondgebied van twee voormalige gemeenten (Breukelen en Maarssen) 

die per 1 januari 2011 zijn gefuseerd in de gemeente Stichtse Vecht. Bestemmingsplan Rondom de Vecht 

vervangt (deels) de volgende bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan landelijk gebied Rondom de Vecht, gemeente Breukelen ( 31 januari 

2006) 

- partiële herziening landelijk gebied Rondom de Vecht, gemeente Breukelen (24 november 

2009) 

- Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht (partiële herziening, april 2010) 

- Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, tweede partiële herziening (27 november 2012) 

- 1ste en 2de partiele herziening Maarssen aan de Vecht (2012). 

 

1.4 Opzet van de toelichting 

De toelichting is als volgt opgebouwd: 

 

De hoofdstukken twee en drie bestaan uit een beschrijving en analyse van de ruimtelijke en functionele 

structuur van het plangebied. Hoofdstuk vier beschrijft het ruimtelijk beleid van het Rijk, de provincie 

Utrecht, Waternet en de gemeente Stichtse Vecht. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de ruimtelijke en 

milieukundige aspecten van het plangebied. In hoofdstuk zes wordt een nadere toelichting gegeven op 

de bij het bestemmingsplan horende regels. In hoofdstuk zeven wordt de economische uitvoerbaarheid 

onderbouwd en in hoofdstuk acht wordt ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan.  
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2. Ruimtelijke structuur plangebied 
 

2.1 Ruimtelijke structuur Groene Hart 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Vechtplassenlandschap en ligt binnen het Nationaal 

Landschap ‘het Groene Hart’. Het Groene Hart kenmerkt zich door rust, ruimte en groen. Binnen het 

Groene Hart is ‘behoud door ontwikkeling’ het uitgangspunt van het ruimtelijk beleid. De 

landschappelijke kwaliteiten zijn mede sturend voor de wijze waarop de gebiedsontwikkeling 

plaatsvindt. In algemene zin geldt dat binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap behouden blijven of worden versterkt.  

Het Groene Hart is een open landschap binnen de ring van steden die samen de Randstad vormen. 

Langs de rivieren, die de grootschalige veenweidegebieden, droogmakerijen en plassen doorsnijden, 

liggen historische stadjes en landgoederen. Zo ook Maarssen en Breukelen.  

De indicatoren voor kernkwaliteiten die mede sturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in het Groene 

Hart zijn: 

- Historische kavelpatronen: Geometrisch inrichtingspatroon van droogmakerijen en 

strokenverkaveling in veenweide- en waardengebied; 

- Historische landschapselementen: beplante dijken en kades, besloten oeverwallen met vele 

buitenplaatsen en open veenplassen; 

- Veendikte; 

- Openheid. 

 

Uitgangspunt van het Bestemmingsplan Rondom de Vecht is om aan te sluiten op deze kenmerken en 

waarden van het Groene Hart. 

 

2.2 Ontstaansgeschiedenis van het gebied 

 

2.2.1 1000-1600 Agrarische ontginningen, bedijking en kastelen 

Ten tijde van de hoge middeleeuwen, ongeveer 1000 na Chr., had water enorm veel invloed op het 

landschap. Zo meanderde de rivier de Vecht vrij door het onbedijkte landschap, bracht de Zuiderzee bij 

hoge vloed nog brak water richting Utrecht en kwam vanuit ’t Gooi kwel opzetten dat in het omringende 

veenlandschap stagneerde. De hogere, zandige oeverwallen langs de Vecht waren daarom voor 

middeleeuwse boeren als enige geschikt om te ontginnen voor landbouw. Met onregelmatige 

blokverkavelingen werden de kleine oeverwallen omgevormd tot een gemengd landbouwgebied. In het 

plangebied is daar echter weinig meer van terug te vinden. Karakteristieker voor het plangebied zijn de 

iets latere veenmoerasontginningen, die in de loop van de twaalfde eeuw op gang kwamen. De Vecht 

was nog maar net bedijkt (1173) en de grote veenmoerassen lonkten om ontgonnen te worden. De 

bisschop van Utrecht voerde daar de regie op en besteedde de uitvoering van de veenontginning uit 

aan kapittels, plaatselijke ontginners of loyale leenmannen.  

Deze ontginningen waren in tegenstelling tot de verkaveling op de oeverwallen niet onregelmatig van 

vorm, maar hadden juist een opstrekkend patroon. Vanaf de oeverwallen van de Vecht werd met lange, 

rechte kavelsloten het veenmoeras ingetrokken. Op die manier werd het veen ontwaterd en in gebruik 

genomen. Doordat er een diffuse grens is tussen het kleigebied van de Vecht en het veengebied lopen 

de veenontginningssloten soms over in het kleigebied. In andere gevallen is de grens tussen het klei - 

en het veengebied vrij hard, doordat door de ontginners een kade werd opgeworpen. 

 

De ontginningen hadden in dit gedeelte van Utrecht geen vaste dieptemaat, maar een vrije opstrek 

zonder een vooraf bepaalde achtergrens. In het plangebied liggen aan de westkant van de Vecht de 

veenontginningsblokken van het Otterspoorbroek en het Maarssenbroek. Alleen het Otterspoorbroek is 

daarvan nog herkenbaar. Aan de oostkant van de Vecht liggen de verkavelingen van het Maarsseveen, 

Tienhoven en het Breukelerveen. Het gedeelte binnen het plangebied moet al voor 1300 zijn ontgonnen. 

De blokken ten oosten van de Kalverstraat en de Veenkade (beiden buiten het plangebied) kwamen 

http://geoservice.pbl.nl/website/monitornationalelandschappen/GH/1
http://geoservice.pbl.nl/website/monitornationalelandschappen/GH/2
http://geoservice.pbl.nl/website/monitornationalelandschappen/GH/3
http://geoservice.pbl.nl/website/monitornationalelandschappen/GH/4
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vanaf 1300 aan de beurt. Daarbij trok het blok van Tienhoven haar kavelsloten rechtdoor, waardoor de 

ontginners van het Breukelerveen en Maarsseveen aan weerszijden klem kwam te zitten en in een punt 

moesten eindigen. Tussen de veenontginningsblokken werden kades opgeworpen. De kades dienden 

als grensscheiding, waterbeheersing of als vertrekpunt voor de volgende ontginning. Voor de afwatering 

werd tussen Maarssen en Breukelen gebruik gemaakt van een oude Vechtmeander. Voor het vervoeren 

van turf werd daarop de Tienhovensche Vaart (later Kanaal) aangesloten. Door de grootschalige 

turfwinning liep, net buiten het plangebied, een gedeelte van de veenontginningsblokken van 

Maarsseveen en Tienhoven in de zeventiende en achttiende eeuw weer onder water (in 1887 werd deze 

plas drooggemalen en in gebruik genomen als de Bethunepolder). 

 

Na omstreeks 1250 verrezen er kastelen langs de rivier, doorgaans op strategische plekken in een bocht 

of bij een watergang. De bisschop kon door het uitgeven van kastelen zijn leenmannen aan zich binden. 

Veel kastelen werden alweer in de zestiende eeuw gesloopt of vanaf de zeventiende eeuw tot 

buitenplaats omgebouwd. In het plangebied verkeert alleen Oudean nog in redelijke, originele staat. 

Gunterstein en Nijenrode (buiten het plangebied) refereren met hun omgrachtingen en architectuur nog 

enigszins aan hun voorgangers uit de middeleeuwen. De Vecht, via diverse vaarten verbonden met 

Amsterdam, Utrecht en de naastgelegen veengebieden, werd de belangrijkste vaarroute voor het 

transport. Turf, klei en dakpannen waren de voornaamste goederen. Typisch voor de Vecht is dan ook 

het gebruik van afgekeurde dakpannen voor de beschoeiing van de oevers. Deze dakpakbeschoeiing 

heeft naast een praktische functie, ook een ecologische functie.  

 

2.2.2 1600-1800 Buitenplaatsen langs de Vecht 

Begin zeventiende eeuw richtte Utrecht zich meer en meer op Amsterdam. De Vecht ging deel uitmaken 

van een nieuw trekvaartenstelsel. Omstreeks 1600 hadden de Staten van Utrecht besloten om op de 

oostoever tot Breukelen een openbare zandweg aan te leggen, die geschikt was als jaagpad en waarover 

ook het overige verkeer kon gaan. De breedte van dergelijke paden was minstens 12 voet (3,77 meter). 

De aanleg van buitenplaatsen in de zeventiende en achttiende eeuw langs de Vecht was dan ook  

hoofdzakelijk een Amsterdamse aangelegenheid. Hoofdstedelijke kooplieden en regenten belegden 

hun kapitaal in landerijen langs de rivier om er buitenplaatsen te stichten als zomerverblijf. Opmerkelijk 

genoeg begon de stichting van de buitenplaatsen niet dichtbij Amsterdam in het noorden, maar bij 

Maarssen. Johan Huydecoper gaf daar in de ‘Gouden Bocht’ namelijk al in de vroege zeventiende eeuw 

grond uit met de verplichting om er een buitenplaats te stichten. 

 

Na het rampjaar 1672 kwam de bloeiperiode van de buitenplaatsen langs de Vecht pas echt op gang. 

Amsterdammers kochten de door de Fransen verwoeste kastelen en boerderijen op en verbouwden 

deze tot luxe buitenplaatsen. Vaak werden voor de tuinaanleg (de oudste) gedeelten van de 

veenverkaveling weer dichtgegooid. Halverwege de achttiende eeuw had deze bloeiperiode haar 

hoogtepunt. Karakteristiek voor het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht is het halfopen landschap 

met een afwisseling van besloten buitenplaatsen, open weilanden met boerderijen en historische kernen. 

Het vrije zicht tussen jaagpad en de Vecht en de doorzichten tussen en achter de buitenplaatsen naar 

het open weiland verhogen de belevingswaarde. Aan de oevers van de Vecht waren en zijn 

aanlegplaatsen, theekoepels en boothuizen kenmerkende elementen. Aan de weg was het smeedijzeren 

toegangshek het visitekaartje. 

 

In het bestemmingsplangebied liggen een aantal kleinere eenheden met buitenplaatsen. Zo bestaat de 

‘Gouden Bocht’ bij Maarsen uit een aaneengesloten buitenplaatsreeks op de oostoever van de Vecht. 

Binnen het plangebied liggen bijvoorbeeld de landgoederen Gansenhoef, Otterspoor en Leeuwenburg. 

Deze buitenplaatsen kennen allen een eenduidige oriëntatie op de Vecht. Tegenover Breukelen aan de 

oostzijde van het Zandpad ligt een reeks van buitenplaatsen met de huizen nabij de weg. Er is sprake 

van afwisseling van gesloten parkbossen en open doorzichten tussen de buitenplaatsen door.  

Tussen de landgoederen Weerestein, Vegtzigt en Groenevegt bevindt zich een open landschap met 

hoofdzakelijk agrarische bebouwing. Vanaf Groenevecht tot en met Boomrijk vormen de buitenplaatsen 
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een meer aaneengesloten zoom. De parken en landerijen lopen van oudsher door tot aan de Scheendijk, 

hoewel het landeigendom soms verder reikt. Gunterstein is de grootste en meest gave representant van 

dit cluster. Op de westoever van Breukelen zijn verschillende buitenplaatsen opgenomen in de 

bebouwing of zelfs geheel verdwenen. Door de krappe ruimte tussen de Vecht en de Straatweg of 

Herenstraat hadden veel buitenplaatsen hun tuin aan de overkant van de rivier. 

 

Door economische neergang kwam de buitenplaatszone na meer dan een eeuw in het slop en na 1800 

zijn veel buitenplaatsen afgebroken. De resterende formele tuinen werden omgewerkt tot de, goedkoper 

te onderhouden, landschapsparken. Andere werden weer teruggebracht tot weiland. De oude 

rechtlijnige tuinstructuren zijn hier en daar nog wel herkenbaar. 

 

2.2.3 1800-1945 Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Vanaf 1815 kwam het oosten van het plangebied in de Nieuwe Hollandse Waterlinie te liggen. De 

Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 kilometer lange noord-zuid lopende waterlinie tussen de 

Zuiderzee en de Biesbosch. Het Utrechtse deel daarvan bevindt zich direct ten oosten van de Vecht. De 

waterlinie bestaat uit een hoofdweerstandslijn, verdedigingswerken en inundatiegebieden: open, 

laaggelegen terreinen die onder water konden worden gezet. Er waren standaard inundatiegebieden, 

die altijd onder water werden gezet, en inundatiegebieden op bijzonder bevel, die alleen op bevel onder 

water werden gezet. Bestaande kades en hooggelegen wegen werden benut als waterkeringen, ook wel 

de inundatiedijken genoemd.  

De forten verdedigen de accessen, delen die niet onder water gezet konden worden. Fort Tienhoven 

(net buiten het plangebied) werd in 1848-1850 gebouwd als kleine accespost ter afsluiting van het 

Tienhovensch Kanaal en het inundatiekanaal naar de Vecht. Vrij uitzicht en vrij schootsveld werden 

gegarandeerd door de Verboden Kringen. Dat waren denkbeeldige cirkels rond de forten waarbinnen 

slechts beperkte (houten) bebouwing was toegestaan. De gehele linie werd in drie bouwfasen omstreeks 

1885 voltooid. In nog drie bouwfasen werd de linie tot 1945 op de been gehouden. Driemaal is de linie 

in staat van verdediging gebracht. Tweemaal is deze onder water gezet: in 1940 tegen de oprukkende 

Duitsers en in 1944-1945 door vluchtende Duitsers. 

 

2.3 Bebouwing 

Van oudsher wordt op de hogere oeverwallen langs de Vecht gewoond. Vanaf deze hogere delen vond 

de ontginning plaats en ontstonden de dorpen Maarssen en Breukelen.  

De oevers van de Vecht kenmerken zich door een afwisselende, vaak cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing. Het beeld wordt, met name ten oosten van de Vecht, voor een groot deel bepaald door 

landgoederen en buitenplaatsen met bijbehorende theekoepels, koetshuizen, fraai ingerichte tuinen en 

boomgaarden. Niet alleen de bebouwing, maar ook het groen heeft veelal een monumentale status. 

Vanaf de 17e en 18e eeuw werden de eerste buitenplaatsen en landgoederen gesticht. De buitenplaatsen 

en landgoederen waren veelal in eigendom van rijke Amsterdamse kooplieden. Door veranderende 

politieke en economische omstandigheden veranderden de landgoederen en buitenplaatsen veel van 

eigenaar. Ook verdwenen buitenplaatsen en bijbehorende tuinen of ze werden omgevormd tot parken.  

 

Het type bebouwing langs de oostkant van de Vecht is afwisselend. Oude, historische boerderijen 

wisselen elkaar af met moderne woningen, landgoederen, buitenplaatsen en rijwoningen. Hier en daar 

zijn bedrijfsgebouwen en eigentijdse boerderijen gevestigd. De oostkant van het plangebied is verder 

richting de Loosdrechtseplassen veelal onbebouwd. 
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2. Afwisselende bebouwing langs de Vecht: vrijstaande woningen afgewisseld met rijwoningen en 

landgoederen. 

 

Het westelijk deel van het plangebied, met name het gebied Otter-maten, kenmerkt zich in mindere 

mate door landgoederen en buitenplaatsen. Hier vinden we een bebouwingslint aan de Otterspoorbroek 

met daarnaast agrarische bebouwing in het gebied. Bij Breukelen, tegen de kern in het parkbos, ligt een 

bijzondere klustering van woningen in een landschappelijke setting. Het gemeentekantoor ligt in het 

aangrenzende landgoed Goudenstein. 

Daarnaast komt in gebied agrarische bebouwing voor. 

 

2.4 Bodemopbouw 

Het deel van het plangebied langs de rivier is opgebouwd uit stroomruggen (dicht langs de rivier), 

kommen en veen. De stroomruggen zijn opgebouwd uit zwavel en lichte klei. De komgronden bestaan 

uit afzetting van zware klein. Aan weerszijden van de Vecht komen veengebieden voor. Onder de 

veengebieden ligt een dik pak van dekzand. 

 

In het landschap is de bodemopbouw terug te zien door hoogteverschillen. Aanvankelijk lag het veen 

hoger dan de stroomruggen, maar dat is door inklinking/veenoxidatie nu omgekeerd. Op de volgende 

afbeelding is de bodemopbouw vanaf de Vecht ‘landinwaarts’ weergegeven. 
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3. De bodemopbouw van het plangebied langs de Vecht 

 

2.5 Water 

De Vecht is bij uitstek bepalend voor de identiteit van het gebied. De rivier doorkruist het plangebied 

en is zowel in het verleden als in het heden bepalend voor de inrichting en het gebruik van het gebied. 
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De eerste bebouwing (veelal in beeldbepalende landgoederen of buitenplaatsen) langs de rivier vond 

plaats op de droge oeverwallen. De rivier werd als transportroute gebruikt. Tegenwoordig heeft de Vecht 

haar functie als transportroute verloren en biedt het vooral plaats aan recreanten. 

Aan de oostkant wordt het plangebied begrensd door de Loosdrechtseplassen, die voornamelijk voor 

recreatie worden gebruikt. Aan de westkant van het plangebied vormt het Amsterdam-Rijnkanaal de 

plangrens. Dit kanaal, in 1892 geopend als het Merwedekanaal, nam de transportfunctie over van de 

Vecht. Deze functie is inmiddels voor een belangrijk deel overgenomen door het spoor en later de 

snelweg Utrecht- Amsterdam. 

Aan de noordkant van het plangebied is de Weersloot de grens. Binnen het plangebied lopen ook het 

Tienhovensch Kanaal en de Haarrijn (in het westelijk deel van het plangebied). 

Waternet verzorgt het waterbeheer in het plangebied. Ze doet dat door middel van 

watergebiedsplannen. In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap de richtlijnen voor het 

waterbeheer in een bepaald gebied, onder andere over peilbeheer en onderbemaling. Daarbij wordt niet 

alleen rekening gehouden met waterhuishoudkundige aspecten maar ook met de verschillende 

gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Het watergebiedsplan resulteert 

in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het watersysteem. 

 

2.6 Natuur 

Natura2000 

Grenzend aan het bestemmingsplangebied ligt het Natura2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’. Zie 

afbeelding 4 voor de relevante begrenzing ten opzichte van het plangebied. De Oostelijke Vechtplassen 

bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en de oostrand van de Utrechtse heuvelrug. 

In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane meren en plassen, meeste met een 

zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden 

en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras 

en moerasvegetaties doen ontstaan. 
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4. Ligging Natura2000-gebied. Bron: provincie Utrecht. 

 

 

In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar zuid loopt een gradiënt 

van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van 

west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen). Het is een 

belangrijk broedgebied voor broedvogels in rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk 

voor broedvogels in moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Ook 

is het van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, 

zwarte stern, ijsvogel)1. 

 

Ecologische hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur betreft een netwerk van zowel grote als kleine gebieden in Nederland 

waar de natuur (flora en fauna) in feite voorrang heeft. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te 

                                                    
1 Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k95 
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vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen 

planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter 

bestand tegen negatieve milieu-invloeden. Grotere natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer 

soorten planten en dieren leven. 

Binnen de Groene Contour liggen gebieden die van belang worden geacht voor het functioneren van 

de EHS, maar niet onder de EHS zelf vallen omdat er tot 2021 geen financiering met Rijksmiddelen 

mogelijk is. In de Groene Contour wil de provincie landbouwgronden omvormen tot natuurgebied om 

daarmee de EHS te versterken.  

 

De EHS ligt in het bestemmingsplan langs de Vecht. De Groene Corridor ligt haaks op de Vecht ten 

noorden van Nijenrode. 

 

Naast de beschermde gebieden is binnen het plangebied, in het zuidoosten van het plangebied in de 

bocht van de Vecht, de bestemming Natuur opgenomen. Door middel van deze bestemming worden 

ook in dit deel van het plangebied natuur- en landschapswaarden beschermd.  
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3. Functionele structuur 
 

3.1 Werken 

Binnen het plangebied zijn diverse bedrijven gevestigd die in de regels specifiek zijn aangeduid. Een 

belangrijk deel valt binnen de agrarische sector. Hierbij gaat het om rundveebedrijven, intensieve 

veehouderijen, paardenhouderijen en tuinbouw bedrijven. Een enkel bedrijf valt binnen de horeca en 

enkele bedrijven binnen de  (zakelijke) dienstverlening. In enkele gevallen gaat het om beroepen aan 

huis.2     

 

  
 

5. Akkerbouw ten westen van de Vecht.                          6. Veeteelt ten westen van de Vecht. 

 

 

7. Kassen langs de Vecht.                8. Ballast Nedam aan het Amsterdam-Rijnkanaal. 

 

In de uiterste punt van het plangebied, bereikbaar vanaf de Oostkanaaldijk en via de provinciale weg 

N402, is Ballast Nedam gevestigd. Onderdeel van dit bedrijf is een binnenhaven, bereikbaar vanaf het 

Amsterdam-Rijnkanaal. Het bedrijf heeft een afwijkende functie in het gebied. 

 

3.2 Wonen 

Binnen het plangebied is het woningaanbod gevarieerd. De (reguliere) burgerwoningen liggen verspreid 

door het gebied, maar zijn met name geconcentreerd rond de Vecht en rond het Otterspoor. Agrariërs 

zijn eveneens verspreid over het gebied aanwezig, maar ze liggen niet ver van de Vecht. Hetzelfde geldt 

                                                    
2 Bron: locatiedossier en milieugegevens, gemeente Stichtse Vecht 2015. 
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voor de buitenplaatsen en een landgoed, die liggen allemaal dicht tegen de Vecht aan. Binnen het 

plangebied is één woonboot bestemd. 

 

3.3 Toerisme en recreatie 

Wandelen en fietsen 

Het gebied maakt onderdeel uit van een groot netwerk van recreatieve en toeristische fiets- en 

wandelroutes. De Vecht met haar aangrenzende buitenplaatsen, de ligging aan de Hollandse Waterlinie 

met de verschillende forten en de Stelling van Amsterdam in de nabijheid zorgen er voor dat het gebied 

voor fietsers en wandelaars aantrekkelijk is. Met name aan de oostkant van de Vecht is dit routenetwerk 

goed ontwikkeld. Bijkomend voordeel is dat er naast recreatief verkeer, behoudens over het Zandpad, 

aan de oostkant van het gebied weinig verkeer is. Het gebied is immers niet dicht bevolkt en de 

bereikbaarheid voor auto’s is beperkt. Het jaagpad langs de Vecht vanuit maarssen dorp vormt een 

aantrekkelijke onderdeel van een wandelroute langs enkele buitenplaatsen.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

9. Informatiebord over de Hollandse Waterlinie.                                          10. Fietsroutenetwerk Utrecht.     

 

Waterrecreatie 

Langs de Scheendijk (net buiten het bestemmingsplangebied) bevinden zich verschillende 

recreatiebedrijven die met name als uitvalsbasis dienen voor waterrecreanten die de Loosdrechtse 

plassen op gaan. Deze recreatiebedrijven zijn via het plangebied bereikbaar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Deze recreatiewoningen langs de Scheendijk liggen net buiten het plangebied 

 



 

13 oktober 2017 | Bestemmingsplan Rondom de Vecht | Bureau voor Planvorming & Advies                                18 

 

 

De strook langs de Weersloot, grenzend aan de Scheendijk, is bestemd voor extensieve aan het water 

gerelateerde dagrecreatie. 

 

De Vecht is aantrekkelijk voor de toervaart. De rivier vormt de verbinding tussen Utrecht en Amsterdam 

en tussen de Loosdrechtse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Ook voor de lokale bevolking is de Vecht 

van recreatieve waarde. De Vecht wordt zowel door de lokale bevolking als door dagrecreanten gebruikt. 

De Vecht maakt deel uit van de BRTN (Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland). Het is een route voor 

de grotere pleziervaartuigen (hoogte 3.40, diepte 1.50 m).  

In de Vecht liggen verschillende aanlegvoorzieningen die in het bestemmingsplan worden opgenomen, 

voor rondvaartboten, recreatief gebruik en voor tijdelijke aanleg. 

 

 
 

12. Diverse vormen van aanlegvoorzieningen in de Vecht. 
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Verblijfsrecreatie 

In het gebied bevindt zich één recreatiewoning en een pension en een kleinschalige kampeerterrein. In 

het plangebied zijn daarnaast enkele voorzieningen voor verblijfsrecreatie in de vorm van bijvoorbeeld 

een Bed and Breakfast aanwezig. In het bestemmingsplan wordt deze mogelijkheid, onder voorwaarden, 

ook mogelijk gemaakt. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De gemeente Stichtse Vecht hanteert ten aanzien van recreatie het uitgangspunt van ‘behoud door 

ontwikkeling’. Hieronder wordt verstaan dat de gemeente duurzame ontwikkelingen op het gebied van 

recreatie en toerisme wil toestaan om hiermee het behoud van het gebied te waarborgen. De gemeente 

staat voor een opgave om de toenemende recreatieve druk op het gebied te beheersen. Dat doet ze 

onder andere door kleinschalig kamperen bij agrariërs en landgoederen mogelijk te maken. Dit sluit aan 

bij de provinciale visie ‘Recreatie en Toerisme 2020’. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om 

recreatieve activiteiten op erfgoedlocaties te ontplooien. 

 

Hiermee sluit dit bestemmingsplan aan op het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en het beleid 

zoals vormgegeven in de beleidsnota Recreatie en Toerisme. 

 

3.4 Verbindingen 

Transport 

Van oorsprong had de Vecht een belangrijke transportfunctie. De ligging in de nabijheid van de grote 

steden zorgde voor een goede transportverbinding. Deze transportfunctie heeft in de loop van de tijd 

plaats gemaakt voor een recreatieve functie. De noodzaak voor transport over de Vecht veranderde door 

het graven van het Merwedekanaal in 1892. In 1952 werd het Merwedekanaal omgedoopt tot het 

Amsterdam-Rijnkanaal. Het Amsterdam-Rijnkanaal, met name gebruikt door de beroepsvaart, vormt de 

begrenzing van het plangebied.  

Ook het spoor deed haar intrede. In 1843 werd de spoorlijn Amsterdam - Utrecht geopend. Het vervoer 

over de weg nam vanaf 1954 een vlucht toen de A2 tussen Amsterdam en Utrecht werd geopend.  

 

Verkeer ten oosten van de Vecht 

De belangrijkste verbinding aan de oostkant van de Vecht wordt gevormd door het Zandpad. Via deze 

weg, die rechtstreeks langs de Vecht loopt en ook voor fietsers toegankelijk is, zijn Maarssen en 

Breukelen met elkaar verbonden. Vanaf het Zandpad kun je  via de Laan van Gunterstein, de Proosdijweg, 

Nieuweweg en de Machinekade oostelijk van de Vecht het gebied in. Via de Machinekade is het ook 

mogelijk om dwars op het Zandpad het gebied in te gaan, maar deze weg is niet openbaar toegankelijk. 

Door de beperkte west-oost verbinding in het plangebied, zijn de achterkanten van de woningen die 

langs de Vecht staan vrijwel niet te bereiken en worden ze vrijwel geheel uit het zicht gehouden.  

 

Ook de verbinding van het plangebied met Nieuwesluis/Loenen wordt door recreanten intensief 

gebruikt. 

 

Verkeer ten westen van de Vecht 

De provinciale weg N402 (Straatweg) vormt de verbinding tussen Maarssen en Breukelen aan de 

Westkant van de Vecht. Vanaf deze weg is het gebied tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal bereikbaar. Het 

plangebied wordt langs het Amsterdam-Rijnkanaal ontsloten door de Oostkanaaldijk. 
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3.5 Ontwikkelingen in de landbouw 

De kernkwaliteiten van Stichtse Vecht  worden voor een belangrijk deel gevormd door de ligging en 

historie van de gemeente en de diversiteit: landelijk en dorps tot stedelijk, groot en druk. Om het 

landschap en de cultuurhistorische waarden in stand te kunnen houden, is creativiteit nodig.  

Dat kan bijvoorbeeld door:  

- op duurzame wijze meer toerisme en recreatie langs de Vecht, in het plassengebied en het open 

weidegebied, mogelijk te maken; 

- de agrarische sector meer mogelijkheden te geven wat betreft beheer van ons bijzondere 

landschap. 

 

Binnen de gemeente zien we de afgelopen jaren dat veel agrarische bedrijven stoppen, omdat ze geen 

opvolgers hebben of de bedrijfsvoering niet langer rendabel is. Bepaalde agrarische bedrijfstakken 

vragen om schaalvergroting en daar is binnen het gevoelige landelijke gebied nauwelijks ruimte voor. 

Bedrijven kiezen dan voor stoppen of uitplaatsing. De voormalige agrarische bedrijven veranderen naar 

burgerwoningen, door onder andere gebruik te maken van de provinciale ruimte-voor-ruimte-regeling. 

Er is dus sprake van een afname van het aantal agrarische bedrijven binnen de gemeente. 

 

Afname van het aantal agrarische bedrijven 

Uit grafiek 1 blijkt volgens het CBS dat in 2016 binnen de gemeente 171 landbouwbedrijven actief waren. 

In 2014 waren dat er nog 218. Uit de cijfers blijkt ook dat er meer melkkoeien en jongvee in het gebied 

zijn bijgekomen. Hieruit kan worden geconstateerd dat het aantal bedrijven afneemt terwijl het aantal 

koeien per bedrijf groeit. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkeling, namelijk een schaalvergroting 

waarbij kleinere bedrijven stoppen en (deels) worden opgekocht door grotere bedrijven. Vanwege de 

afschaffing van het melkquotum in 2015 is het aantal koeien in de gemeente gestegen. Ook dit is een 

landelijke trend. 

 

 
 

Type agrariërs in Stichtse Vecht 

Verreweg de meeste boeren (151) in de gemeente Stichtse Vecht hebben graasdieren en dan 

voornamelijk melkvee en bijbehorend jongvee (125). 

De gemeente kent slechts 5 intensieve veehouderijbedrijven waar pluimvee, varkens of kalveren 

(zogenaamde hokdieren) worden gehouden. Verder telt Stichtse Vecht 15 tuinbouwbedrijven, waarbij 

de fruitteelt (7) de grootste sector is. 
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Agrarische bedrijven plangebied 

In het plangebied van het bestemmingsplan Rondom de Vecht zijn in de huidige bestemmingsplannen 

17 agrarische bouwvlakken opgenomen. Hiervan zijn 2 percelen een agrarisch hulp- en handelsbedrijf / 

kwekerij. En in het nieuwe bestemmingsplan is één agrarische bouwvlak omgezet naar een 

woonbestemming.  

  

In de onderstaande tabel zijn de overige locaties nader uitgewerkt. Opgemerkt moet worden dat het 

opvallend is dat er meerdere locaties zijn die momenteel geen agrarisch bedrijf meer uitoefenen.   

 

 Adres type Wnb verg Aantal 
dieren 

emissie Ruimte 
Bouwvlak 

1 Zandpad 12, Breukelen Melkvee en schapen 2016 225 1289,5  

2 Zandpad 30, Breukelen Nu geen agrarisch bedrijf 

meer. Wens is om een 
biologisch bedrijf te 
vestigen 

Niet 

bekend 

168 1642,2 Ruimte 

3 Zandpad 34, Breukelen Paardenhouderij en 

schapen 
Hobbymatig (*) 

2013 110 683,0  

4 Laan van Gunterstein 2, 
Breukelen 

Melkvee (biologisch) Niet 
bekend 

123 1212,0 Bijna vol 

5 Zandpad 65, Breukelen Hobbymatig (*) Niet 

bekend 

70 738,0 Ruimte 

6 Zandpad 84, Breukelen Melkvee 2017 160 1435,9 Bijna vol 

7 Zandpad 32, Maarssen Geen agrarisch bedrijf (*) Niet 

bekend 

299 1726,2 Ruimte 

8 Straatweg 164, Maarssen Geen agrarisch bedrijf, 
wel hobbymatig vee (*) 

Niet 
bekend 

5 23,2 Ruimte 

9 Oostkanaaldijk 9, 
Maarssen 

geen agrarisch bedrijf - - -  

10 Straatweg 41- 43, 
Maarssen 

Fokken en houden van 
runderen (melkvee)  

Antiek zaak  

Niet 
bekend 

125 439,0 Vol 

11 Maarssenbroeksedijk 
Oost 38, Maarssen 

Slachthuis 
Fokken en houden van 

runderen (geen melkvee) 

Niet 
bekend 

112 903,5 Vol 

12 Straatweg 1a, Breukelen Paardenhouderij Niet 

bekend 

58 225,5 Vol 

13 Woerdenseweg 9, 
Breukelen 

Veehouderij 2016 103 1046.6 Bijna vol 

14 Straatweg 15, Breukelen Melkvee 2012 340 3216,0 Bijna vol 

Volgens gegevens bekend bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. 

(*) nog wel vergunde rechten voor het houden van dieren. 

 

Voor een vijftal bedrijven heeft de provincie Utrecht de afgelopen 5 jaar een Wnb-vergunning 

afgegeven. De laatste is op basis van de PAS in 2017 afgegeven.  

Van de 14 oorspronkelijke agrarische bedrijven zijn er 4 bedrijven in de loop van tijd gestopt. Hierbij kan 

het zijn dat ze de milieuvergunning nog niet hebben laten intrekken. Dit is een van de oorzaken dat de 

betreffende percelen nog als agrarisch perceel zijn opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. 
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13. Ligging agrarische bestemmingen in het plangebied Rondom de Vecht 

 
 

Voorwaarden bij bedrijfsuitbreiding 

Bedrijfsuitbreiding is niet vanzelfsprekend. Een agrarisch bedrijf mag pas uitbreiden als voldaan wordt  

aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen om de omgeving te beschermen en 

dat wordt aangetoond dat uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk is. 

 

Het beleid van de gemeente is erop gericht dat bij uitbreiding van de agrarische bedrijfsbebouwing 

welke niet passend is in het bestemmingsplan de noodzaak getoetst wordt door een agrarische 

deskundige (ABC commissie). Daarnaast dient een agrarisch bedrijf altijd een vergunning aan te vragen 

in het kader van de Natuurbeschermingswet indien er verandering plaatsvindt in de veestapel of het 

bouwvlak vergroot dient te worden. Dit is een standaardvoorwaarde die de gemeente in haar huidige 

beleid heeft gesteld. Het bouwen van een meerlaagse stal is niet toegestaan.  

Door deze wijze is de bescherming van de milieu/ natuur via een andere manier in het bestemmingsplan 

verankerd. Het voordeel hierbij is dat de agrarische bedrijven niet direct in hun bedrijfsvoering worden 

geschaad. 
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De toekomst 

De agrarische sector staat steeds meer onder druk door verschillende invloeden. Door de moeizame 

concurrentiepositie op de open wereldmarkt verdwijnen er steeds meer kleinere bedrijven. De afname 

van het aantal agrarische bedrijven wijzigt het gebruik van gebouwen en de gronden. Grond gaat vaak 

naar andere agrarische bedrijven, die daardoor opschalen. Soms wordt landbouwgrond omgezet naar 

natuur. Voor agrarische bedrijfsgebouwen moet een andere bestemming worden gevonden.  

 

Nevenactiviteiten kunnen misschien nieuwe kansen voor boeren bieden. Maar het is ook goed om de 

vraag te stellen of de gangbare landbouw kan blijven bestaan, zonder zich aan te passen. Het bleek in 

de voorafgaande alinea’s al dat agrariërs grote uitdagingen te wachten staat in de toekomst.  

 

De trend in het plangebied, maar ook in de gemeente, laat zien dat we de komende jaren in een 

overgangsfase zitten. Zoals hierboven reeds is aangegeven neemt het aantal agrarische bedrijven binnen 

de gemeente af. Deze trend zet zich de komende jaren voort. Het is voor het behoud van het landschap 

van belang dat de agrariërs die een rendabele bedrijfsvoering hebben en voldoende knowhow hebben 

om te innoveren, te behouden en ruimtelijk te ondersteunen. Hiervoor is gekozen om de bestaande 

bouwvlakken niet aan te passen. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden dan is het gemeentelijk beleid erop 

gericht dat getoetst wordt door een agrarische commissie of een uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk 

is en of voldaan wordt aan de milieuwetgeving. 

 

Daarnaast is gekozen voor behoud van het aantal agrarische bedrijven in de gemeente door deze ruimte 

te bieden in de bedrijfsvoering. Het plangebied is gelegen in een cultuurhistorisch waardevol gebied dat 

in trek is bij recreanten. Daarnaast is de stad dichtbij. Dit biedt kansen voor verbreding van de agrarische 

bedrijfsvoering zoals productie en afzet van eigen boerenzuivel en andere producten, herbestemming 

van leegstaande bedrijfsgebouwen voor recreatieve -, sociale - of woonfuncties. Deze dienen passend 

te zijn in het gebied. Verschillende andere functies zijn alleen mogelijk als de stad in de buurt is en dat 

is in Stichtse Vecht natuurlijk het geval.  

Hiervoor wordt planologisch ruimte geboden om nevenactiviteiten te ontplooien binnen het agrarisch 

bedrijf. De nevenactiviteiten kunnen daarbij onderverdeeld worden in 3 soorten:  

 

1. Agrarisch natuurbeheer  

Agrarisch natuurbeheer (groene en blauwe diensten) is een van de belangrijkste neventakken voor 

boeren in de gemeente. Landbouw en natuur worden in Nederland vaak als onverenigbaar gezien. 

Extensief gebruik en beheer van natuurgebieden enerzijds en intensief gebruik van landbouwpercelen 

anderzijds is vaak heel verschillend. Dit levert vaak conflicten tussen landbouw en natuur op, omdat 

bescherming van natuurgebieden beperkingen met zich mee kan brengen voor het gebruik van 

nabijgelegen cultuurgrond. Boeren voelen zich dan ook vaak bedreigd door natuur- en milieuwetgeving 

en de aanwijzing van natuurgebieden.  

Tegelijkertijd ontstaat steeds meer het besef dat onze ‘natuur’ in Nederland bestaat uit 

cultuurlandschappen die zijn gevormd door boerengebruik en boerenbeheer. Er komen steeds meer 

(extensieve) boeren die kiezen voor natuurinclusief boeren: een manier van boeren waarbij rekening 

wordt gehouden met klimaat,  landschap en biodiversiteit. Het ministerie van Economische Zaken 

hanteert de definitie: ‘Een manier van voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds 

voordeel is verweven met natuur’. 

De aanwezige agrarische bedrijven zijn, samen met de natuurorganisaties, nodig om deze bijzondere 

gebieden voor de toekomst te behouden.  

 

2. Kleinschalige recreatie op de boerderij  

‘Kamperen  bij de boer’ is niet nieuw. Het begon decennia geleden met een stukje grasland , grenzend 

aan een (voormalig) boerenbedrijf, waarop een beperkt aantal plaatsen voor toercaravans en of tenten 

was gereserveerd. In de loop van de tijd is het begrip kamperen bij de boer verruimd naar kleinschalig 
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kamperen. Kleinschalig kamperen is een aparte tak van sport binnen het kampeergebeuren. Daarnaast 

komen steeds vaker Bed & Breakfasts voor in het gebied. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om 

neveninkomsten voor de exploitant. 

 

 
14. Agrarische nevenactiviteiten. 

 

Een aantal boeren start met het verwerken van zuivel. Ze verkopen die dan in een eigen boerderijwinkel. 

Ook boeren met een tuinbouw- of akkerbouwbedrijf verkopen eigen producten rechtstreeks vanaf de 

boerderij. Gemeente Stichtse Vecht kent momenteel een aantal boerderijwinkels of boerenbedrijven die 

aan huisverkoop doen.  

 

3. Energie en andere duurzame innovaties 

Overgaan op duurzame energie kan voor agrariërs een neventak zijn. De vraag naar duurzame energie 

zal blijven groeien en boeren zijn een ideale groep om deze vraag in te vullen. Uit een onderzoek naar 

mogelijkheden voor energieproductie op het agrarische bedrijf van de Universiteit Wageningen blijkt 

waarom. De sector heeft ruimte beschikbaar, produceert biomassa en speelt daarmee een rol in de CO2-

kringloop. Maar ook het verbeteren van imago is een argument voor boeren om in te zetten op het 

produceren van duurzame energie. Daarnaast kan het produceren van schone energie wekgelegenheid 

opleveren en mogelijk kosten besparen. 

Het gebruik van zonne-energie is volgens de gemeente eveneens een aandachtspunt voor de toekomst 

vooral door de daken zoveel mogelijk te benutten. 

 

Overige neventakken  

Boeren ontwikkelen steeds meer neventakken. Elders in het land ontstaan bijvoorbeeld 

educatieboerderijen, bedrijven die zich bezig houden met poldersporten, kinderdagverblijven op 

boerderijen, welnessboerderijen, agrotoerisme, paardensport, tuinders die volkstuintjes in kassen 

aanbieden en boerenbedrijven die kinderfeestjes  op de boerderij organiseren. En er liggen ongetwijfeld 

nog andere mogelijkheden voor ondernemers in het buitengebied. Voor ondernemers die willen 
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verbreden is het de kunst om in te spelen op wat de (regionale) markt vraagt en wat past bij de fysieke 

kwaliteiten van het gebied. 

 

Conclusie 

Het is niet realistisch dat alle bestaande veehouderijen gedurende de planperiode zullen blijven bestaan. 

Omdat er al lang sprake is van een trend dat elk jaar ongeveer 5 % van de boeren er mee stopt. 

Gedurende een planperiode van 10 jaar zou dat betekenen dat bijna de helft van de bedrijven niet langer 

operationeel is. Echter, het is redelijk om rekening te houden met het fenomeen dat niet levensvatbare 

bedrijven vaak een overgangsfase meemaken waarin de bedrijfsactiviteiten wel worden voortgezet, maar 

er van groei geen sprake meer is. Een populatie kenmerkt zich dus door een deel stoppers, een deel 

blijvers en een deel groeiers. 

 

De gemeente heeft een redelijk goed beeld van de te verwachten dynamiek binnen de sector. Er zijn 

voldoende redenen om aan te nemen dat binnen de planperiode, elk jaar ongeveer 5% van de agrarische 

bedrijven zal stoppen. De verwachting is dat door de autonome ontwikkeling de uitstoot van ammoniak 

vanuit de veehouderij leidt tot een beperkte daling. 

Daarnaast worden de agrariërs worden binnen de visie van de gemeente  gezien als de beheerder en 

dragers van het landschap. Door ruimte te bieden aan verbreding van functies kunnen agrariërs 

behouden blijven voor onze gemeente. Niet zozeer als intensieve productiebedrijven, maar als 

landschapbeheerders en bewakers van ons landschappelijk erfgoed en aanwezige natuurwaarden.  Bij 

verbreding denken we aan kleinschalige nevenactiviteiten zoals bed & breakfast, agritoerisme, 

kamperen bij de boer, educatieve activiteiten en verkoop van agrarische producten. 

 

3.6 Maatschappelijke  functies 

Binnen het plangebied bevindt zich een aantal specifieke functies. Zo is het gemeentekantoor van de 

gemeente Stichtse Vecht binnen het plangebied gelegen. Het gemeentekantoor heeft een 

maatschappelijke functie en ligt op de buitenplaats Goudenstein. Naast het gemeentekantoor wordt in 

het bijbehorende park verschillende evenementen gehouden.  

Het gemeentekantoor was voorheen opgenomen binnen het bestemmingsplan Maarssen - Centrum. 

Omdat in Maarssen – Dorp de nadruk ligt op het winkelgebied, is Goudenstein binnen de plangrenzen 

van het bestemmingsplan Rondom de Vecht opgenomen. 

Daarnaast maakt buitenplaats Doornburgh (met bijbehorend park) onderdeel uit van het plangebied. 

Op deze buitenplaats staat een voormalig klooster. Voor dit klooster wordt een separaat plan 

ontwikkeld. 

Binnen het plangebied ligt eveneens de buitenplaats Vechtenstein. Het betreft een openbaar 

toegankelijk park. Aan de rand van het park ligt kinderboerderij De Vechtse Hoeve. 

 

3.7 Ontwikkelingen 

Gedurende het opstellen van onderliggend bestemmingsplan zijn twee initiatieven ingebracht. Het 

eerste plan betreft de verplaatsing van een woning aan de Nieuweweg 2 in Breukelen. Het tweede plan 

betreft een recreatieve ontwikkelingen op de locatie Proosdijweg 1 tot Zandpad 2 te Breukelen. 

 

Beide initiatieven zijn ruimtelijk en milieukundig beoordeeld en zijn niet geheel in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. De initiatieven zijn in onderliggend bestemmingsplan vertaald. Van beide plannen 

is als bijlage 1 een ruimtelijke onderbouwing opgenomen. 
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4. Relevant ruimtelijk beleid 
 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het relevante ruimtelijke beleid. Naast de belangrijkste 

algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 

weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en door vertaald op de verbeelding en 

in de regels. 

 

4.2 Europees beleid 

 

4.2.1 Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit 

In de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit worden de grondbeginselen van het Europese 

luchtkwaliteitsbeleid gegeven. De doelstellingen van dit beleid zijn het omschrijven en vastleggen van 

de luchtkwaliteit om de schade voor mens en milieu te voorkomen, verhinderen of te verminderen, de 

luchtkwaliteit te kunnen beoordelen, de bevolking te kunnen informeren over de kwaliteit van de lucht 

en het in stand houden van of verbeteren van de kwaliteit. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) 

van 15 november 2007 is de Europese kaderrichtlijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. In 

hoofdstuk 5.7 worden de gevolgen voor de luchtkwaliteit beschreven als gevolg van het realiseren van 

het plan. 

 

4.2.2 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is 

bedoeld om een gecoördineerd beheer in alle Europese stroomgebieden te realiseren, de waterkwaliteit 

verder te verbeteren en het publiek sterker bij het waterbeheer te betrekken. De Kaderrichtlijn Water 

omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren, 

kustwateren en grondwater. 

Voor grotere wateren of watersystemen, de zogenaamde KWR-waterlichamen, zijn bepaalde chemische 

en ecologische doelen gesteld. Het behalen van die doelstellingen is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle overheden, maar het waterschap is als waterbeheerder aangewezen als 

trekker van de maatregelen. De maatregelen zijn vastgelegd in de stroomgebiedsplannen. In hoofdstuk 

5.8 is dit verder uitgewerkt. 

 

In het waterbeheerplan van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 (en in de nieuwe 

versie, die het beleid tussen 2016 en 2021 regelt) staat verwoord welke stappen het waterschap neemt 

om haar doelen te behalen. Het KRW-deel hiervan vormt een bouwsteen voor de 

stroomgebiedbeheerplannen. Het Nationaal Waterplan is het rijksplan voor het waterbeleid voor de 

periode 2009-2015 en wordt gevormd door de stroomgebiedbeheerplannen en de Nota Landelijk 

Gebied. Het onderhavige bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het stroombeheerplangebied 

Rijndelta. 

 

4.2.3 Natura 2000 
Om de natuur in Europa te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten van de Europese Unie 

(EU) samen aan Natura 2000: een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in alle 

lidstaten. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. 

De Nederlandse bijdrage hieraan bestaat uit 162 gebieden. 

Natura 2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en 

Habitatrichtlijn (1992), die zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet. In beide richtlijnen staan ook 

maatregelen voor soortenbescherming. Deze zijn opgenomen in de Flora- en faunawet. 

In en rond Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten geldt voor activiteiten of 

projecten die schadelijk zijn voor de natuur een vergunningplicht. Activiteiten uitvoeren zonder 
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vergunning is strafbaar. In hoofdstuk 5.9 wordt besproken in hoeverre de bestemmingswijziging de 

aanwezige natuurwaarden raakt. 

 

4.2.4 Erfgoedwet 
Het Europese Verdrag van Malta uit 1992 regelt de bescherming van archeologisch erfgoed, de 

inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Nederland heeft dit 

verdrag ondertekend en goedgekeurd in 1998.  

 

De inhoud van het Verdrag van Malta was tot juli 2016 grotendeels verankerd in de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz). Deze wet is in juli 2016 vervangen door de Erfgoedwet. Op 

basis van de Erfgoedwet moet elke gemeente in de bestemmingsplannen rekening houden met bekende 

en te verwachte archeologische waarden.  

 

In hoofdstuk 5.10 wordt beschreven op welke manier wordt omgegaan met archeologische en 

cultuurhistorische waarden voor het bestemmingsplangebied. 

 

4.3 Rijksbeleid 

 

4.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR 

geeft de rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

en op de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Eén van de kernbegrippen in de SVIR is decentralisatie. 

Het kabinet wil beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dichter bij burgers en bedrijven brengen en 

provincies en gemeenten meer ruimte geven om maatwerk te leveren voor regionale opgaven.  

Het motto van deze structuurvisie is 'Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig'. Dit is 

vertaald naar drie concrete doelstellingen: 

- concurrentiekracht verbeteren;  

- bereikbaarheid verbeteren;  

- leefbare en veilige leefomgeving met unieke en cultuurhistorische waarden.  

 

De drie doelstellingen die het motto van de SVIR vertegenwoordigen, zijn terug te vinden in dertien 

nationale (gelijkwaardige) belangen. Voor de realisatie van de nationale belangen zijn vier instrumenten 

voorhanden: 

- kaders (gebiedsgerichte of thematische uitwerkingen van de SVIR, relevante wetgeving);  

- bestuurlijke prestatieafspraken (bijvoorbeeld met provincies en gemeenten);  

- financieel (bijvoorbeeld infrastructuurfonds);  

- kennis (bijvoorbeeld inzetten College van Rijksadviseurs bij ruimtelijke ontwikkelingen).  

 

In de realisatieparagraaf van het SVIR is per nationaal belang aan de hand van de hierboven genoemde 

instrumenten aangegeven hoe het belang gerealiseerd zal worden. Hierbij geeft het Rijk meer ruimte 

aan provincies en gemeenten. 

 

4.3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
De basis van juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Barro geeft juridische kaders 

voor borging van het ruimtelijke rijksbeleid. Het Barro is in werking getreden op 30 december 2011. In 

het Barro wordt een aantal onderwerpen dat van rijksbelang is concreet benoemd: Rijksvaarwegen, 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, 

Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen 

en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 

gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied. 
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4.3.3 Monumentenwet en Modernisering Monumentenzorg 

Door middel van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) is een aantal veranderingen doorgevoerd 

in de monumentenzorg: het stimuleren en ondersteunen van gebiedsgericht werken, het belang van 

cultuurhistorie laten meewegen in de ruimtelijke ordening, het formuleren van een visie op erfgoed en 

het verminderen van de administratieve lastendruk. 

Bij de uitwerking gaat de MoMo uit van drie pijlers: 

- Pijler 1: het meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening. De nadruk 

ligt hierbij niet langer op het object-, maar vooral op het gebiedsniveau; 

- Pijler 2: het vereenvoudigen en krachtiger maken van regelgeving; 

- Pijler 3: zorgen dat herbestemmingen eenvoudiger kunnen plaatsvinden.  

 

Als gevolg van de MoMo zijn het Besluit ruimtelijke ordening en de Monumentenwet op 1 januari 2012 

aangepast. Belangrijkste gevolgen zijn de plicht voor gemeenten om bij het opstellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden (artikel 3.1.6, 

tweede lid, onder a, Besluit ruimtelijke ordening). Het Rijk wil daarmee een gebiedsgericht erfgoedbeleid 

voeren. Niet alleen kijken naar een monument zelf, maar ook naar de omgeving.  

 

Daarbij hanteert het Rijk de volgende doelstellingen3: 

- economische betekenis Werelderfgoed vergroten door toerisme te bevorderen;  

- veiligheid en eigenheid zee, kust en rivieren waarborgen;  

- herbestemming: historische gebouwen behouden, bijvoorbeeld om krimpgebieden 

aantrekkelijk te houden;  

- levend landschap: de ontwikkeling van cultureel erfgoed verbinden met opgaven als 

biodiversiteit en energietransitie;  

- wederopbouw: de periode 1940-1965 moet herkenbaar aanwezig blijven in Nederland. 

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt voor elk van de 5 prioriteiten een uitvoeringsprogramma 

op. 

 

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

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

stedelijke ontwikkelingen te motiveren met behulp van drie opeenvolgende stappen. Deze stappen 

borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkeling wordt 

gekomen. 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 van het Bro. In artikel 1.1.1. Bro 

worden relevante begrippen gedefinieerd. Met de bovengenoemde wijzigingen is voor ‘bestaand 

stedelijk gebied’ de volgende definitie opgenomen:  

- stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of 

van kantoren detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen; 

- bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 

bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele 

voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 

   

In de toelichting op de wijziging van artikel 3.1.6. Bro is de wijziging gemotiveerd: ‘Een zorgvuldige 

benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een goede onderbouwing 

van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing 

van de nieuwe ontwikkeling. Daarom voegt artikel II van dit besluit een tweetal nieuwe leden toe aan 

artikel 3.1.6 van het Bro, op grond waarvan overheden - indien zij een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

                                                    
3 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/modernisering-monumentenzorg 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Besluit_ruimtelijke_ordening&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monumentenwet
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/2012
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestemmingsplan_(Nederland)
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mogelijk willen maken - standaard een aantal stappen dienen te zetten die borgen dat tot een 

zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkeling wordt gekomen. Deze 

stappen zijn geen blauwdruk voor een optimale ruimtelijke inpassing van alle nieuwe ontwikkelingen. 

Dat zou voorbij gaan aan de specifieke lokale omstandigheden, die van invloed zijn op de inpassing van 

ruimte vragende functies en het regionale maatwerk dat de overheden moeten kunnen leveren. De 

stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, 

nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een gebied, 

maar ook met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte, en voor de ontwikkeling van de omgeving 

waarin het gebied ligt’. 

 

Conclusie 

In het bestemmingsplan worden geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals gedefinieerd in artikel 

1.1.1 van de Bro, mogelijk gemaakt. Daarom is de ladder van duurzame verstedelijking niet van 

toepassing op het plangebied. Mochten er in het ontwerpbestemmingsplan  plannen worden 

opgenomen die wel vallen onder de definitie van stedelijke ontwikkeling, dan moeten deze plannen op 

basis van een goede ruimtelijke onderbouwing individueel worden getoetst aan de uitgangspunten van 

de ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

4.3.5 Nationaal Waterplan 2009-2015 

Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert 

om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 

overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de 

maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de 

Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het 

Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van 

kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 

aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan 

het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. 

Dit programma is gericht op duurzame veiligheid en zoetwatervoorziening.4 

 

4.4 Provinciaal beleid 

In de vergadering van 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten van de provincie Utrecht de ‘Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028’ (PRS) en de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 ’ (PRV) 

vastgesteld. De PRS is een structuurvisie zoals bedoeld in 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. Daarom gaat de PRS vergezeld met de PRV. De PRV is bindend voor gemeenten bij het 

opstellen van bestemmingsplannen. De PRV beperkt zich tot onderwerpen die zijn aangemerkt als 

provinciaal belang. 

 

4.4.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 

De provincie Utrecht richt zich in de PRS op een duurzame leefomgeving, vitale dorpen en steden en 

landelijk gebied met kwaliteit. Deze drie pijlers vragen om een integrale aanpak van het ruimtelijk beleid. 

De twee belangrijkste provinciale beleidsopgaven die hieruit voortvloeien zijn gericht op binnenstedelijk 

bouwen en behoud en versterking van het landelijk gebied. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het zowel om 

behoud van het bestaande (het goede behouden) als het creëren van nieuwe kwaliteit 

(kwaliteitsverbetering).  

 

De kernkwaliteiten van het landelijk gebied sluiten vaak aan bij de cultuurhistorie van het landschap die 

gevormd is door landgoederen en buitenplaatsen en het agrarische cultuurlandschap. De provincie 

streeft naar behoud, versterking en het beleefbaar maken van deze kernkwaliteiten.  

                                                    
4 Bron: www.rijksoverheid.nl 
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Het plangebied maakt overeenkomstig de provinciale structuurvisie ook onderdeel uit van het landschap 

Militair erfgoed, dat betekent dat de kernkwaliteiten, de aanwezige militaire objecten in onderlinge 

samenhang (ook waterstelsels), groen, rust en openheid behouden dienen te blijven. 

 

De agrariër is de belangrijkste gebruiker van het landelijk gebied. De provincie biedt ruimte voor de 

ontwikkeling van een economisch vitale landbouw, ook vanwege het in stand houden van het 

aantrekkelijke agrarische cultuurlandschap. Dit landschap kent diverse smalle wegen, boerderijlinten en 

weteringen. Gestreefd wordt naar behoud van de landschappelijke karakteristiek en de 

cultuurhistorische waarden. De buitenplaatszone langs de Vecht zijn cultuurhistorisch van bijzondere 

waarde. Hier wordt ruimte geboden om deze waarden in stand te houden. Het gebied kenmerkt zich 

ook door moderne transportassen zoals de A2, de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het Amsterdam-

Rijnkanaal. 

 

Het zuidelijk deel van het bestemmingsplangebied ligt in de in de PRS opgenomen recreatiezone. Dit 

betekent dat hier onder voorwaarden ruimte is voor meer recreatief groen en rode ontwikkelingen.  

 

De onderwerpen die in de PRS aan de orde worden gesteld, komen terug in de PRV. Aangezien de PRV 

de leidraad vormt voor het provinciaal ruimtelijk kader bij het opstellen van bestemmingsplannen, wordt 

hier verder de aandacht op gericht. Voor zover relevant worden de toelichtende teksten uit de PRV hierin 

betrokken. 

 

4.4.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 

De PRV is gebaseerd op artikel 4.1 lid 1 Wro. Met het oog op een goede ruimtelijke ordening kunnen 

Provinciale Staten regels stellen omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing van ruimtelijke 

plannen, waaronder de bestemmingsplannen. Doel van de verordening is om een aantal provinciale 

belangen te laten doorwerken op gemeentelijk niveau. De regels van de PRV richten zich primair tot de 

gemeenteraad, verantwoordelijk voor het vaststellen van een bestemmingsplan. De PRV bevat geen 

burgerbindende bepalingen. Pas op het moment dat de regels in het bestemmingsplan zijn 

verdisconteerd hebben zij bindende werking.  

 

Hieronder worden de diverse onderwerpen die in de PRV zijn benoemd en relevant zijn voor het 

onderhavige plangebied benoemd. Het gaat om onderwerpen waarvan de provincie vindt dat zij een 

provinciaal belang behartigen en aandacht behoeven in het bestemmingsplan. Alleen die onderwerpen 

worden behandeld die aansluiten bij de uitgangspunten (Nota van Uitgangspunten) van het 

onderhavige bestemmingsplan. 

 

Cultuurhistorische hoofdstructuur (artikel 2.10, kaart Cultuurhistorie)  

Het plangebied ligt binnen de Cultuurhistorische hoofdstructuur. Dat betekent dat de cultuurhistorische 

waarde van de buitenplaatszone, het landschap, militair erfgoed en het agrarische cultuurlandschap 

worden behouden  en versterkt. In de regels is het begrip ‘buitenplaats’  voor dit bestemmingsplan 

gedefinieerd. 

 

Voor de Historische buitenplaatszone is behoud door ontwikkeling het uitgangspunt. Er is ruimte voor 

ontwikkelingen gericht op het creëren van economische kostendragers indien deze bijdragen aan het 

herstel en versterking van de cultuurhistorische waarde van de buitenplaatszone. Hierbij kan gedacht 

worden aan kleinschalige stedelijke (of stedelijk gelieerde) functies c.q. bebouwing. 

De cultuurhistorische waarde van de historische buitenplaatszone ligt met name in: 

- de samenhang van parkstructuren, hoofdhuizen en bijgebouwen; 

- de zichtrelaties tussen buitenplaatsen en de directe omgeving 

- de kenmerken van de buitenplaatszone in relatie tot het onderliggende landschap; 
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Daarnaast geldt dat de cultuurhistorische waarde van de aanwezige en verwachte archeologische 

waarden wordt behouden en versterkt. 

 

Verstedelijking landelijk gebied (artikel 4.2, kaart Landelijk Gebied) 

In het gehele landelijke gebied moet een ongebreidelde uitwaaiering van stedelijke functies worden 

voorkomen. Binnen deze context zijn nieuwe vormen van verstening alleen onder specifieke 

voorwaarden toelaatbaar. Dit artikel heeft geen betrekking op gebouwen die in het verleden zijn 

opgericht en waartegen redelijkerwijs juridisch niet meer kan worden opgetreden. Met betrekking tot 

de Cultuurhistorische hoofdstructuur geldt de mogelijkheid tot verstedelijking (onder voorwaarden) 

alleen binnen de historische buitenplaatszones. 

 

Woningen landelijk gebied (artikel 4.3, kaart Landelijk Gebied) 

De maximale inhoudsmaat moet landschappelijk goed inpasbaar zijn. Onder woningen worden zowel 

burgerwoningen als ook bedrijfswoningen verstaan. Deze inhoudsmaat is in de regels van het 

bestemmingsplan vastgelegd. 

Een beeldkwaliteitsparagraaf is nodig indien het nieuwe ruimtelijk plan een ‘wezenlijk’ grotere 

inhoudsmaat mogelijk maakt ten opzichte van het oude ruimtelijke plan. Een beeldkwaliteitsparagraaf 

bevat in ieder geval een analyse van de bestaande kwaliteiten, een onderbouwing op welke wijze de 

beoogde ontwikkeling bijdraagt aan die kwaliteiten en op welke wijze dit in de regels van het ruimtelijk 

plan is verankerd. 

 

Bestaande niet-agrarische bedrijven (artikel 4.6, kaart Landelijk Gebied) 

Een perceel dat bestemd is voor een specifiek niet-agrarisch bedrijf kan een andere niet-agrarische 

bedrijfsbestemming krijgen. Voorwaarde daarbij is dat er geen toename is van milieuhinder, 

onevenredige verkeerstoename of verstoring van het landschap. In het bestemmingsplan zijn de niet-

agrarische bedrijven apart benoemd. 

 

Algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing (artikel 4.7, kaart Landelijk Gebied) 

Bij algehele beëindiging of bedrijfsverplaatsing kan het agrarisch bouwperceel een andere functie 

krijgen. Wanneer het bouwperceel optimaal gesitueerd en uitgerust is voor de grondgebonden 

landbouw, dan blijft dat perceel in principe behouden voor de agrarische sector. In alle gevallen wordt 

het beleid uit de Provinciale Structuurvisie als uitgangspunt genomen. 

 

Landschap (artikel 4.9, kaart Landschap) 

Het bestemmingsplan gebied ligt in Het Groene Hart, aangewezen als ‘Landschap’. Voor elke 

ontwikkeling in het gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten. Deze zijn 

beschreven in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De kwaliteiten zijn eveneens beschreven in 

hoofdstuk 5.10.2, onder cultuurhistorie. 

In het bestemmingsplan is een dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie, landschap en natuur’ 

opgenomen, voorzien van regels. 

 

Ecologische Hoofdstructuur (artikel 4.11, kaart Ecologische Hoofdstructuur) 

Binnen het plangebied liggen stukken van de Ecologische Hoofdstructuur. De bescherming 

natuurwaarden is opgenomen in de dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie, landschap en natuur’. 

De wezenlijke kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur dienen te worden beschermd, in stand te 

worden gehouden en verder worden ontwikkeld op basis van het ‘nee, tenzij’- principe. 

 

Top-Gebied (artikel 4.11a, kaart Natuur) 

Aan de oostkant van het plangebied ligt een TOP-gebied. De kwaliteit van de waterhuishoudkundige 

situatie dient te worden gehandhaafd. Hier wordt in het bestemmingsplan rekening mee gehouden. 

 

Groene Contour (artikel 4.12, kaart Natuur) 
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Verspreid in het gebied ligt een aantal gebieden die zijn aangewezen als Groene Contour. De realisatie 

van de Groene Contour mag niet worden belemmerd. Hier is in het bestemmingsplan rekening mee 

gehouden. 

 

Agrarische bedrijven (artikel 4.13, kaart Landbouw) 

Binnen het plangebied ligt een aantal agrarische bedrijven. Hieronder vallen de grondgebonden 

landbouw en de niet-grondgebonden landbouw. Onder de grondgebonden landbouw vallen 

veehouderijen, akkerbouw en tuinbouw. Onder de niet-grondgebonden landbouw vallen intensieve 

veehouderijen, glastuinbouw en teelt van bijvoorbeeld champignons.  

Nieuwe agrarische bouwpercelen zijn niet toegestaan. Verplaatsing is alleen mogelijk indien 

herhuisvesting op de bestaande kavel niet mogelijk is. Omschakeling van grondgebonden agrarisch 

bedrijf naar niet- grondgebonden veehouderij is niet toegestaan. 

 

Recreatiewoningen (Artikel 4.18, kaart Recreatie) 

Negatieve beïnvloeding van de geluidsbelasting kan zich voor doen bij toevoeging van nevenfuncties 

bij agrarische bedrijven, functiewijziging van beëindigende agrarische bedrijven en bij ontwikkelingen 

ter plaatse van bestaande niet-agrarische bedrijven. Voorkomen moet worden dat hierdoor een 

toename plaatsvindt van de geluidsbelasting in het stiltegebied, anders dan ten gevolge van de 

gebiedseigen geluiden. Bestaande functies (ook de stilteverstorende functies) binnen het stiltegebied 

kunnen blijven bestaan. Binnen het stiltegebied blijven ontwikkelingen die bij het gebied horen, zoals 

agrarische activiteiten en stille vormen van recreatie mogelijk. Het beleid is erop gericht dat mensen en 

dieren stilte kunnen ervaren. Het instellen van stiltegebieden is hierbij een belangrijk hulpmiddel. 

 

Aardkundige waarden (artikel5.3, kaart Aardkundige waarden) 

Het zuidelijk deel van het gebied in de PRS in een belangrijke zone met aardkundige waarden, 

vormgegeven door de oeverwallen en oude rivierbedding van de Vecht. Aardkundige waarden vormen 

het structurerende reliëf in het Utrechtse landschap. De provincie richt zich ruimtelijk beleid hiervoor 

dan ook op het behouden en beschermen van aardkundige waarden als drager van de identiteit van het 

Utrechtse landschap. Aardkundige waarden worden waar mogelijk veilig gesteld. Als voorgestelde 

ruimtelijke ingrepen botsen met de aardkundige waarden in een gebied is een gedegen afweging tussen 

de ruimtelijke ingreep en het behoud van de aardkundige waarden nodig. 

 

4.4.3  Provinciale Milieuverordening 

De Provinciale milieuverordening 2013 (PMV 2013) is op 4 februari 2013 door Provinciale Staten 

vastgesteld en op 1 mei 2013 in werking getreden. De provincie is op grond van artikel 1.2 van de Wet 

milieubeheer verplicht een verordening ter bescherming van het milieu vast te stellen. Met het 

vaststellen van deze milieuverordening wordt voldaan aan deze wettelijke eis. 

De Provinciale milieuverordening 2013 is geheel herzien en geactualiseerd. Alleen de onderdelen 

grondwaterbescherming en stiltegebieden komen voor. 

 

Grondwaterbescherming  

In de provincie Utrecht wordt op 27 plaatsen grondwater gewonnen voor de openbare 

drinkwatervoorziening. Voor deze gebieden zijn grondwaterbeschermingszones vastgesteld. De mate 

van bescherming van het grondwater varieert naar mate de kwetsbaarheid van de zone toeneemt. Er 

zijn vier soorten beschermingsgebieden, namelijk: 

 

1. Waterwingebied;  

2. Grondwaterbeschermingsgebied; 

3. Boringsvrije zone; 

4. 100-jaar aandachtsgebied. 
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Alle winningen hebben een waterwingebied. Een waterwingebied is de locatie waar de 

onttrekkingsputten voor drinkwater zijn gevestigd. De afstand van de grens van het waterwingebied tot 

de winputten bedraagt in principe minimaal 30 m. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de winning zijn 

rond het waterwingebied één of meer van de andere zones ook aanwezig. 

Grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones liggen als een schil rond de waterwingebieden. 

Als er tussen het maaiveld en het grondwaterpakket een afschermende kleilaag aanwezig is, spreken we 

van een boringsvrije zone, anders is er sprake van een grondwaterbeschermingsgebied. In enkele 

kwetsbare gebieden is ook een 100-jaar aandachtsgebied aangewezen. Dit is een extra schil om het 

grondwaterbeschermingsgebied heen. Dit is alleen in die situaties wanneer in dit gebied een 

substantieel groter volume aan grondwater wordt beschermd.  

 

In de Bethunepolder ligt een waterwingebied en dit grenst aan het plangebied. Hierdoor ligt er een deel 

van het  grondwaterbeschermingsgebied en het 100-jaar aandachtsgebied van dit waterwingebied 

binnen het plangebied.  In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met deze gebieden en 

worden regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. 

 

 
15. Waterwingebied Bethunepolder 
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4.4.4 De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop, kenmerken en ambities (2014) 

De provincie Utrecht zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van haar buitenplaatsen.  Er zijn 

negen buitenplaatszones aangewezen waarin buitenplaatsen een prominente bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke samenhang en kwaliteit. Als één van de instrumenten om deze kwaliteiten te behouden en 

te versterken zijn voor elke zone de buitenplaatsbiotopen opgenomen, zoals beoogd in de 

Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015.  

 
 

Het uitgangspunt is de buitenplaatszone als cultuurhistorische entiteit, bestaande uit een concentratie 

van buitenplaatsen met een overeenkomstige vestigings- en ontwikkelingsgeschiedenis. De 

buitenplaatszone is het invloedsgebied van de afzonderlijke buitenplaatsen, die ieder ook hun eigen 

identiteit en kenmerken hebben. De begrenzing van de buitenplaatsbiotoop is bepaald door de 

reikwijdte van het parkontwerp van de samenstellende buitenplaatsen. Het gaat dus hier niet om de 

omvang van het eigendom, dat immers sterk kan variëren in de loop der tijd, maar om de omvang van 

de cultuurhistorische aanleg, die ruimtelijk leesbaar dan wel beleefbaar is. Om dit cultuurgoed te 

behouden en te versterken zijn niet alleen de aanwezige elementen in de buitenplaatsbiotoop 

opgenomen, maar ook de rudimentair aanwezige en deels verdwenen aspecten, die mogelijk in de 

toekomst kunnen bijdragen aan het versterken van de buitenplaats en de uitstraling en beleving van de 

zone als geheel. 

 

De buitenplaatszone steekt in op gebiedsniveau met daarin meegenomen de ruimtelijke opbouw van 

de zone waarin de individuele buitenplaatsen liggen en de structuren en elementen van individuele 

buitenplaatsen die identiteit geven aan die zone. De focus ligt op duurzame structuren die het 

karakteristieke aanzien van het buitenplaatsenlandschap de afgelopen eeuwen bepaalden en de 

komende eeuw zullen bepalen. Deze kennen veelal sterke samenhang met de landschappelijke 

eigenschappen die een gebied heeft (gekregen), zoals de korrelgrootte van een buitenplaats, de 

hoogteligging en situering in het terrein en de ritmiek van open weiland en gesloten bos. 
 

Binnen het plangebied ligt de buitenplaatszone ‘Vecht’. Het bestemmingsplan vindt aansluiting met 

deze buitenplaatszone en haar biotopen.  

 

De kern van de Vechtstreek is een smalle buitenplaatsenzone langs de rivier, tussen Oud-Zuilen en 

Vreeland. In de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw hebben Amsterdamse kooplieden hier een 

buitenplaats als zomerverblijf gesticht, veelal in classicistische stijl. De theekoepel aan het water werd 

het beeldmerk van dit luxelandschap, het smeedijzeren toegangshek het visitekaartje. Door 

economische neergang zijn vele buitenplaatsen rond 1800 afgebroken en werden formele tuinen 

omgewerkt tot landschappelijke parken. Van de oorspronkelijk ruim honderd buitenplaatsen zijn er nu 

nog zo’n veertig over. Karakteristiek voor deze buitenplaatsenzone is het halfopen landschap met een 

afwisseling van besloten buitenplaatsen, open weilanden met boerderijen, en historische kernen. Het 

open zicht tussen jaagpad en Vecht, en de doorzichten tussen en achter de buitenplaatsen naar het 

open weiland, verhogen de belevingswaarde. Van hoge cultuurhistorische waarde zijn de (resten van) 

formele en vroeg-landschappelijke tuinaanleg en de nog aanwezige landschapsstructuren van 

verdwenen buitenplaatsen. Ruimtelijk kenmerkend zijn de oriëntatie van de buitenplaatsen op de rivier 

en op de Dijkweg (met dwarsprofiel van de oude Napoleonweg), en de compacte tuinen en 

overplaatsen. 

 

4.4.5 Leidraad, Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen  (2014) 

De Leidraad ‘Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen’ biedt buitenplaatseigenaren en 

gemeenten houvast bij het opstellen c.q. beoordelen van ontwikkelplannen die een bijdrage moeten 

leveren aan de duurzame instandhouding van historische buitenplaatsen. Deze leidraad helpt om de 

mogelijkheden en regels uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening te vertalen naar plannen op het 

niveau van de buitenplaatsen. 
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4.4.6 Herinrichting Noorderpark 

Het Noorderpark ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi naar de rivier de Vecht. 

Aan de zuidkant ligt de stadsrand van Utrecht en Maarssen en de Maarsseveense Plas, aan de noordrand 

liggen de Loosdrechtse Plassen. Het plangebied ligt voor een deel in het Noorderpark. 

 

In het Noorderpark wordt het instrument Landinrichting gebruikt om het landelijk gebied beter in te 

richten voor verschillende functies. Het gebied wordt daardoor mooier en beter bruikbaar.  

Voor de Landbouw worden o.a. gronden verkaveld zodat ze dichter bij de boerderij gesitueerd 

worden,  daarvoor wordt een aantal boeren verplaatst, voor de Natuur worden nieuwe natuurgebieden 

ingericht en voor de Recreatie worden er diverse fiets- en wandelpaden aangelegd en een 

recreatieterrein gemaakt. 

 

4.5 Regionaal Waterbeleid 

 

4.5.1 Algemeen 

In dit bestemmingsplan worden geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Deze 

waterparagraaf is er op gericht om het actuele waterbeleid in beeld te brengen. De gemeente vindt het 

van belang om ook de geldende procedures en toetsingsinstrumenten van de waterbeheerder aan de 

orde te stellen. Naast het aanvragen van een Omgevingsvergunning  (op grond van het 

bestemmingsplan) is een initiatiefnemer wettelijk verplicht om na te gaan of het ook noodzakelijk is om 

een vergunning aan te vragen op grond van de Keur of de Waterwet bij de waterbeheerder. 

 

De taak van de waterbeheerder is om te zorgen voor een veilig en gezond watersysteem. Volgens de 

Waterwet gaat het daarbij om drie hoofddoelstellingen (www.agv.nl):  

- voorkomen van overstroming, wateroverlast en waterschaarste; 

- beschermen en verbeteren van de kwaliteit en de ecologische kwaliteit van watersystemen; 

- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

De waterbeheerders van onderliggend bestemmingsplan zijn Waternet (Waterschap Amstel Gooi en 

Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat.  

Op grond van de Waterwet heeft AGV de Keur (2011), het Keurbesluit Vrijstellingen en de Beleidsregels 

Keurvergunningen vastgesteld. De Keur kent ‘verboden’ en ‘geboden’ voor de manier van inrichten, 

gebruik en onderhoud van waterkeringen, oevers en wateren. In het Keurbesluit Vrijstellingen staat 

beschreven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten zijn toegestaan zonder dat een 

keurvergunning nodig is. In de meeste gevallen is dan nog wel een melding vereist. Wanneer een 

activiteit onder een verbod van de Keur valt en er geen vrijstelling op rust dan moet een vergunning 

aangevraagd worden. Als de aangevraagde activiteit past binnen de Beleidsregels kan op basis van een 

ontvankelijke aanvraag vergunning worden verleend.  

 

De legger is een concrete uitwerking van de onderhoudsverplichtingen uit de Keur. De legger voor 

wateren en daarin aanwezige kunstwerken bestaat uit leggerkaarten waarop staat wat de belangrijkste 

watergangen zijn en wie deze watergangen moet onderhouden. De nieuwe legger waterkeringen is 

vastgesteld op 2 juli 2015. Deze legger voor secundaire waterkeringen vervangt de legger voor 

boezemwaterkeringen binnen en buiten Amsterdam uit 2007. 

 

Rijkswaterstaat is water(kering)beheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal en de waterkeringen die langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal zijn gelegen. Voor het Amsterdam-Rijnkanaal, een zone van 30 meter 

gemeten uit de oever van het kanaal en de gronden die onderdeel uitmaken van de waterkering 

(inclusief beschermingszones), geldt dat voor eventuele nieuwe ontwikkelingen een vergunning in het 

kader van de Waterwet verleend moet worden door Rijkswaterstaat. 

 

http://www.agv.nl/regels/watervergunning/
http://www.agv.nl/regels/watervergunning/
http://www.agv.nl/regels/keur/
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Doel van deze waterparagraaf is om een samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het 

bestemmingsplan rekening is gehouden met duurzaam waterbeheer. 

 

4.5.2 Beleidskader water 

 

Nader omgaan met Water, Waterbeleid in de 21ste eeuw (2000) 

Het kabinet onderschrijft de noodzaak om te anticiperen op de verwachte klimaatsverandering en 

bodemdaling, in plaats van te reageren op incidenten. De veiligheid moet gewaarborgd blijven, de kans 

op overstromingen mag niet toenemen. Wateroverlast moet worden teruggedrongen. De kern van het 

waterbeleid voor de 21ste eeuw is: ruimte maken voor water. Ruimte kan worden gemaakt door 

ruimtelijke en technische maatregelen.  

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden in het op 

orde brengen en houden van de regionale watersystemen. Om de regionale watersystemen op orde te 

krijgen is een watervisie benodigd met een waterkansenkaart die aangeeft waar ruimte voor water nodig 

is. 

 

Handreiking Watertoetsproces 3, samenwerken aan water in ruimtelijke plannen  

De watertoets is van toepassing bij het voorbereiden van ruimtelijke besluiten, zoals een 

bestemmingsplan. Bij de toepassing van de watertoets kunnen gevolgen voor veiligheid en 

wateroverlast in samenhang met gevolgen voor waterkwaliteit en verdroging in beeld gebracht worden. 

Het is wettelijk verplicht dat waterbeheerders en provincies een watertoets uitvoeren op alle ruimtelijke 

plannen die effect (kunnen) hebben op het watersysteem. De watertoets is bedoeld om negatieve 

effecten van ruimtelijke plannen en besluiten op de waterhuishouding zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de 

waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt. In de waterparagraaf 

van het bestemmingsplan worden alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, 

wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging aan de orde gesteld. Ook wordt aandacht 

besteed aan alle wateren: rijkswateren, regionale wateren, gemeentelijke en particuliere wateren en 

grondwater. 

 

Kaderrichtlijn Water 

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke 

beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en Milieu is 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. Zij is dit mede namens de andere rijkspartijen en 

in nauw overleg met provincies, waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de 

samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd. 

 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in 2015 de chemische en ecologische doelen in grotere 

wateren (waterlichamen) gehaald moeten zijn. Met goede motivatie is eventuele uitloop hiervoor 

mogelijk tot 2021 of 2027.  In ieder geval geldt als uitgangspunt “geen achteruitgang”. Achteruitgang 

van waterkwaliteit is niet toegestaan. Het halen van de KRW doelen mag niet gefrustreerd worden. Met 

andere woorden: het bereiken van een goede toestand van het oppervlaktewater respectievelijk een 

goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van dat water op het volgens die richtlijn 

relevante tijdstip mag niet in gevaar worden gebracht. AGV, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, 

terreinbeheerders en ook boeren doen al veel aan de verbetering van de ecologische en chemische 

kwaliteit. Er lopen allerlei initiatieven (maatregelen samen met de landbouwsector). Maar er is nog het 

nodige te doen de komende jaren. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van het meetprogramma dat 

in 2006 is uitgevoerd; de huidige chemische en ecologische toestand is nog niet in overeenstemming 

met de doelen. Onderstaande afbeelding en grafiek laten dat zien. In afbeelding 16 is weergegeven dat 

de toestand voor een substantieel deel van het plangebied ‘slecht’ was. De toestand van de Vecht is 

matig.  
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Afbeelding 16. KRW, toestand 2014. 

 

 
Afbeelding 17. Belasting oppervlaktewater door fosfor. 

 

Uit bovenstaande grafiek (afbeelding 17) is af te lezen dat de belasting van het oppervlaktewater sinds 

1990 weliswaar gedaald is, maar dat met name de uit- en afspoeling in de landbouw niet afneemt. Dit 
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is vanuit het KRW wel een doelstelling. Dit bestemmingsplan moet daarom ook bijdragen aan een 

verdere afname van de belasting van het oppervlaktewater, met name vanuit de landbouwsector.  

 

Stroomgebiedsvisie Amstelland (2002) 

De stroomgebiedsvisie is opgesteld in het kader van de beheerstrategie ‘omgaan met hoogwater’. Deze 

nota geeft een lange termijnvisie tot 2050 en bevat maatregelen om de stroomgebieden op orde te 

brengen, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en 

zeespiegelstijging. 

 

Waterbeheerplan AGV 2016-2021, waterbewust en waterrobuust 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft, net als de andere Nederlandse waterschappen, drie 

hoofdtaken: zorg voor veiligheid achter de dijken, zorg voor voldoende water en zorg voor schoon water. 

Daarnaast voert het waterschap in het beheergebied taken uit op het gebied van vaarweg- en nautisch 

beheer, recreatief medegebruik van wateren en dijken en op het gebied van cultuurhistorie. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verricht de taken in de stroomgebieden van de Amstel, de Vecht en 

in het Gooi. De beleidsvoorbereidende, uitvoerende en administratieve taken heeft het waterschap 

opgedragen aan de stichting Waternet. Het waterbeheerplan is het uitgangspunt voor 

watergebiedsplannen, die leiden tot peilbesluiten en waterinrichtingsplannen en voor stedelijke 

waterplannen die gemeenten in afstemming met het waterschap maken. 

 

Watergebiedsplannen 

Een watergebiedsplan beschrijft de ‘watersituatie’ van een afgebakend gebied waarin water voorkomt. 

Het gaat alleen over landelijke gebieden, bijvoorbeeld een polder. Onderwerpen die aan de orde komen 

zijn waterpeil, aan- en afvoer van (grond)water, riolering, waterkwaliteit en planten- en dierenleven in 

en om het water. 

 

 
Afbeelding 18. Polders in en rondom het plangebied. 
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Binnen onderliggend plan liggen de volgende polders: Polder Maarssenveen-Westbroek, Polder 

Nijenrode, Polder Breukelen-Proosdij en Polder Gansenhoef. Op de kaart zijn deze gebieden 

weergegeven. 

In dit bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de watergebiedsplannen die gelden voor de 

betreffende polders. 

 

Restauratieplan Vecht 1996-2015 (1996) 

Het Restauratieplan Vecht is gericht op verbetering van het ecologisch functioneren en daarmee herstel 

van de multifunctionaliteit van de Vecht. Met het opnemen van ruimtelijk georiënteerde maatregelen 

ontwikkelt het RPV zich momenteel verder tot een integraal gebiedsgericht project. In 1996 is gestart 

met de gefaseerde uitvoering van het RPV die tot 2015 loopt.  

In het plan is een streefbeeld opgesteld voor 2015. Aangegeven is de dan wenselijk geachte status van 

de elementen van het watersysteem (water, waterbodem, oevers en flora en fauna) en van de geldende 

belangen. Tussen de actuele situatie en het streefbeeld bestaan verschillen. Deze verschillen worden 

aandachtspunten genoemd. De aandachtspunten zijn binnen de uitvoeringsperiode met gerichte 

maatregelen op te lossen. Er zijn aandachtspunten op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit, 

waterbodem, oevers, flora en fauna, belangen en bestuurlijke organisatie.  

 

Gemeentelijk rioleringsplan 

Op 25 september 2012 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Het GRP heeft een 

geldigheidsduur van 2012 tot 2016.  

 

Doelen in de rioleringszorg 

Op basis van de wet gemeentelijke watertaken zijn onderstaande doelen te onderscheiden:  

- zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;  

- zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater (voor zover niet door de particulier);  

- zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert.  

In het verbreed GRP staan de hoofdlijnen van de aanpak om de doelen te behalen. Samenwerking met 

andere betrokken partijen is hierbij van belang. De percelen binnen het onderhavige bestemmingsplan 

zijn aangesloten op de riolering of voorzien van een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).  

 

4.5.3 Kenmerken van het watersysteem en gewenste ontwikkelingen 

In de Vechtstreek speelt water een belangrijke rol. De Vecht, het Amsterdam Rijnkanaal en een deel van 

de Angstel vormen de belangrijkste waterstromen. De dijken langs deze waterstromen hebben een 

waterkerende functie. De Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal vormen belangrijke vaarwegen.  

Binnen het plangebied liggen verschillende polders, die afzonderlijk worden bemalen. Ook wordt het 

gebied gekenmerkt door diverse kwelgebieden, welke van grote betekenis zijn voor de natuur. De 

waterkwaliteit en een relatief hoog waterpeil zijn van belang voor de agrarische sector.  

Op het gebied van water wordt in dit bestemmingsplan aangesloten op de meest actuele situatie. De 

belangrijkste waterstromen worden van de bestemming water voorzien en de waterkeringen worden 

beschermd. 

 

4.5.4 Water in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen 

Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan waarin geen grote 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. 

 

4.5.5 Vertaling naar verbeelding en regels 

Niet alle regels van AGV kunnen in het bestemmingsplan worden verwerkt. In beginsel zijn 

(bouw)werken volgens de Keur van AGV niet toegestaan op of aan waterkeringen Het dempen van 

watergangen is eveneens aan regels gebonden en vereist in alle gevallen dat elders in hetzelfde 

peilgebied vooraf minstens evenveel water wordt gegraven. 
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Primaire watergangen  

Primair water heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding en wordt als water bestemd op de 

verbeelding. Aan weerszijden van de watergangen geldt een beschermingszone van 5 meter. 

Werkzaamheden in de beschermingszone moeten worden afgestemd met de waterbeheerder. Op de 

watergangen en beschermingszones is de keur AGV van toepassing. De primaire watergangen zijn in 

beheer en onderhoud van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Waternet voert de taken 

uit van AGV.  

 

Keringen  

In het plangebied liggen secundaire keringen. De directe secundaire waterkeringen vervullen een 

belangrijke functie in de bescherming van het land tegen overstroming. De indirecte  keringen dienen 

doorgaans als polderscheiding of compartimentering zodat bij een eventuele overstroming de schade 

beperkt blijft tot één polder of een beperkt gebied.  

Aan weerszijden van de keringen liggen beschermingszones waarbinnen de Keur AGV van toepassing 

is. De beschermingszones voor de secundaire keringen zijn vastgelegd in de Legger Keringen en te 

vinden op de site van AGV en in de leggerboeken Keringen.  

 

Nautie,  landelijke regelgeving 

In Nederland geldt de Scheepvaartverkeerswet met daaronder het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) 

(www.wetten.nl) en de regels van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat.  

 

Nautie, lokale regelgeving 

In het plangebied gelden naast de landelijke regelgeving  de Verkeersbesluiten van hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de regels uit de Keur AGV. Het afmeren van schepen op Vecht is slechts 

op enkele locaties toegestaan. Dit volgt uit de verkeersbesluit 1 van AGV. Aanvullend volgt uit de regels 

van de Keur AGV dat er, op de plaatsen waar afmeren is toegestaan maximaal 1 schip per bebouwd 

oeverperceel mag worden afgemeerd.  

Uit het Verkeersbesluit vaarwegen AGV 1 volgt verder onder meer dat op de Vecht tussen de Mijndense 

sluis te Loenen aan de Vecht tot en met de Weerdsluis in het centrum van Utrecht minimaal een 

vaarstrook van 17 meter moet worden vrij gehouden. Ook zijn in de verkeersbesluiten de maximale 

vaarsnelheden vastgelegd. Volgens het Verkeersbesluit 2 geldt ter plaatse van het plangebied op de 

Vecht een maximale vaarsnelheid van 6 kilometer/uur. 

 

Woonboten 

Woonboten moeten beschikken over een legale ligplaats (huurconctract van AGV) en een aansluiting 

op de vuilwaterriolering. 

 

4.6 Gemeentelijk beleid 

 

4.6.1 Focus op morgen, Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040 

Op 29 januari 2013 heeft de raad van de gemeente Stichtse Vecht de toekomstvisie ‘Focus op morgen’ 

vastgesteld. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen: 

- een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht;  

- inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet;  

- de opgaven en kansen voor de toekomst; 

- het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Stichtse Vecht.  

 

Behoud van het landschap met haar eeuwenoude buitenplaatsen en ontginningenstelsel vormt een 

belangrijke pijler. Het landschap geeft Stichtse Vecht identiteit en toekomstwaarde. Binnen de gemeente 

zijn meer dan 100 agrariërs, welke optreden als beheerder en drager van het landschap. Door ruimte te 

bieden aan verbreding van functies kunnen meer agrarische bedrijven blijven voortbestaan. Hierdoor 
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kan het landschap zijn cultuurhistorische en landschappelijke waarden behouden en versterken. Bij 

verbreding wordt gedacht aan activiteiten op kleinschalig niveau, zoals Bed and Breakfast, agritoerisme, 

kamperen bij de boer, educatieve activiteiten en verkoop van agrarische producten. 

 

4.6.2 Afwegingskader 

Voor bouwplannen en gebruiksvormen die in strijd zijn met het bestemmingsplan heeft de gemeente 

een toetsingskader op grond waarvan de gemeente in overweging neemt om toch medewerking te 

verlenen aan de betreffende aanvraag. Het afwijkingenbeleid wordt periodiek geëvalueerd en heeft een 

dynamische status. 

Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn diverse plannen ingediend en getoetst aan het 

afwegingskader. Waar wenselijk zijn de initiatieven in het bestemmingsplan opgenomen.  

 

4.6.3 Woonvisie 2016 

De gemeente Stichtse Vecht heeft haar beleid voor duurzaam bouwen verwoord in de Woonvisie 2017-

2022 (vastgesteld op 1 juni 2016).   

  

De ambitie is om bij nieuwbouw nul-op-de-meter (NOM) woningen te realiseren. Dit houdt in dat over 

het hele jaar de energieopwekking gelijk is aan het totale energieverbruik van een woning. Dit is alleen 

mogelijk bij een EPC kleiner dan nul. Bij een woning met EPC gelijk aan nul wordt alleen het gebouw 

gebonden energieverbruik duurzaam opgewekt. Bij een NOM-woning moet ook het gebruikersdeel van 

het energieverbruik duurzaam worden opgewekt, waardoor een negatieve EPC-score noodzakelijk is.  

  

De gemeente wil graag dat duurzaam wordt gebouwd en verbouwd. Om dit te stimuleren stelt de 

gemeente een licentie voor GPR Gebouw gratis beschikbaar. Met GPR Gebouw kunnen initiatiefnemers 

inzichtelijk maken, waarmee de duurzaamheid van een bouwplan kan worden verbeterd.   

  

Sinds 2017 gelden de volgende ambities voor de GPR Gebouw score:  

- 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  

 

4.6.4 Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (2008) 

Het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (LOP) heeft een stimulerend en adviserend 

karakter in bestaande situaties. Zij stelt alleen randvoorwaarden bij nieuwe situaties. Het LOP is een 

toetsingskader bij ontwikkelingen in het buitengebied en is vastgesteld door de Raad. 

 

In het (LOP) worden vier landschapstypen onderscheiden. Het weidelandschap oost, het 

stroomruggenlandschap van de Aa, Angstel en Slootdijk, het stroomruggenlandschap Vecht Noord en 

het stroomruggenlandschap van de Vecht Zuid. 

 

Voor onderliggend bestemmingsplan is met name het stroomruggenlandschap Vecht-Zuid van 

toepassing. Een heel klein deel van het plangebied valt binnen het weidelandschap Oost. Hiervoor 

gelden de volgende opgaven en doelstellingen: 

- Behouden van de open agrarische weidegebieden, als contrast met de verdichte stroomruggen 

- Streven naar versterking van de landschappelijke aantrekkelijkheid door de aanleg van enkele 

kleine landschapselementen of oeverbeplantingen, versterken erfbeplantingen en het 

versterken van cultuurhistorische lijnen in het landschap 

- Ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor agrarische bedrijven, binnen landschappelijke kaders 

met behoud van landschapskwaliteiten 

- Ontwikkelen natuur gerelateerd aan sloten en boezemlanden, verbinden van natuurgebieden 

en uitbreiden natuurwaarden via ecologische verbindingszones ten noorden van Breukelen en 
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ten zuiden van Nijenrode, aansluitend wil Rijkswaterstaat natuurvriendelijke oevers realiseren in 

het Amsterdam-Rijnkanaal 

- Versterken recreatieve paden, aansluitend op de kernen en cultuurhistorische lijnen in het 

landschap. Afstemmen van recreatieve routes op de rust in weidevogelgebieden 

 

Langs de zuidelijke Vechtzone gelden de volgende opgaven en doelstellingen: 

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

Vechtzone 

- Geleiden bebouwing en de fraaie beeldkwaliteit door goed RO-beleid en handhaving 

- Versterken van de natuurwaarden horend bij de Vecht en de stroomruggronden 

- Droge ecologische verbindingen tussen landgoedbossen (aan de achterzijde) 

- Extensivering agrarisch gebruik graslanden op landgoederen 

- Behoud agrarisch landschap ter plekke van doorzichten 

- Geleiden recreatief gebruik en verbeteren recreatieve toegankelijkheid 

- Natte ecologische verbinding over de Vecht 

 

4.6.5 Beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen (2008) 

Als vervolg op het LOP is voor hetzelfde gebied een beeldkwaliteitplan opgesteld. Doel van het 

beeldkwaliteitplan is om de bestaande kwaliteit van het landelijk gebied te behouden en waar mogelijk 

te versterken. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de beeldkwaliteit per gebied, karakteristieke panden, 

landschapselementen en inrichting van erven. 

 

4.6.6 Welstandsbeleid 

Op 18 december 2012 is de welstandsnota vastgesteld. In deze nota is het beoordelingskader 

opgenomen voor gebieden en objecten, die hun grondslag vinden in de samenhang van het 

bebouwingsbeeld en de historisch gegroeide structuren. Het welstandsbeleid regelt de 

verschijningsvorm van bouwwerken. In de welstandsnota staan de criteria waaraan bouwplannen 

worden getoetst. Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte dat welstand een bijdrage levert aan de 

totstandkoming en het beheer van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. De nota onderscheidt 

welstandscriteria voor gebieden, objecten, kleine plannen en erfgoed.  

Welstand heeft hiermee een ander regime dan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden 

wettelijke, juridisch bindende kaders bepaald, in de welstandsnota niet. 

 

4.6.7 Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 (GVVP Stichtse Vecht 2013) heeft ten 

doel een zichtbaar en samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te kunnen voeren, dat richting geeft 

aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied van verkeer en vervoer. 

Binnen de visie zijn de volgende kernpunten van belang: 

- Bereikbaarheid verbeteren, waarbij aandacht voor de gehele keten (voetganger, fiets, auto, 

openbaar vervoer);  

- Bij het aanpakken van knelpunten t.a.v. de bereikbaarheid richten op het behalen van het 

grootste rendement;  

- Wegen inrichten volgens beginsel Duurzaam Veilig;  

- Specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers;  

- Inzetten op mobiliteits- en verkeersmanagement;  

- Benutten thema ‘slimmer reizen’;  

- Fiets concurrerender maken ten opzichte van auto;  

- Afstemming wegcategorisering buurgemeenten;  

- Extra aandacht voor de elektrische fiets/scooter.  

 

Ten aanzien van verkeer is het plan dynamisch: als het beleid verandert, dan is nieuw beleid leidend.  



13 oktober 2017 | Bestemmingsplan Rondom de Vecht | Bureau voor Planvorming & Advies 43 

 

 

4.6.8 Economische toekomstvisie Stichtse Vecht 2025 (2014) 

Stichtse Vecht heeft een unieke ligging binnen de Randstad tussen Amsterdam, Schiphol en Utrecht. Het 

kent stedelijke concentraties die verbonden zijn door centrale verkeersaders van nationaal belang zoals 

de A2, het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast biedt het al vele honderden jaren een hoge 

kwaliteit aan buitengebied voor de grote steden, wat zichtbaar is in de grote hoeveelheid landgoederen 

en buitenplaatsen langs de Vecht.  

Deze aantrekkelijke uitgangspositie maakt het mogelijk om meer uit economische ontwikkeling te halen 

dan tot nu toe het geval is en op zo’n manier dat dit een bijdrage levert aan de brede maatschappelijke 

ontwikkeling binnen de gemeente en de regio. Op deze wijze kan economische ontwikkeling een 

bijdrage leveren aan het toekomstbeeld uit de langetermijnvisie Focus op Morgen. De Economische 

Visie vormt het concrete resultaat van de in Focus op Morgen gevraagde uitwerking op economisch 

vlak. 

 

4.6.9 Beleidsnota Recreatie en Toerisme, Gemeente Stichtse Vecht 2015 

De Vecht vormt het ‘unique selling point’ van Stichtse Vecht en is daarom zeer belangrijk in de 

toeristische productontwikkeling van de gemeente Stichtse Vecht. In het Vechtgebied wil de gemeente 

zich richten op wandelen en fietsen, maar vooral op het stimuleren van het watertoerisme en uitbreiding 

van (zakelijk) verblijfstoerisme in bestaande bebouwing.  

Rondom de Vechtdorpen wil de gemeente, mede door gebruik te maken van de planologische ruimte 

die wordt geboden door de provincie, onderzoeken of door uitbreiding van recreatieve functies in de 

kernrandzones de leefbaarheid in de kernen vergroot kan worden.  

De smalle wegen die langs de Vecht en door de Vechtdorpen heen lopen zijn niet geschikt voor het 

aantrekken van meer gemotoriseerd toeristisch wegverkeer. De ontwikkeling van Toeristische 

Overstappunten (TOP’s) is daarom erg belangrijk om bezoekers op een slimme manier het gebied in te 

loodsen, wandelend, per boot, of op de fiets. De gemeente wil het bijzondere Vechtplassenlandschap 

behouden en acht het gebied daarom niet geschikt voor grootschalige nieuwe ontwikkelingen. 

 

4.7 Conclusie relevant ruimtelijk beleid 

Binnen het gemeentelijk beleid vormen het behoud en de ontwikkeling van de bestaande 

(landschappelijke en cultuurhistorische) kwaliteiten de rode draad. Het beleid voorziet op verschillende 

onderwerpen op een behoudende insteek, passend bij het conserverende karakter van het 

bestemmingsplan. Dat betekent niet dat er helemaal niets kan. Waar mogelijk zijn ontwikkelingen 

mogelijk die bijdragen aan het versterken van het huidige karakter van het plangebied. 
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5. Milieu- en omgevingsaspecten 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu- en omgevingsaspecten beschreven. Verschillende aspecten 

zijn afzonderlijk onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in dit hoofdstuk. De 

rapportages zijn als bijlage aan deze toelichting toegevoegd. 

 

5.2 Bodem 

Hoofdlijnen bodembeleid 

De bestaande bodemkwaliteit mag niet verslechteren door activiteiten op of in de bodem (stand still -

beginsel). Indien er toch bodemverontreiniging ontstaat, dient deze direct te worden opgeruimd. Bij 

bestaande mobiele verontreinigingen die voor 1987 ontstaan zijn (zogenaamde erfenisgevallen), zal bij 

de sanering ook naar de kosteneffectiviteit worden gekeken. Uitgangspunt voor verontreinigingen die 

zich in het grondwater manifesteren is dat deze beheersbaar zijn en blijven. Eventueel aanwezige 

bodemverontreiniging mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de functies die de bodem heeft 

en voor gebruikers van de bodem.  

 

Bodemonderzoek bij bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het 

huidige of toekomstige gebruik van die bodem. Als er sprake is van ontwikkelingen (bouwen, 

functiewijzigingen, ontgravingen/ophogingen) dient de bodemkwaliteit te worden vastgesteld door het 

uitvoeren van een bodemonderzoek. Als sprake is van toepassing van grond dient de toe te passen 

grond middels een partijkeuring te zijn vastgesteld dan wel conform de overige kwaliteitsbewijzen uit 

het Besluit bodemkwaliteit. Bij het vaststellen van een conserverend bestemmingsplan wordt een 

onderzoek naar de huidige bodemkwaliteit niet noodzakelijk geacht en kan volstaan worden met een 

algemene beschrijving. 

  

Bodemkwaliteitskaart 

Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt de Regionale bodemkwaliteitskaart en bijbehorende Nota 

bodembeheer, die op 23 juli 2015 zijn vastgesteld voor deze gemeente. De bovengrond (tot 0,5 meter 

diepte) in het gehele plangebied valt volgens de bodemkwaliteitskaart onder de klasse landbouw/natuur 

en wonen. Algemeen geldt dat voor het toepassen van grond binnen het plangebied de aan te brengen 

grond minimaal moet voldoen aan de vastgestelde bodemkwaliteitsklassen van de ontvangende grond.  

 

(Bodem)onderzoek bij bouwen/functiewijziging 

Bij het bouwen van een bouwwerk dat primair bestemd is voor het verblijf van mensen is het uitvoeren 

van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verplicht. Hierbij dient rekening te worden 

gehouden met de resultaten uit een vooronderzoek. De belangrijkste informatiebronnen die bij het 

vooronderzoek geraadpleegd moeten worden zijn: 

- Landelijk Bodemloket; 

- Bodemloket Omgevingsdienst regio Utrecht5. 

 

Wanneer sprake is van sloop en het te slopen bouwwerk is voor 1 januari 1994 gebouwd, is het nodig 

dat een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd. Bij een bodemonderzoek wordt tegenwoordig altijd 

visueel aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in de bodem, vooral als er ook sprake is van 

veel puin in de grond. Pas als de bodem op basis van een bodemonderzoek geschikt is bevonden, en 

het terrein ook verder vrij is van afval en andere ongewenste materialen, kan met de daadwerkelijke 

bouw worden begonnen. In het plangebied komen op agrarische bouwpercelen veelvuldig opstallen 

                                                    
5 Indien er informatie aanwezig blijkt te zijn, dient het archief geraadpleegd te worden. 
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(stallen, loodsen) voor met asbesthoudende materialen (meestal dakbedekking). Dit is dan ook een 

aandachtspunt bij het uitvoeren van het vooronderzoek. 

 

Bij een functiewijziging, waar geen sprake is van bouwen, wordt een bodemonderzoek alleen 

noodzakelijk geacht wanneer deze wijziging tevens een bodemgevoeliger gebruik tot gevolg heeft, 

bijvoorbeeld van bedrijvigheid naar wonen. 

 

Situatie plangebied 

In het gehele bestemmingsplangebied kunnen lichte tot matige verontreinigingen met lood en PAK 

worden aangetroffen in de toplaag van de bodem. Deze ‘diffuse’ verontreiniging komt door o.a. het 

neerslaan van uitlaatgassen van verkeer en industrie en doordat vroeger asladen van kolenkachels veelal 

in tuinen werden geleegd. Daarnaast is de bodem op, onder en rondom (voormalige) bedrijfslocaties in 

veel gevallen verontreinigd geraakt door opslag, overslag, morsen, calamiteiten, maar ook door 

doelbewuste lozingen in het verleden.  

 

Ter plaatse van (de uitbreiding van) het plangebied zijn diverse bodemonderzoeken, Wbb-locaties, Hbb-

punten en gedempte sloten bekend. Een Wbb-locatie is een locatie waar (vermoedelijk) sprake is, of 

was, van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De provincie Utrecht is in dergelijke gevallen 

bevoegd gezag.  

De provincie Utrecht heeft in 2004 door ReGister historisch onderzoek uit laten voeren naar verdachte 

activiteiten zoals (voormalige) bedrijfsactiviteiten en ondergrondse brandstoftanks (Hbb-punten). Het 

onderzoek is op 14 april 2004 afgerond en heeft een digitaal bestand opgeleverd. Aan elke locatie met 

één of meerdere verdachte activiteiten is een dominante NSX-score gekoppeld.  

 

1. NSX < 100 

Betreft veelal kleinschalige activiteiten die niet hebben kunnen leiden tot een ernstige 

bodemverontreiniging.  

 

2. NSX > 100 

Activiteiten die op basis van de omvang van de bron een mogelijk ernstige bodemverontreiniging 

hebben veroorzaakt. 

 

3. NSX > 300 

Potentieel ernstige bodemverontreiniging, waarbij vanwege de bron spoedeisendheid is te verwachten. 

 

Binnen het plangebied zijn in het verleden veel sloten gedempt. Omdat de herkomst en samenstelling 

van het slootdempingsmateriaal niet bekend is, worden de tracés van de gedempte sloten als 

bodemverdacht aangemerkt.  

 

Conclusie 

Omdat het hier gaat om een conserverend bestemmingsplan en hierin geen ontwikkelingen zijn 

meegenomen, kan geconcludeerd worden dat het aspect bodem de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan niet in de weg staat. 

 

5.3 Parkeren 

De gemeente Stichtse Vecht hanteert een parkeernormenbeleid, opgenomen in de Beleidsnota parkeren 

(2015) en de Nota Parkeernormen (2015). Het gebruik van op de gemeente afgestemde parkeernormen 

draagt bij aan een gunstig leef- en woonklimaat. Met voldoende parkeerplaatsen wordt parkeeroverlast 

voorkomen. Aan de andere kant kan met een lager aanbod van plaatsen voor bepaalde functies mensen 

gestimuleerd worden tot een bewuster mobiliteitsgedrag en een andere vervoerwijze. Sturing in het 

aanbod van parkeerplaatsen via parkeernormen kan daarbij een middel zijn. 
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De parkeernormen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de stedelijke zone en de stedelijkheidsgraad 

waarbinnen een functie is gelegen. Voor niet-stedelijke functies, waar dit bestemmingsplan grotendeels 

onder valt, zijn afwijkende parkeernormen opgenomen. Deze normen zijn weergegeven in bijlage 3b 

van de parkeernormennota (Parkeernormen overige functies). 

 

5.4 Geluid 

Tussen de Wet ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder (Wgh) is een koppeling gelegd. Op grond 

van artikel 76, lid 1 van de Wgh dienen bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan 

grenswaarden in acht te worden genomen. De Wgh stelt dus voorwaarden aan nieuwe ontwikkelingen. 

De gemeente heeft als nadere invulling van deze voorwaarden in 2012 de Beleidsregel hogere waarden 

wet geluidhinder vastgesteld.  

  

Volgens artikel 76, lid 3 geldt deze verplichting niet voor bestaande situaties: situaties waarin op het 

tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan, de wegen en geluidsgevoelige objecten 

(gebouwen en terreinen) aanwezig zijn.  

  

Omdat het voorliggende bestemmingsplan geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen toelaat geldt 

dus dat er geen toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh hoeft plaats te vinden. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening wordt in deze paragraaf wel het wettelijk kader voor nieuwe ontwikkelingen 

behandeld. Daarnaast is de bestaande situatie voor het aspect geluid in beeld gebracht.   

  

Wettelijk kader voor nieuwe ontwikkelingen  

Aandachtsgebieden (geluidszones)  

In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen, spoorwegen en gezoneerde 

industrieterreinen. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen, zoals woningen, onderzoek worden gedaan naar de geluidbelasting. Wegen op een 

woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen zone. Voor het plangebied zijn de 

aspecten weg- en railverkeer relevant.  

  

Wegverkeer  

Een weg binnen de bebouwde kom heeft een zonebreedte van 200 meter indien de weg 1 of 2 rijbanen 

bevat en een zonebreedte van 350 meter bij 3 rijbanen of meer. Een weg buiten de bebouwde kom heeft 

een zonebreedte van 250 meter indien de weg 1 of 2 rijbanen bevat, een zonebreedte van 400 meter 

indien de weg 3 of 4 rijbanen bevat en een zonebreedte van 600 meter bij 5 rijbanen of meer.   

  

Binnen de geluidszone geldt een voorkeurswaarde van 48 dB Lden voor de geluidsbelasting bij nieuwe 

geluidsgevoelige bestemmingen. Hierbij geldt een toetsing per afzonderlijke weg. Bij overschrijding van 

de voorkeurswaarde moet worden onderzocht of geluidreducerende maatregelen getroffen kunnen 

worden, waarbij de volgorde bron- overdracht- en ontvangermaatregelen de voorkeur geniet.  

  

Als daarna blijkt dat niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan kan het college van Burgemeester 

en Wethouders een hogere waarde verlenen (ontheffing van de voorkeurswaarde). De gemeente stelt 

hierbij de voorwaarden, zoals de aanwezigheid van geluidsluwe gevels, conform de beleidsregel hogere 

waarden. Wettelijk geldt een maximale ontheffingswaarde welke voor wegverkeer afhankelijk is van de 

situatie. Als een geluidsgevoelige bestemming wordt gerealiseerd buiten de bebouwde kom of in de 

zone van een auto(snel)weg, geldt een lagere maximale ontheffingswaarde. Ook kunnen voor de 

verschillende geluidsgevoelige bestemmingen verschillende maximale ontheffingswaarden gelden. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Volgens de Wgh hebben wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geen geluidszone en hoeven 

daardoor niet te worden getoetst. Toch kan de geluidsbelasting vanwege dergelijke wegen hoger zijn 
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dan de voorkeurswaarde. Vanaf een intensiteit van 1.500 motorvoertuigen per etmaal bij 

asfaltverharding of 600 motorvoertuigen per etmaal bij klinkerbestrating kan de voorkeurswaarde al 

worden overschreden. Daarom moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening de bijdrage van 

deze wegen worden onderzocht.  

 

Railverkeer 

Spoorwegen hebben ook een zone. De zonebreedte wordt bepaald door de waarden van 

geluidproductieplafonds (gpp’s) die in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer zijn vastgesteld. De 

geluidproductieplafonds zijn te vinden in het landelijke geluidregister voor spoorwegen. Het spoor met 

traject Amsterdam – Utrecht heeft op basis van de gpp’s een geluidszone tot 900 meter. Het plan ligt 

gedeeltelijk binnen deze zone. Zie daarvoor figuur 1.  

  

Binnen de geluidszone geldt een voorkeurswaarde in Lden van 55 dB en voor andere geluidsgevoelige 

gebouwen 53 dB. Bij overschrijding van de voorkeurswaarde moet net als bij wegverkeer worden 

onderzocht of geluidreducerende maatregelen getroffen kunnen worden, waarbij de volgorde bron- 

overdracht- en ontvangermaatregelen de voorkeur geniet. Als daarna blijkt dat niet aan de 

voorkeurswaarde kan worden voldaan kan het college van Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde verlenen (ontheffing van de voorkeurswaarde). De gemeente stelt hierbij de voorwaarden, zoals 

de aanwezigheid van geluidsluwe gevels, conform de beleidsregel hogere waarden. De maximale 

ontheffingswaarde op de gevels van gebouwen bedraagt 68 dB en 63 dB op de grens van 

geluidsgevoelige terreinen. 

 

Situatie plangebied  

De geluidbelasting voor het jaar 2025 is berekenend met het rekenmodel GeoMilieu 2, versie 3.11. De 

hieruit voortgekomen geluidbelastingen voor weg -en railverkeer zijn weergegeven in de figuren 1, 2 

en 3.   
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Aandachtsgebiedenkaarten 

De gemeente heeft een aandachtsgebiedenkaarten opgesteld die inzicht geven in hoeverre het aspect 

geluid vanwege weg- en railverkeer beperkingen oplevert voor ruimtelijke planontwikkelingen met 

nieuwe geluidsgevoelige objecten.  Zie figuur 4 en figuur 5. 

  

De kaart voor wegverkeer werkt met vier kleuren, railverkeer met drie:  

- Rood: de geluidssituatie is dermate knellend dat de gemeente een initiatiefnemer adviseert om 

direct bij de start van planontwikkeling een geluidsdeskundige te betrekken. Omdat de situatie 

directe gevolgen heeft voor de planopzet en de haalbaarheid van het plan;  

- Blauw (alleen voor wegverkeer): in dit gebied kunnen niet zondermeer nieuwe geluidsgevoelige 

objecten worden gerealiseerd. Het college zal een overschrijding van de plandrempel expliciet 

moeten toestaan. De gemeente adviseert de initiatiefnemer om zo snel mogelijk een 

geluidsdeskundige te betrekken; 
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- Geel: de geluidssituatie is zodanig dat de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid 

voorwaarden stellen die van invloed zijn op de planopzet. Ook hier is een rol voor een 

geluidsdeskundige weggelegd om het plan te begeleiden; 

- Groen: de rol van een geluidsdeskundige zal naar verwachting beperkt zijn. Overigens geldt ook 

hier dat de Wgh en het gemeentelijk beleid van kracht zijn en vaak zal (beperkt) akoestisch 

onderzoek noodzakelijk zijn. 

Figuur 4. Aandachtsgebiedenkaart voor wegverkeer. 
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Figuur 5. Aandachtsgebiedenkaart voor wegverkeer. 

 

5.7 Luchtkwaliteit 

Tussen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening is een koppeling 

gelegd. Zo dienen ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de in de Wet milieubeheer opgenomen 

richtwaarden en grenswaarden voor een aantal luchtvervuilende stoffen.  

  

Wetgevend kader Voor luchtkwaliteit zijn de luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5.2) van de Wet 

milieubeheer van kracht. Hierin is vastgelegd dat onder meer ruimtelijke ontwikkelingen dienen te 
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worden getoetst aan de in de wet opgenomen grenswaarden en richtwaarden. Deze Wet is nader 

uitgewerkt in Besluiten en Regelingen, waarvan het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate 

(nibm), het Besluit gevoelige bestemmingen en de Regeling beoordeling de belangrijkste zijn. Daarnaast 

is ook het beginsel van een goede en duurzame ruimtelijke ordening van belang.   

  

Grenswaarden In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de richtwaarden en de grenswaarden 

opgenomen voor een aantal luchtvervuilende stoffen. De belangrijkste zijn de grenswaarden voor 

stikstofdioxide en (ultra) fijn stof. Deze zijn weergegeven in tabel 1.  

  

Tabel 1: Grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof van bijlage 2 Wet milieubeheer 

 

 Grenswaarden 

Stof Type norm Van kracht vanaf 
Concentratie 

(g/m3) 

Max. 

overschrijdingen per 

jaar 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

Jaargemiddelde 2015 40  

Uurgemiddelde 2015 200 18 

Fijn stof (PM10) 
Jaargemiddelde 2011 40  

24-uursgemiddelde 2011 50 35 

Zeer fijn stof 

(PM2,5) 

Jaargemiddelde 2015 25  

Jaargemiddelde 2020 20  

 

Tabel 1: Grenswaarden stikstofdioxide, fijn stof en zeer fijn stof van bijlage 2 Wet milieubeheer 

 

De concentraties van de overige stoffen benaderen de grenswaarden en richtwaarden in Nederland niet. 

Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan deze richtwaarden en grenswaarden, ze zijn dus niet 

opgenomen in de bovenstaande tabel.   

 

Niet in betekenende mate (nibm)  

Alleen projecten die ‘in betekenende mate’ bijdragen aan de concentraties luchtvervuiling worden 

getoetst aan de grenswaarden. Er dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate van 

invloed is op de luchtkwaliteit. Het Besluit nibm bepaalt dat een ontwikkeling niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de concentratie luchtvervuiling als deze minder dan 3% van de grenswaarde, ofwel 1,2 

microgram per m3. De Regeling nibm is hier een nadere uitwerking van. Hierin is bepaald dat 

woningbouwprojecten tot 1.500 woningen en kantoren tot 100.000 m2 zijn vrijgesteld van toetsing aan 

de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. 

 

Besluit gevoelige bestemmingen  

Kinderen, ouderen en zieken zijn gevoeliger voor luchtvervuiling en worden daarom extra beschermd. 

Op basis van het Besluit gevoelige bestemmingen gelden voor gevoelige bestemmingen nabij wegen 

zwaardere beperkingen. Zo mogen binnen 300 meter van rijkswegen en 50 meter vanaf provinciale 

wegen geen bestemmingen voor langdurig verblijf als kinderdagverblijven, scholen of 

verzorgingstehuizen worden gebouwd, als de wettelijke grenswaarden worden overschreden. Het Besluit 

verplicht overheden om onderzoek uit te voeren naar de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Voor 

gemeentelijke wegen geldt een zwaardere motiveringsplicht. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Plannen dienen te voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. De formele definitie 

van het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is: “het coördineren van de verschillende belangen 

tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigd dan het dienen van de belangen 

afzonderlijk”. Een goede luchtkwaliteit is een van de belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient geschikt te 

zijn voor de beoogde functie. Daarom is inzicht in de luchtkwaliteit situatie van belang. 
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Situatie plangebied 

De Omgevingsdienst heeft de concentraties stikstofdioxide en (ultra) fijn stof voor het jaar 2015 

berekenend met het rekenmodel GeoMilieu, versie 3.11. In dit rekenmodel is het rekenhart STACKS 

geïntegreerd, welke voldoet aan de Regeling beoordeling. Hierin worden ook de emissies van de 

scheepvaart op het Amsterdam Rijnkanaal opgenomen. De hieruit voortgekomen concentraties zijn 

weergegeven in figuren 1 t/m 3. De concentraties voor stikstofdioxide en (ultra) fijn stof voor het jaar 

2025 zijn weergegeven in figuren 4 t/m 6.  

  

Uit onderstaande figuren is af te leiden dat de concentraties stikstofdioxide voor 2015 uitkomt op 

maximaal 20-26 µg/m3 en voor 2025 14-18 18 µg/m3. Voor 2015 bedraagt de concentratie voor fijn stof 

22-24 µg/m3 en voor 2025 20-22 µg/m3. De wettelijk toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 

microgram per m3 wordt daarmee niet overschreden voor zowel het jaar 2015 als 2025.  

  

De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide van 200 microgram per m3 wordt overschreden 

wanneer de concentraties gemiddeld op jaarbasis boven de 60 microgram per m3 uitkomen. De 

concentraties in het plangebied overschrijden nergens de grens van 60 microgram per m3, wat betekent 

dat voor het plangebied aan de uurgemiddelde grenswaarde wordt voldaan voor de jaren 2015 en 2025.  

  

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde van 50 

microgram per m3 van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit statistische 

vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie van 31,7 

microgram per m3 vaker dan 35 keer wordt overschreden. Aangezien de concentratie fijn stof in het 

plangebied niet boven de 31,7 microgram per m3 uitkomt in de jaren 2015 en 2025, wordt aan deze 

daggemiddelde grenswaarde voldaan.  

  

Uit figuur 3 blijkt dat de concentraties voor zeer fijn stof in 2015 uitkomt op 14-15 µg/m3. Hiermee 

wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 25 microgram per m3 voor zeer fijn stof in 2015. 

Voor 2025 bedraagt de concentratie 12-14 µg/m3. Hiermee wordt voldaan aan de jaargemiddelde 

grenswaarde van 20 microgram per m3 voor zeer fijn stof in 2025.  
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Figuur 1: Concentraties stikstofdioxide (NO2) in 2015 in het plangebied 
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Figuur 2: Concentraties fijn stof (PM10) in 2015 in het plangebied 
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Figuur 3: Concentraties zeer fijn stof (PM2,5) in 2015 in het plangebied 
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Figuur 4: Concentraties stikstofdioxide (NO2) in 2025 in  het plangebied 
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Figuur 5: Concentraties fijn stof (PM10) in 2025 in het plangebied 
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Figuur 6: Concentraties zeer fijn stof (PM2,5) in 2025 in het plangebied. 
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Conclusie  

Voor het plangebied geldt dat de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof in de jaren 2015 en 

2025 niet worden overschreden. Dit betekent dat er wordt voldaan aan het wetgevende kader voor 

luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer.   

  

Indien er nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden is een onderbouwing voor het onderdeel 

luchtkwaliteit noodzakelijk. Indien het grootschalige ontwikkelingen of gecombineerde ontwikkelingen 

zijn is een onderzoek naar de luchtkwaliteit via berekeningen noodzakelijk. Hierin dient ook nader 

onderzocht te worden of er wordt voldaan aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening.   

  

Van fijn stof is bekend dat er ook significant schadelijke effecten zijn op de gezondheid beneden de 

wettelijke grenswaarde. De wettelijke grenswaarde voor fijn stof is niet is gebaseerd op de advieswaarde 

van de Wereld Gezondheid Organisatie van 20 microgram per m3, omdat deze in praktijk lastig haalbaar 

was. Daarom is het vanuit het beginsel van een goede en duurzame ruimtelijke ordening niet aan te 

raden om woningen op korte afstand van drukke verkeeraders te realiseren. 

 

5.8 Watertoets 

Het doel van de watertoets is om in een vroeg stadium in overleg te treden met Waternet over de 

gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor de waterhuishouding in het plangebied. Ten behoeve 

van het voorontwerp bestemmingsplan heeft afstemming plaatsgevonden met Waternet. De resultaten 

van dat vooroverleg zijn in het bestemmingsplan en in deze toelichting verwerkt.  

 

5.9 Ecologie 

Wettelijk kader 

Wet natuurbescherming  De Wet natuurbescherming (Wnb) ziet toe op het behoud en de versterking 

van de biodiversiteit – de verschillende soorten planten en dieren en hun leefgebieden. Ook ondervangt 

de Wnb zoveel mogelijk de nadelige effecten van het gebruik van de natuur. De Wnb vervangt sinds 1 

januari 2017 de voormalige Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet.  

  

Met deze wet worden de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo 

helder mogelijk geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming 

aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. De provincies hebben een stuk 

beleidsvrijheid gekregen voor natuur binnen hun grondgebied. Provincies zorgen voor een belangrijk 

deel voor de vergunningen en ontheffingen, maar ook gemeenten hebben hierin een grotere 

verantwoordelijkheid gekregen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote 

wateren en internationaal beleid.  

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling 

en een verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen 

natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 

ecologische verbindingszones. Eventuele effecten op de EHS moeten voorkomen worden of in ieder 

geval gecompenseerd worden. De bescherming van de EHS is een provinciaal belang. 

 

Situatie plangebied 

Natura 2000   

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Gezien de conserverende 

aard van het plan kan aangenomen worden dat er geen significante negatieve effecten c.q. aantastingen 

van natuurlijke kenmerken van de Oostelijke Vechtplassen of andere Natura 2000-gebieden zullen 
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optreden. Een passende beoordeling is niet nodig wanneer het plan op zichzelf gezien geen significante 

gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-gebied.   

  

Natuurnetwerk Nederland (NNN)  

In het plangebied zijn gebieden gelegen die behoren tot de NNN. Deze worden aangeduid op de 

verbeelding. Gezien de conserverende aard van het plan kan aangenomen worden dat er geen negatieve 

effecten c.q. aantastingen van de NNN zullen plaatsvinden als gevolg van het bestemmingsplan.   

  

Soortenbescherming   

Vanwege het feit dat er in het bestemmingsplan niet voorzien wordt in nieuwe ontwikkelingen, kunnen 

significant negatieve effecten op beschermde soorten ten gevolge van dit plan worden uitgesloten. Er 

hoeft geen verder onderzoek te worden uitgevoerd en belemmeringen voor wat betreft 

soortenbescherming kunnen worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Aangezien het een conserverend plan betreft en hierin geen ontwikkelingen zijn meegenomen, kan 

geconcludeerd worden dat er geen significante negatieve effecten op beschermde gebieden of 

beschermde soorten zullen zijn ten gevolge van dit bestemmingsplan. Het aspect ecologie staat de 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg. 

 

 

5.10 Archeologie en cultuurhistorie 

 

5.10.1 Archeologie 

Het Europese Verdrag van Malta uit 1992 regelt de bescherming van archeologisch erfgoed, de 

inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Nederland heeft dit 

verdrag ondertekend en goedgekeurd in 1998. Het verdrag van Malta is verankerd in de Erfgoedwet 

(2016). Het uitgangspunt van het Verdrag van Malta is archeologische waarden op de plek zelf (in situ) 

te behouden. Indien dit niet mogelijk blijkt is archeologisch onderzoek (behoud ex situ) mogelijk ten 

behoeve van kennisvorming van ons verleden.  

 

Gemeenten dienen bij bodemingrepen het behoud van archeologische waarden af te wegen tegen 

andere belangen. Om deze belangenafweging op adequate en verantwoorde wijze te kunnen maken, 

heeft de voormalige gemeente Breukelen tezamen met de voormalige gemeenten Loenen a/d Vecht, 

Maarssen en Abcoude in 2010 een archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart op laten 

stellen voor haar grondgebied.6 Deze beleidskaart is in 2012 door de Raad van de gemeente Stichtse 

Vecht vastgesteld. 

 

Op de archeologische beleidskaart staan archeologische waarden en archeologische verwachtingszones 

aangegeven waarbij per gebied is aangegeven onder welke voorwaarden archeologisch onderzoek moet 

worden uitgevoerd.  In de beleidsregels zijn vrijstellingsgrenzen opgenomen voor de oppervlakte en 

diepte van de voorgenomen ingreep. Indien een plangebied groter is dan de gestelde oppervlakte-

ondergrens en de ingreep dieper gaat dan de diepte-ondergrens dient archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.  

 

Archeologie 

De archeologische (verwachtings-)waardenkaart van de gemeente Stichtse Vecht is onder meer 

gebaseerd op bekende archeologische gegevens (onderzoeken, vondsten en waarnemingen), 

landschappelijke en aardkundige kenmerken en historische bronnen. Door middel van een analyse van 

                                                    
6 Boer, A., de (e.a.), 2010: De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Maarssen, Loenen, 

Abcoude en Breukelen. Rapportage behorende bij de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, (ADC Heritage 

rapport H032), Amersfoort. 
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deze bronnen zijn gebieden gedefinieerd met een archeologische waarde en hoge, middelhoge en lage 

archeologische verwachting op het aantreffen van archeologische resten.  
 

Deze kaart heeft geleid tot een beleidskaart met de verschillende archeologische waarden- en 

verwachtingsgebieden. In onderhavig bestemmingsplan komen de volgende gebieden voor:  

- Gebieden met een hoge waarde:  

o Archeologische monumenten, zogenaamde Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

terreinen. 

- Gebieden met een hoge verwachtingswaarde: 

o Gebieden waar reeds waarnemingen bekend zijn 

o Ontginningsas 

o Crevasse/meandergordel 

- Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde: 

o Crevasse/meandergordel waar tot 1960 bebouwing heeft plaatsgevonden. 

- Gebieden met een lage verwachtingswaarde: 

o Komgebied 

- Gebieden met een zeer lage verwachtingswaarde : 

o Verstoorde gebieden 

 

Archeologische rijksmonumenten zijn niet aanwezig binnen de grenzen van het onderhavige 

bestemmingsplan. Archeologische monumenten (AMK-terreinen) daarentegen wel, namelijk het 

versterkte huis Oudaen (een terrein van zeer hoge archeologische waarde) en Gunterstein.   

 

Vertaling naar bestemmingsregeling:  

De bescherming van archeologische waarden vindt plaats door een dubbelbestemming Waarde-

Archeologie en daaraan gekoppelde voorschriften in de planregels van het bestemmingsplan ten 

aanzien van de afgifte van een Omgevingsvergunning. Per archeologische verwachtingszone zijn deze 

voorschriften geformuleerd waarbij het beschermingsniveau aansluit bij de (verwachtings-)waarde.  

 

In onderstaande tabel worden de archeologische waarden en verwachtingswaarden opgesomd zoals die 

in de gemeente Stichtse Vecht gelden en daarachter staat met welke dubbelbestemming zij zijn 

aangegeven op de verbeelding. Alle zones zijn van toepassing op dit bestemmingsplan. Indien op deze 

gronden archeologische vondsten worden gedaan, dan is men wettelijk verplicht deze te melden 

conform art. 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. Uit praktische oogpunt verdient het aanbeveling om 

archeologische vondsten te melden bij de gemeente Stichtse Vecht.   

 

Zone Beschrijving Bestemming 

Zone 1 AMK-terreinen Waarde Archeologie 1 

Zone 2 Hoge verwachting: ontginningsassen  Waarde Archeologie 2 

Zone 3 Hoge verwachting: reeds bekende waarnemingen  Waarde Archeologie 3 

Zone 4 Hoge verwachting: crevasse/meandergordel Waarde archeologie 4 

Zone 5 Middelhoge verwachting Waarde archeologie 5 

Zone 6 Lage verwachting Waarde archeologie 6 

Zone 7 Zeer lage verwachting Geen dubbelbestemming 

 

5.10.2 Cultuurhistorie 

In hoofdstuk 2.2 is de ontstaansgeschiedenis van het gebied beschreven. Deze ontstaansgeschiedenis 

concentreert zich met name op de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de bebouwing en is 

opgedeeld in een aantal tijdlagen. Het betreft een quickscan, uitgevoerd door Cultuurland Advies uit 

Wapenveld. De totale quickscan is opgenomen als bijlage 2 van deze toelichting.  
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Monumenten 

Historische buitenplaatsen en landgoederen zijn vaak aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument; 

soms vallen zij binnen een Rijksbeschermd dorpsgezicht. Op basis van de Monumentenwet 1988 zijn 

veel historische buitenplaatsen aangewezen als complex historische buitenplaats. Binnen de grenzen 

van een aldus beschermde historische buitenplaatsen is elke wijziging vergunningplichtig. Dit betekent 

dat naast plannen voor expliciet als complexonderdeel beschermde onderdelen van de historische 

buitenplaats, ook plannen voor bijvoorbeeld sloop van niet als complexonderdeel beschermde 

bebouwing of het toevoegen van nieuwe bebouwing op het historische complex vergunningplichtig is. 

Het aanwijzingsbesluit bevat een redengevende omschrijving en een begrenzingenkaart van de 

buitenplaats. 

Voorts zijn cultuurhistorisch waardevolle objecten zoals woonhuizen, boerderijen en molens 

aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. 

Als bijlage 3 is de lijst met gemeentelijke en Rijksmonumenten opgenomen. De gemeente heeft een 

cultuurhistorische waardenkaart voor het gehele buitengebied in voorbereiding. Voor rijks- en 

gemeentelijke monumenten is een beschermende regeling reeds opgenomen in de Monumentenwet 

1988 respectievelijk de gemeentelijke monumentenverordening. 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is het van belang om te weten welke waarden nu nog aanwezig 

zijn en hoe ze gewaardeerd worden. Op basis daarvan is bepaald op welke manier de waarden in het 

bestemmingsplan al dan niet beschermd zijn. 

 

Conclusies quickscan en aanbevelingen 

In het plangebied is uit de periode 1000-1600 het dijkenpatroon zeer goed bewaard gebleven. Dergelijke 

rivierdijken zijn niet zeldzaam, maar wel zeer kenmerkend. Door de hoge ensemblewaarde met de Vecht 

en het achterliggende, lagere land en de relatief hoge gaafheid hebben beide dijken een ‘hoge’ 

historisch-geografische waarde. Datzelfde geldt voor de oude Vechtmeander tussen Breukelen en 

Maarssen, al moet daar wel bij gezegd worden dat een dergelijke meander zeldzamer is en dat in dit 

geval de gaafheid iets lager is. Dat geld vooral voor het zuidelijk gedeelte, waardoor dit gedeelte geen 

‘hoge’, maar een ‘gemiddelde’ historisch-geografische waardering krijgt. De agrarische veenverkaveling 

is in alle vijf de ontginningsblokken zeer kenmerkend aanwezig. Door latere aanpassingen aan het 

slotenpatroon en het uitbaggeren voor turf zijn de ensemblewaarde en de gaafheid van de 

veenontginningsblokken echter gedaald. Daardoor heeft de agrarische veenverkaveling een 

‘gemiddelde’ historisch-geografische waarde. Datzelfde geldt voor de veenkades, ondanks dat de 

kenmerkendheid van de veenkades iets lager is. De weteringen die dwars op de agrarische 

veenverkaveling zijn gegraven zijn nog wel zeer gaaf aanwezig in het landschap en hebben mede 

daardoor een ‘hoge’ historisch-geografische waarde. 

 

Uit de periode 1600-1800 zijn met name de buitenplaatsen zeer kenmerkend. In het plangebied alleen 

al lagen meer dan twintig buitenplaatsen. Een veelvoud daarvan direct daarbuiten. Een dergelijke 

buitenplaatszone is behoorlijk zeldzaam. In de quickscan zijn alleen de landerijen van de buitenplaatsen 

op hoofdlijnen historisch-geografisch gewaardeerd. Acht landerijen zijn nog relatief gaaf aanwezig, 

waardoor deze een ‘hoge’ historisch-geografische waarde hebben. Dit komt, op twee buitenplaatsen na, 

overeen met de Rijksbeschermde buitenplaatsen. Zeven landerijen zijn niet meer als landgoed in 

gebruik, maar hebben nog steeds herkenbare elementen in het landschap. Deze hebben een 

‘gemiddelde’ waardering. Van nog eens acht buitenplaatsen zijn de landerijen gedeeltelijk of helemaal 

verdwenen. Met name met deze laatste categorie komt de ensemblewaarde van de buitenplaatszone 

overigens wel in het geding. Wanneer er nog meer landerijen verdwijnen, daalt de ensemblewaarde van 

de buitenplaatszone. Omgekeerd kan de ensemblewaarde versterkt worden door de herkenbare 

landerijen weer een volwaardige plaats in de buitenplaatszone te geven. 
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In deze periode zijn tevens de historische wegen opgenomen. Deze hebben gemiddelde 

kenmerkendheid, gaafheid en ensemblewaarde. Daarnaast is de zeldzaamheid laag, waardoor de wegen 

een ‘gemiddelde’ historisch-geografische waarde hebben 

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie stamt uit de periode 1800-1945. Hiervan zijn in het plangebied met 

name bouwkundige elementen overgeleverd. Deze zijn in de historisch-geografische quickscan niet 

gewaardeerd. De overige vier historisch-geografische elementen – het inundatiegebied op bijzonder 

bevel, de randen van een standaard inundatiegebied, de inundatiedijken en een klein gedeelte van de 

Verboden Kring rondom Fort Tienhoven – hebben een ‘hoge’ historisch-geografische waarde. Dat wordt 

met name bepaald door de hoge ensemblewaarde, gaafheid en zeldzaamheid. 

 

5.11 Bedrijven en milieuzonering 

Algemeen 

De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Bedrijven kunnen 

geur, stof, geluid en gevaar ten gevolg hebben. Voorkomen moet worden dat bedrijven hinder 

veroorzaken naar de omgeving, vooral indien het woongebieden of andere gevoelige bestemmingen 

betreft. Daarnaast moeten bedrijven zich (onder voorwaarden) kunnen ontwikkelen en eventueel 

uitbreiden. Om dit te bereiken is het van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk 

goed gesitueerd worden zodat de bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de 

bedrijven zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsuitvoering. 

 

Regelgeving 

Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een bedrijvenlijst 

opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhankelijk van de mate waarin 

de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde 

bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. Naarmate de milieuhinder toeneemt, 

loopt de categorie op van 1 tot en met 5, met bijbehorende minimale afstanden tot woongebieden.  

 

In de uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het 

invloedgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het aspect met de grootste 

afstand zijn de bedrijven in de volgende categorieën ingedeeld: 

- Categorie 1 grootste afstand 10 meter; 

- Categorie 2 grootste afstand 30 meter; 

- Categorie 3 grootste afstanden 50 en 100 meter; 

- Categorie 4 grootste afstanden 200 en 300 meter; 

- Categorie 5 grootste afstanden 500, 700 en 1000 meter. 

 

De afstanden gelden in principe tussen de perceelgrens van het bedrijf (bij een gangbare 

perceelgrootte- en indeling) en anderzijds de gevel van een woning. 

 

De afstanden in bovengenoemde uitgaven moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang 

van bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te 

beperken kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde afstanden. De uiteindelijke 

afstemming tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader van de Wet 

milieubeheer. 

 

Bestaande situatie plangebied 

Voor de in het plangebied aanwezige bedrijfsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten. Deze lijst is gebaseerd op de uitgave VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’. Aanwezige 

bedrijfsactiviteiten worden in voorliggend bestemmingsplan ingeschaald volgens deze staat. Om 
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milieuhinder als gevolg van de bedrijfsactiviteiten al in het ruimtelijk spoor te voorkomen, worden 

grenzen gesteld aan de toelaatbaarheid van de bedrijfsactiviteiten.  

 

Bedrijvigheid industrieel 

Binnen het plangebied zijn verschillende bedrijven gevestigd met diverse activiteiten en bijbehorende 

milieucategorieën. Het betreft hier bestaande bedrijven die zijn ingepast in de omgeving. In dit 

conserverende bestemmingsplan wordt de huidige situatie vastgelegd. Dit geldt ook voor de aanwezige 

bedrijven in het plangebied. De locaties krijgen geen andere milieucategorie toegewezen en de 

bouwvlakken worden niet vergroot. Het vestigen van andere bedrijven dan de reeds voorkomende 

bedrijven is daarmee uitgesloten. 

Hiermee worden geen nieuwe knelpunten gecreëerd. Om die reden is nader onderzoek naar de 

milieucategorieën in dit plan achterwege gelaten. Binnen de voor de betreffende bedrijven geldende 

richtafstanden worden geen nieuwe woningen dan reeds aanwezig, dan wel reeds toegestaan, mogelijk 

gemaakt waarmee wordt voorkomen dat de gevestigde bedrijven worden beperkt in hun 

bedrijfsvoering. 

 

Bedrijvigheid agrarisch 

Het voorliggende bestemmingsplan is een conserverend plan, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Wel 

zijn er een aantal aandachtspunten. Zo zal recreatie meer aandacht krijgen waardoor het bijvoorbeeld 

voor agrarische bedrijven mogelijk wordt om nevenactiviteiten te ontplooien. Deze nevenactiviteiten 

worden niet bij recht toegestaan, maar kunnen middels een binnenplanse ontheffing verleend worden. 

Ook voor de aanwezige agrarische bedrijven geldt dat er geen veranderingen plaatsvinden in het 

bestemmingsplan. Wij gaan er dan ook hier vanuit dat er geen nieuwe knelpunten worden gecreëerd. 

In de bijlagen is tevens de bedrijvenlijst agrarisch weergegeven. 

 

Conclusie 

Door de wijze van bestemmen van de in het plangebied aanwezige bedrijven, zoals hiervoor uiteengezet, 

is er sprake van een goede afstemming met de omgeving. 

 

5.12 Externe veiligheid 

Wettelijk kader 

Algemeen 

Externe veiligheid is de kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval waarbij 

een gevaarlijke stof betrokken is. Beleid en regelgeving op dit gebied zijn gericht op het beperken en 

beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege: 

- het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, waterwegen en spoorwegen;  

- het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Met betrekking tot risico’s wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: Het plaatsgebonden risico 

en het groepsrisico. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als het risico op een plaats buiten een risicobron, uitgedrukt 

als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verbli jven, 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke 

stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Binnen de wet- en regelgeving zijn aan deze 

definitie grens- en richtwaarden opgehangen ten aanzien van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 

 

Het groepsrisico is gedefinieerd als cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedgebied van een risicobron en een 

ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 

bestrijdingsmiddel betrokken is. In wet- en regelgeving is aan het groepsrisico een oriënterende waarde 
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toegekend als indicator voor de omvang van een ramp en een afwegingsproces gericht op 

zelfredzaamheid, beheersbaarheid, rampenbestrijding en resteffecten. 

 

Wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt geen absolute veiligheid. Een kleine 

kans op een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen wordt geacht tot het normaal maatschappelijk risico 

te behoren. 

 

De regelgeving voor inrichtingen met (over het algemeen) grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen is 

samengebracht in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit Besluit is aangegeven welke 

bedrijven bij het verlenen van een milieuvergunning of het nemen van een besluit op grond van de Wro 

nadere aandacht behoeven. In andere regelgeving dan Bevi kunnen ook risiconormen of aan te houden 

effectafstanden zijn opgenomen ten aanzien van inrichtingen. Te denken valt aan het Vuurwerkbesluit 

en het Activiteitenbesluit ten aanzien van propaantanks, benzine- en aardgastankstations en 

gasdrukregelstations. 

De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is neergelegd in het Besluit 

transportroutes externe veiligheid en de Wet verover gevaarlijke stoffen. Externe veiligheid in relatie tot 

transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen. 

 

Beleidskader elektromagnetische straling 

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 

Inrichtingen 

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

In het plangebied liggen geen bedrijven die vallen onder het Bevi. Buiten het plangebied is één bedrijf 

gelegen dat valt onder Bevi. Dit is A.H van de Engel aan Zandpad 20 in Nieuwersluis. Op dit agrarisch 

bedrijf is een propaantank met een waterinhoud van 18 m3 aanwezig. Deze tank valt onder het Bevi. De 

contouren voor het plaatsgebonden risico en het invloedgebied voor het groepsrisico vallen niet over 

het plangebied. 

 

Bedrijven die vallen onder overige veiligheidswetgeving 

In het plangebied zijn geen bedrijven gelegen die vallen onder overige veil igheidswetgeving. 

Propaantanks zijn in dit gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht bekend in het bedrijvenbestand van 

de Omgevingsdienst. Op diverse plaatsen zijn incidentele propaantanks te vinden.  

 

Kleine propaantanks (< 13m3) worden niet gereguleerd in het bestemmingsplan. Door middel van 

toezicht in het kader van het omgevingsrecht kan gecontroleerd worden of aan de interne en externe 

afstandseisen wordt voldaan. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen 

Het plangebied ligt niet binnen 200 meter van de rijksweg A2. Nader onderzoek is niet nodig. 
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Gemeentelijke routering 

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

Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen ingesteld. Deze route loopt niet door of langs het 

plangebied. Over de vastgestelde route mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand verkeer 

door de gemeente Stichtse Vecht is daarmee niet (meer) toegestaan. Het risico als gevolg van dit 

transport ten behoeve van bestemmingsverkeer wordt daarmee dermate laag dat nader onderzoek naar 

plaatsgebonden risico en groepsrisico niet noodzakelijk is. 

 

Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 

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

verbonden om een veiligere leefomgeving te realiseren. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 

Het zuidelijk deel van het plangebied ligt binnen 200 meter van de spoorlijn Amsterdam-Breukelen- 

Utrecht. Over deze spoorlijn worden structureel en grootschalig gevaarlijke stoffen getransporteerd. De 

kortste afstand bedraagt minimaal 100 meter. 

 

Plaatsgebonden risico 

In het Basisnet Spoor dient een veiligheidszone van 0 (nul) meter te worden aangehouden. Binnen deze 

zone maakt het plan geen (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk, zodat er geen strijd ontstaat met 

grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. 

 

Groepsrisico 

Door het landelijk karakter is de bijdrage van aanwezigen in het invloedgebied rondom de spoorlijn als 

gevolg van dit plan zo laag dat het groepsrisico verwaarloosbaar is. Nader onderzoek en verantwoording 

is niet nodig. 

 

Plasbrandaandachtsgebied 

In het Basisnet Spoor hoeft voor het traject Breukelen-Utrecht geen plasbrandaandachtsgebied te 

worden aangehouden. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over water 

Het zuidelijk deel van het plangebied ligt binnen 200 meter van het Amsterdam-Rijnkanaal. Over dit 

kanaal worden structureel en grootschalig gevaarlijke stoffen getransporteerd.  

 

Plaatsgebonden risico 

In het Basisnet Water dient een veiligheidszone van 0 meter te worden aangehouden. Binnen deze zone 

maakt het plan geen (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk, zodat er geen strijd ontstaat met grens- en 

richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. 

 

Groepsrisico 

Door het landelijk karakter is de bijdrage van aanwezigen in het invloedgebied rondom de spoorlijn als 

gevolg van dit plan zo laag dat het groepsrisico verwaarloosbaar is. Nader onderzoek en verantwoording 

is niet nodig. 

 

Plasbrandaandachtsgebied 

Het Basisnet introduceert een nieuw toetsingscriterium naast plaatsgebonden risico en groepsrisico, 

namelijk het “plasbrandaandachtsgebied”. De gedachte hierachter is dat de effecten van een plasbrand 

met bijvoorbeeld benzine makkelijk zijn te ondervangen met het aanhouden van een (redelijk) korte 

afstand. In de toelichting op de Regeling Basisnet staat het volgende:  

 

In de tabel in bijlage III bij deze regeling betreffende het Basisnet Water is geen kolom 
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plasbrandaandachtsgebied opgenomen. Bij binnenwateren is de aan- of afwezigheid van een 

plasbrandaandachtsgebied gekoppeld aan de aan- of afwezigheid van een zogenaamde vrijwaringszone 

langs een binnenwater. Of langs een in het Basisnet Water opgenomen vaarweg sprake is van een 

vrijwaringszone en hoe breed die zone is, is geregeld in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(hierna: Barro). De aan- of afwezigheid van een plasbrandaandachtsgebied langs binnenwateren vloeit dus 

niet voort uit de vermelding in de tabel -zoals bij de Basisnetten Weg en Spoor-, maar uit een 

schakelbepaling in het Besluit externe veiligheid transportroutes naar het Barro. 

 

Voor het Amsterdam-Rijnkanaal geldt een vaarwegklasse VI, waarvoor een vrijwaringsgebied geldt van 

30 meter vanaf de begrenzingslijn van de vaarweg. Nieuwe kwetsbare objecten mogen hierbinnen niet 

worden bestemd. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Volgens de “provinciale risicokaart” ligt er in of bij het plangebied géén buisleiding voor transport van 

gevaarlijke stoffen zoals aardgas of benzine waar rekening mee gehouden zou moeten worden. Het 

gasnet voor huishoudens en bedrijven valt niet binnen het kader van externe veiligheid.  

 

Elektromagnetische straling 

Er zijn in of bij het plangebied geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve 

magneetveldzones tot het plangebied reiken.  

Uit de gegevens op de website www.antenneregister.nl blijkt dat in de omgeving van het plangebied 

geen zendmasten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor 

elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. 

 

Conclusie 

Het vaststellen van dit bestemmingsplan is niet in strijd met het beleid en de regelgeving ten aanzien 

van externe veiligheid. 

 

5.13 Duurzaamheid 

Algemeen 

Duurzaamheid en duurzaam bouwen gaat onder ander over energieverbruik, comfort, binnenmilieu en 

bouwen voor de toekomst. Met duurzaam bouwen wordt verschillende zaken beoogt, waaronder: 

- Een vermindering van de CO2 uitstoot 

- Het vergroten van het welzijn van de gebruikers (kwaliteitsbevordering) 

- Het verminderen van de uitputting van grondstoffen en 

- Het tegengaan van vervuiling van bodem, water en lucht. 

 

Wettelijk kader duurzaamheid/duurzaam bouwen 

1. Minimale isolatiewaarden (Rc) voor de dichte delen van de uitwendige scheidingsconstructie:  

a. - 4,5 m2K/W voor de gevel  

b. - 6,0 m2K/W voor het dak  

c. - 3,5 m2K/W voor de vloer  

2. Een gemiddelde u-waarde van maximaal 1,65 W/m2K voor ramen (glas en kozijn) en deuren. 

Daarnaast een maximale u-waarde van 2,2 W/m2K voor de verschillende onderdelen van ramen, 

deuren en kozijnen;   

3. Een maximale EPC-waarde afhankelijk van het type gebouw. Voor woningen is de eis EPC < 0,4;   

4. Een berekening van de Milieuprestatie Gebouw (MPG). De MPG-verplichting geldt voor alle 

woningen en woongebouwen. Verder geldt de verplichting voor kantoorgebouwen met 

nevenfuncties groter dan 100 m2. 

 

 

http://www.antenneregister.nl/
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Hoe te voldoen 

Om te voldoen aan punt 1 t/m 3 dient er een EPC-berekening aangeleverd te worden. Voor de MPG kan 

er gekozen worden voor het indienen van een SBK-bewijs of voor het uitvoeren van een berekening met 

bijvoorbeeld GPR-gebouw. Voor GPR-gebouw is een gratis licentie beschikbaar via de Omgevingsdienst 

regio Utrecht. 

 

Beleid gemeente Stichtse Vecht 

De gemeente wil graag dat er duurzaam wordt gebouwd en verbouwd. De gemeente Stichtse Vecht is 

een mooie gemeente waarop we zuinig willen zijn. Dit doet de gemeente onder andere door de tool 

GPR Gebouw ter beschikking te stellen. 

 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in haar Woonvisie ambities vastgeteld op GPR Gebouw. Voor de 

thema’s Mileu, Gezondheid en Gebruikskwaliteit geldt het ambitieniveau van 7, voor de thema’s Energie 

en Toekomstwaarde geldt zelfs een ambitieniveau van minimaal een 8. GPR Gebouw is ook bij 

(grootschalige) verbouwingen goed te gebruiken. 

 

Energieagenda 

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 gasloze maatschappij. Verwarming van huizen en kantoren zal worden 

overgenomen door duurzame energiebronnen en koken zal in de toekomst uitsluitend nog elektrisch 

gebeuren. Nu al is het van belang om voorbereidingen te treffen en toekomstbestendig te bouwen.  
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6. Toelichting op de regels 
 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de bestaande situatie, het relevante beleid en de milieu- 

en omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het 

opstellen van het bestemmingsplan: de verbeelding (plankaart) en de regels. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de opzet van dit bestemmingsplan. Daarnaast worden de gemaakte keuzes op de 

verbeelding en in de regels verantwoord. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom bepaalde 

bestemmingen zijn aangewezen en waarom bepaalde bebouwing acceptabel is. 

   

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De regels en de verbeelding 

vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en dienen in onderlinge 

samenhang te worden bezien en toegepast. De toelichting vormt de verantwoording voor de gemaakte 

keuzen voor de inrichting van het plangebied en de toekenning van de bestemmingen. 

   

Dit bestemmingsplan is opgesteld aan de hand van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 

SVBP2012, zoals vastgelegd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Het 

bestemmingsplan is een overwegend conserverend plan, op onderdelen biedt het 

ontwikkelingsmogelijkheden. Door het samenvoegen van (onder)delen van 2 bestemmingsplannen is 

voor sommige onderdelen gekozen voor een andere systematiek dan voorheen.  

 

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken:  

- Hoofdstuk 1 Inleidende regels;  

- Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels;  

- Hoofdstuk 3 Algemene regels;  

- Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels. 

 

6.2 Opzet regels 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten 

digitaal vast te stellen. De Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) is 

verplicht. 

De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 maakt het mogelijk bestemmingsplannen te 

maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. 

Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en 

efficiëntere overheid. 

   

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende 

verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog 

worden verbeeld. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

 

6.2.1 Inleidende regels 
Hoofdstuk 1 bevat regels die gelden voor het gehele plangebied en bestaat uit:  

- artikel 1 Begrippen: In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen 

opgenomen, voor een eenduidige interpretatie van deze begrippen.  

- artikel 2 Wijze van meten: Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd 

en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. 

 

Op de verbeelding zijn soms bebouwingspercentages aangegeven. Als er geen percentages zijn 

aangegeven, mag het hele bouwvlak worden bebouwd. Uitgangspunt is dat alleen gebouwd mag 

worden binnen de bouwgrenzen. 
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6.2.2 Bestemmingsregels 
Hoofdstuk 2 bevat de juridische vertaling van de verschillende bestemmingen die voorkomen in het 

plangebied. Voor ieder gebied op de verbeelding is de bestemming aangegeven.  

Deze bestemmingen zijn in de regels onderverdeeld in onder meer: 

- bestemmingsomschrijving 

- bouw- en gebruiksregels 

- afwijken van bouw en gebruiksregels 

- wijzigingsbevoegdheid 

 

In paragraaf 6.3 worden de verschillende bestemmingen toegelicht en wordt ook per bestemming 

aangegeven waarom voor bepaalde gronden voor deze is gekozen. Daarnaast wordt, indien gekozen 

wordt af te wijken van de bestemming uit het geldende bestemmingsplan, aangeven waarom daarvoor 

is gekozen.  

 

In sommige delen van het plangebied komen dubbelbestemmingen voor. Dubbelbestemmingen 

overlappen bestemmingen en geven eigen regels, waarbij sprake is van een rangorde tussen de 

bestemmingen en de dubbelbestemmingen. De dubbelbestemmingen hoeven het gehele plangebied 

niet te bedekken. 

 

6.2.3 Algemene regels 
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels bestaan uit algemene bouwregels, algemene 

gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels . 

  

6.2.4 Overgangs- en slotregels 
In hoofdstuk 4 staan de overgangs- en slotregels. In artikel 38 is het overgangsrecht beschreven. Hierin 

wordt aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit 

bestemmingsplan. De inhoud van deze regels is overgenomen uit de standaardregels uit het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro).   

Artikel 39 geeft de officiële benaming van dit bestemmingsplan weer.  

   

6.3 Nadere toelichting op de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 

toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke 

bebouwing opgericht mag worden. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over 

welke functies waar mogelijk worden gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig 

toegestaan kan worden. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het 

juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste 

planologische situatie voor het plangebied is. 

   

In deze paragraaf worden de keuzes die zijn gemaakt nader onderbouwd. Hierbij zullen de 

bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels worden behandeld.  

   

Per bestemming is de volgende indeling gehanteerd:  

 

Bestemmingsomschrijving  

De bestemmingsomschrijving is de centrale bepaling van elke bestemming. In de 

bestemmingsomschrijving worden de binnen een bestemming toegestane functies genoemd. Het 

gebruik wordt hier geregeld. In een aantal gevallen is een specificering opgenomen van de toegestane 

functie, die correspondeert met een functieaanduiding op de verbeelding.  
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Bouwregels 

De bouwregels zijn gerelateerd aan deze bestemmingsomschrijving. In de bouwregels wordt 

aangegeven welke bebouwingsmogelijkheden er op een perceel bestaan. Zoals de bouw- en de 

goothoogtes. 

 

Nadere eisen 

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen (wanneer dit nodig is in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening) aan de mogelijkheden die in de bouwregels zijn beschreven nadere eisen te stellen. De 

omstandigheden waaronder deze eisen worden gesteld moeten dan wel duidelijk zijn geformuleerd. Een 

voorbeeld van een nadere eis is het moeten overleggen van een beplantingsplan.  

 

Afwijken van de bouwregels 

Door het opnemen van een afwijkingsregeling bestaat de mogelijkheid om middels een 

Omgevingsvergunning af te wijken van de algemeen toegestane bouwregels. In een afwijkingsregeling 

wordt opgenomen waarvan afwijking wordt verleend, de maximale omvang van de afwijking die kan 

worden toegestaan en eventuele voorwaarden waaronder de Omgevingsvergunning tot afwijken wordt 

verleend. Een voorbeeld is een afwijkende goot- en/of bouwhoogte in een bepaalde situatie. 

 

Specifieke gebruiksregels 

Deze regels zijn in feite een aanvulling op de bestemmingsomschrijving. Hier worden vormen van 

gebruik beschreven die men in strijd acht met de bestemming, maar waarvan niet direct uit de 

bestemmingsomschrijving blijkt dat dit zo is. Zo is in de bestemming 'Agrarisch met waarden' mogelijk 

gemaakt dat een aantal bestaande bedrijfswoningen als zogenaamde 'plattelandswoningen' mogen 

worden bewoond, waarbij de bewoners geen functionele binding meer hoeven te hebben met het 

agrarische bedrijf op het perceel. Dit geldt alleen voor het huidige gebruik en niet zonder meer voor het 

toekomstige gebruik. Nieuwe gevallen van gebruik als plattelandswoning zijn alleen via een 

afwijkingsbevoegdheid onder voorwaarden mogelijk. 

 

Afwijken van de gebruiksregels 

Onder afwijken van de gebruiksregels wordt het mogelijk gemaakt een bepaalde vorm van gebruik toch 

onder de bestemming te laten vallen. Een afwijking van een gebruiksregel mag echter niet leiden tot 

een feitelijke wijziging van de bestemming. Het betreft dus altijd gebruik dat inherent is aan de in de 

bestemmingsomschrijving opgenomen functies. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het mogen 

uitoefenen van kleinschalige nevenactiviteiten (in de vorm van ambachtelijke bedrijvigheid, zoals de 

verkoop van zelfgemaakte kaas) in de bestemming 'Agrarisch'.  

 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden  

Specifieke inrichtingsactiviteiten, niet bestaande uit bouwen (dat is immers al onder de bouwregels 

beschreven), dienen soms aan een Omgevingsvergunning te worden gebonden. Hiervan zal sprake zijn 

als bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van invloed kunnen zijn op in de 

specifieke bestemming voorkomende bijzondere omstandigheden. Voorbeelden van deze 

omstandigheden zijn cultuurhistorische- of landschappelijke waarden. Deze waarden kunnen met 

omgevingsvergunningstelsel worden beschermd. De regeling is nadrukkelijk niet bedoeld om alle 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden geheel uit te sluiten. Het betreft bijvoorbeeld de 

verplichte aanvraag van een vergunning voor het afgraven of egaliseren van gronden of het vellen van 

bos in de bestemming 'Natuur'. 

 

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

Het is mogelijk om in het bestemmingsplan te bepalen dat het zonder Omgevingsvergunning verboden 

is om bouwwerken te slopen. Hiermee kan worden voorkomen dat een bij het bestemmingsplan 
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gegeven bestemming minder geschikt wordt voor de verwezenlijking daarvan of om een al 

verwezenlijkte bestemming te handhaven en te beschermen. Deze bepaling wordt vooral opgenomen 

in gevallen waarin het onwenselijk is dat er bijvoorbeeld lege plekken ontstaan tussen bebouwing of om 

cultuurhistorische waarden van bestaande bebouwing te beschermen. 

 

Voorwaardelijke verplichting 

Het kan voorkomen dat een bepaald gebruik van gronden kan worden toegestaan, mits er maatregelen 

worden genomen om hinder naar de omgeving te voorkomen. Bijvoorbeeld het realiseren van opslag 

op een perceel, maar om dit te mogen doen moet eerst een groene haag om het perceel gerealiseerd 

worden. De voorwaarde dat eerst een haag moet worden gerealiseerd, voordat het perceel als opslag 

mag worden gebruikt, noemt men ' voorwaardelijke verplichting'. Dergelijke voorwaarden worden 

vooral toegepast bij landschappelijke inpassing in het buitengebied, maar ze kunnen ook in andere 

gevallen worden gebruikt, zoals bij nieuwbouw waarbij een verplichting kan worden opgelegd om 

bestaande bebouwing te slopen. 

 

Wijzigingsbevoegdheid  

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmingsplan te wijz igen 

(binnenplanse wijziging). Het kan dan gaan om het wijzigen van een op een perceel gelegde 

bestemming, maar ook bijvoorbeeld het wijzigen of vergroten van een bouwvlak (met bijbehorende 

bouwmogelijkheden). 

De inleidende regels (hoofdstuk I) en de overgangs- en slotregel (hoofdstuk IV) worden hier verder niet 

toegelicht. Voor de overige bestemmingen volgt in de volgende paragraaf een inhoudelijke beschrijving. 

Indien een bepaald lid niet van toepassing is, wordt deze niet in de regel genoemd.  

 

artikel 3 Agrarisch met waarden 

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor een grondgebonden agrarisch 

bedrijf. Binnen de agrarische bestemming zijn diverse aanduidingen opgenomen die ter plaatse specifiek 

gebruik toestaan al dan niet naast het agrarisch bedrijf. Per bouwvlak is in beginsel één agrarische 

bedrijfswoning toegestaan, tenzij op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal 

wooneenheden’ anders staat aangeven. Bij bedrijfsbeëindiging is het voortzetten van het wonen in de 

bedrijfswoning toegestaan, mits milieu hygiënisch inpasbaar. 

 

De toegestane bouwwerken dienen uitsluitend op het bouwvlak te worden gerealiseerd. Via een 

afwijking wordt de mogelijkheid geboden om binnen een aantal voorwaarden het bouwvlak aan te 

passen. Hiermee wordt beoogd ruimte te bieden voor een goede agrarische bedrijfsvoering en het 

optimaal benutten van de bestaande ruimte in het bouwvlak. 

 

Houden van paarden  

Aan activiteiten, zoals een paardenpension of paardenbak, worden voorwaarden gesteld. Het houden 

van paarden valt niet automatisch onder de definitie agrarisch bedrijf, maar krijgt in principe een 

bedrijfsbestemming. Het fokken van paarden is wel een agrarische bestemming. Zo is een 

paardenpension wel als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf toegestaan. Een paardenfokkerij past 

binnen de definitie van een agrarisch bedrijf, aangezien het een bedrijf is dat gericht is op het 

voortbrengen van producten, door middel van het houden van dieren, waarop een bedrijfsmatige, op 

de marktgerichte productie plaatsvindt, welke een wezenlijke bijdrage aan de inkomensvorming levert. 

Het betreft bedrijven met veel grond, stallen en een kleine binnenbak. Er is sprake van weinig bezoekers. 

Overigens heeft de manege in het bestemmingsplan een sportbestemming.  

Buiten het bouwvlak is opslag niet toegestaan. 

 

Nevenactiviteit 

Binnen de bestemming bestaat de mogelijkheid om nevenactiviteiten uit te voeren in de vorm van een 

aan-huis-verbonden beroep, kleinschalige bedrijfsactiviteiten of praktijkruimte. Hierbij is aangegeven 
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dat er een maximum aantal nevenactiviteiten is toegestaan en een maximum aan oppervlakte mag 

worden gebruikt ten behoeve van de activiteiten. Daarnaast is het van belang dat binnen de bestemming 

rekening wordt gehouden met bestaande en beoogde cultuurhistorische, landschappelijke en 

natuurwaarden. Deze waarden mogen niet onevenredig worden aangetast. 

 

Nevenactiviteiten met een ruimtebeslag van meer dan 300m2 of buiten het bouwvlak 

Met een afwijking kan een groter oppervlak aan nevenactiviteiten worden toegestaan dan 300 m2 tot 

maximaal 500m2 mits deze nevenactiviteiten ondergeschikt blijven aan de hoofdbestemming. Hier 

worden wel voorwaarden aan gesteld ten aanzien van het parkeren en de hinder voor de omgeving.  

 

Kleinschalig kamperen 

Een voorbeeld van een nevenactiviteit is een minicamping. De ruimtelijke weerslag van het kamperen 

bij de boer is duidelijk zichtbaar in het landschap. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het 

ruimtebeslag voor de kampeereenheden, parkeervoorzieningen en sanitaire gebouwen. Door 

kleinschalig kamperen toe te staan, wordt aan agrarische ondernemers de mogelijkheid geboden om 

neveninkomsten te genereren. Om de ruimtelijke weerslag te beperken ten opzichte van de omgeving, 

zijn bij kamperen bij de boer extra voorwaarden opgenomen. Daarnaast moet ook een inrichtingsplan 

worden opgesteld voor een landschappelijke inpassing. De al bestaande kampeerterreinen zijn conform 

de huidige situatie bestemd en kunnen andere regels hebben dan de regeling kamperen bij de boer. 

 

Wijzigingsbevoegdheid 

Via een wijzigingsbevoegdheid wordt de mogelijkheid geboden om na bedrijfsbeëindiging de 

bestemming te wijzigen in Wonen of Bedrijf. De omliggende agrarische bedrijven mogen daardoor niet 

worden beperkt. Ingeval van een boerderij die is aangeduid als karakteristiek, zijn meerdere 

wooneenheden in het karakteristieke pand mogelijk. Wat betreft de bedrijven, geldt verder dat alleen 

categorie 1 en 2 bedrijven zijn toegelaten. Ook dient ten minste 50% van de voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing gesloopt te worden en de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van het bedrijf 

mag niet meer dan 1000 m² bedragen. Verkeersaantrekkende werking van het bedrijf is niet toegestaan. 

Parkeren vindt plaats op eigen erf. Er wordt een erfinrichtingsplan door de initiatiefnemer opgesteld.  

Ingeval van wijziging naar niet agrarische opslag, is de sloopverplichting niet van toepassing.  

Een zomerwoning of recreatiewoning kan door middel van een wijzigingsbevoegdheid de bestemming 

Wonen krijgen. Voor het wijzigen van recreatiewoning naar Wonen dient onder andere voldaan te 

worden aan het Bouwbesluit, dient er in voldoende parkeerplaatsen te worden voorzien en dient de 

minimale grondoppervlakte 150 m2 bedragen.  

 

artikel 4 Bedrijf 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven zoals genoemd in categorie 1 en 2 

van de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’, tenzij op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf van 

categorie' anders staat aangeven. Binnen de bestemming zijn onder voorwaarden bedrijfswoningen 

toegestaan. 

Bedrijfsgebouwen en overkappingen bij bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de op de 

verbeelding opgenomen bouwvlakken. 

Bedrijven in de categorie 1 en 2 zoals die voorkomen op de als bijlage bij de regels opgenomen Staat 

van bedrijfsactiviteiten zijn algemeen toegestaan binnen de bestemming 'Bedrijf'. Het betreft bedrijven 

die, voor wat betreft geluidproductie, verkeersaantrekkende werking, gevaar, stof en dergelijke, in de 

nabijheid van woningen kunnen worden geplaatst.  

Daarnaast zijn op een aantal specifieke functies opgenomen. Deze bedrijven zijn specifiek aangeduid op 

de verbeelding. 
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Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bij een 

algehele bedrijfsbeëindiging van een ter plaatse gevestigd bedrijf, de bestemming 'Bedrijf' wijzigen naar 

'Wonen - 2' of indien het bedrijf op een buitenplaats gevestigd is naar 'Wonen - 3'  

 

artikel 5 Bos 

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud en/of herstel van de aan de 

bosschages, de gronden en sloten eigen landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Op 

bepaalde plaatsen zijn aanduidingen weergegeven, zoals parkeerterrein of helikopterluchthaven. Deze 

functies zijn ter plekke of middels een uitsterf constructie toegestaan 

 

Artikel 6 Buitenplaats 

De voor Buitenplaats aangewezen gronden zijn bestemd op basis van de kaart met Historische 

buitenplaatsen van de Provincie Utrecht. De buitenplaats is vaak een geheel van een landhuis of kasteel 

met bijgebouwen (en bijbehorende bouwwerken), tuin, park, weilanden, moestuinen en bos.  

 

Vaak is een buitenplaats ook aangewezen als rijksmonument. Dit artikel richt zich voornamelijk op het 

het behoud en/ of herstel van het ensemble van de aanwezige buitenplaats.  

Het aanwezige landhuis/hoofdhuis en overige bouwwerken waar een hoofdfunctie in zit worden op basis 

van de huidige functie bestemd. 

 

Op de buitenplaats zijn nevenfuncties mogelijk, mits deze ondergeschikt zijn aan hoofdbestemming en 

er geen nieuwe bebouwing wordt toegevoegd ten gevolge van de andere functie. De andere functie 

mag de waarden van het landgoed niet aantasten en geen hinder opleveren voor de omgeving.  

 

Om de buitenplaats te beschermen is een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde vereist.  

 

artikel 7 Dienstverlening 

De gronden zijn bestemd voor dienstverlenende activiteiten, zoals aangegeven in de begrippenlijst 

behorende bij de regels. 

 

artikel 8 Groen 

De bestemming Groen is gegeven aan de openbare groenvoorzieningen en parken. Binnen deze 

bestemming vallen ook dag-recreatief medegebruik, de speelvoorzieningen, voet- en fietspaden, in- en 

uitritten en waterpartijen. Ter plaatsen van de aanduiding ‘parkeren’ is tevens parkeren toegestaan.  

 

artikel 9 Horeca 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor horecabedrijven zoals genoemd in categorie 

1 tot en met 3 van de ‘Staat van Horeca-activiteiten’. In het plangebied bevindt zich onder andere een 

pension en een zaalaccommodatie die als zodanig zijn aangeduid. 

 

artikel 10 Maatschappelijk  

De als ‘maatschappelijk’ aangeduide gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. In 

bepaalde gevallen zijn deze maatschappelijke voorzieningen expliciet benoemd met een aanduiding.  

 

artikel 11 Maatschappelijk - begraafplaats 

De gronden met deze bestemming zijn specifiek bedoeld voor een begraafplaats en alle daarbij 

behorende voorzieningen. Binnen deze bestemming zijn aanduidingen opgenomen voor de gronden 

voor crematie-as (urnenmuren en strooivelden), parkeervoorziening en bijbehorende voorzieningen 

(zoals beheerruimte). Gebouwen mogen, met uitzondering van keldergraven, alleen binnen een 
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bouwvlak worden gebouwd. Het plan kent een bouwvlak voor de bijbehorende voorzieningen. Voor het 

overige zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten.  

 

artikel 12 Natuur 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- 

en landschapswaarden. Ook watergangen, bos, ecologische zones en extensief recreatief medegebruik 

vallen onder deze bestemming. 

 

artikel 13 Recreatie 

De voor ‘Recreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor recreatie alsmede bedrijven en organisaties 

in de recreatieve sector. Specifieke aanduidingen zijn opgenomen voor bedrijfswoningen, 

recreatiewoningen en volkstuinen. 

 

artikel 14 Verkeer 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met een hoofdzakelijk doorgaand 

karakter, parkeervoorzieningen, straatmeubilair en reclameborden. Hieronder vallen ook kunstwerken, 

geluidwerende voorzieningen in- en uitritten en nutsvoorzieningen. 

Ter plaatse van de aanduiding 'Jaagpad' zijn de gronden en gebouwen tevens bestemd voor een 

openbaar wandelpad. 

 

artikel 15 Water 

De belangrijkste watergangen hebben de bestemming water meegekregen. Voor bestaande 

woonschepen is een aanduiding opgenomen.  

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud, herstel en beheer van de 

landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in de vorm van water en waterlopen, 

waterhuishouding, steigers aan de oever van een tuin en/of erf van een woning en recreatief 

medegebruik. Op of in deze gronden mag niet gebouwd worden. 

 

artikel 16 Wonen – 1 

In het bestemmingsplan is onderscheid gemaakt in drie bestemmingen voor wonen. Wonen – 1 is 

bedoeld voor woningen binnen de bebouwde kom van Breukelen (Insulindelaan) en andere meer 

seriematig en in rijen of geschakeld gebouwde woningen. Op deze plekken is het van belang dat deze 

stedenbouwkundige context wordt gehandhaafd. 

Binnen de bestemming wonen zijn bijgebouwen weergegeven op de verbeelding als ze voor de 

gevelrooilijn staan. 

De voor 'Wonen – 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, aan-huis-verbonden beroep, 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte in categorie 1 en 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten, of daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten en Bed & Breakfast. 

 

Het bestemmingsplan heeft een sterk consoliderend karakter voor wat betreft het bestaande gebruik 

van gronden en opstallen alsmede de omvang van de bouwwerken. Een woning kan alleen worden 

vergroot door uitbouwen, dakopbouwen, dakkapellen en het doortrekken van de kap. De 

woonbestemming is op de verbeelding voorzien van een bouwvlak. De bouwvlakken houden zoveel 

mogelijk de oorspronkelijke achtergevel aan. Naast de regeling voor hoofdgebouwen (dat is de woning), 

die binnen het bouwvlak moeten worden gebouwd, is een regeling voor erfbebouwing (bijbehorende 

bouwwerken) opgenomen voor het achter- en zijerf. 

Dit gebied ligt achter de woningen en in sommige gevallen aan de zijkant van de woning. Op het zij- en 

achtererf (bij de woning) is daardoor ook het een en ander aan bebouwing mogelijk. Hierbij geldt dat 

de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m2 met dien verstande dat niet meer dan 

50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf (zij- en achtererf) mag worden 

bebouwd. In de bouwregels zijn aanvullende bepalingen opgenomen, onder andere voor wat betreft de 
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maximale goot- en bouwhoogte van aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken. In het 

bestemmingsplan is een dieptemaat voor een uit- of aanbouw opgenomen. Deze dieptemaat is 

vastgesteld op 3 meter gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw. Al gerealiseerde uit- en/of 

aanbouwen tellen niet mee als hoofdgebouw. Door op deze manier de achtergevel vast te leggen, blijven 

de contouren van een verspringende achtergevel behouden, wat ten goede komt van de 

stedenbouwkundige structuur. 

 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn aan huis verbonden beroepen inclusief kleinschalige 

verblijfsrecreatie, onder voorwaarden toegestaan. Ten behoeve van aan huis verbonden beroepen zijn 

gebruiksregels opgenomen. Zo is onder andere vastgelegd dat de activiteit ondergeschikt moet zijn aan 

de hoofdfunctie. Het gebruik mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en onevenredig 

nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer, waaronder parkeren en het beroep 

of de activiteit dient door de bewoner(s) zelf te worden uitgeoefend.  

 

artikel 17 Wonen – 2 

De voor ‘Wonen - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, met dien verstande dat per 

bouwvlak niet meer dan één woning is toegestaan, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

woningen' een afwijkend aantal woningen is aangegeven, al dan niet in combinatie met ruimte voor de 

uitoefening van een aan-huisverbonden beroep, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en 

praktijkruimte in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, of daarmee gelijk te stellen 

bedrijfsactiviteiten. 

 

Ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, kleinschalige bedrijfsmatige activiteit of 

praktijkruimte zijn onder de bestemming voorwaarden gesteld aan het maximale oppervlak van specifiek 

gebruik. 

 

Wonen – 2 is bedoeld voor meer vrijstaande bebouwing hoofdzakelijk langs de Vecht. Het verschil met 

Wonen – 1 zit hem met name in de karakteristiek van de bebouwing. 

 

Vergroten woning 

Er geldt een afwijking voor vergroting van de woning, voorwaarde is sloop van bijgebouwen. Voor iedere 

50 m³ uitbreiding moet 100 m² aan bijgebouwen gesloopt worden. De inhoud van woningen mag niet 

meer dan 750 m³ bedragen. Ook is er een afwijking opgenomen voor 70 m² aan bijgebouwen. Verder is 

ten behoeve van hobbymatige agrarische activiteiten onder voorwaarden, een oppervlak van 150 m² 

aan bijgebouwen mogelijk. De bij de woning behorende gronden beslaan minimaal 3 hectare 

aaneengesloten bij de woning gelegen grasland.  

Via een afwijking van de gebruiksregels is het mogelijk, gebouwen te benutten voor aan huis gebonden 

beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte. Bestaande nevenactivite iten zijn 

opgenomen in de bijlagen bij de regels. Tevens is afwijking mogelijk voor het aanleggen van één 

zwembad en of één paardenbak per perceel. Ook is het mogelijk de bestemming ‘Wonen’ te wijzigen 

ten behoeve van woningsplitsing van een karakteristieke woning. 

  

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een functiewijziging van een agrarische functie naar een 

woonfunctie, kan bij een boerderij met aangebouwde deel zowel de woning als de aangebouwde deel 

benut worden ten behoeve van de woonfunctie.  

 

artikel 18 Wonen – 3 

De voor ‘Wonen - 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen op een buitenplaats en/of 

landgoed, met dien verstande dat het behoud van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke 

waarden van groot belang zijn. Ook nevenactiviteiten (onder ander in de vorm van horeca) zijn onder 

voorwaarden mogelijk binnen deze bestemming. Hiervoor zijn functies en maximale oppervlakten 

opgenomen in de regels. 
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artikel 19  t/m 24 Waarde Archeologie – 1/2/3/4/5/6 

Er zijn (aantal) bestemmingen Waarde Archeologie opgenomen in het bestemmingsplan. Om de 

archeologische waarden in het plangebied te beschermen. Binnen deze bestemmingen is op basis van 

een uit te voeren archeologisch onderzoek afwijking mogelijk van de bouwregels. Bouwen is op deze 

gronden ten behoeve van een andere ter plaatse geldende (enkel) bestemming uitsluitend toegestaan, 

nadat uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

 

Uitzonderingen hierop is het vervangen, vernieuwen of veranderen van bestaande bebouwing op de 

bestaande plaats, waarbij de oppervlakte op of onder peil niet wordt vergroot en geen graaf- of 

heiwerkzaamheden benodigd zijn of de grondwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk niet 

dieper plaatsvinden, of het oppervlak niet groter is dan in de betreffende bestemming aangegeven. 

 

Als de oppervlakte van een bouwwerk of werk binnen de aangegeven oppervlakte blijft is geen 

archeologisch onderzoek nodig. Als een bouwwerk of werk niet dieper gaat is geen archeologisch 

onderzoek nodig. 

Als voorbeeld bij de Waarde archeologie-2 hoeft pas een archeologisch onderzoek plaats te vinden als 

de bodemverstoring meer is dan 50 m2 en dieper is dan 0,3 meter. Dus als de werkzaamheden in de 

grond minder zijn dan 50 m2 is er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

 

artikel 25 Waarde – Beschermd dorpsgezicht 

De voor ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden  is gegeven aan de oude kern van 

Maarssen.  

Het bestemmingsplan heeft een overwegend consoliderend karakter. Dit wil zeggen dat de bestaande 

situatie uitgangspunt is geweest voor het toekennen van de bestemmingen. Een consoliderend 

bestemmingsplan biedt als zodanig al bescherming aan een gebied. Uiteraard zijn de onderliggende 

bestemmingen ook van toepassing zolang deze in overeenstemming zijn met het bepaalde in de 

dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht'. De dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd 

dorpsgezicht' is primair. Het bestemmingsplan is gericht op het veiligstellen en zo mogelijk versterken 

van de binnen het beschermd dorpsgezicht voorkomende cultuurhistorische waarden, zoals deze zijn 

omschreven in de omschrijving van het beschermd dorpsgezicht. Hierbij ligt het niet in de bedoeling de 

huidige situatie te 'bevriezen', maar waar mogelijk enige ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen. 

Het is daarbij echter van vitaal belang deze nieuwe ontwikkelingen, die overigens van bescheiden 

omvang zullen zijn, te toetsen aan en verantwoord in te passen in het waardevolle historische gegeven. 

In ieder geval zal geen afbreuk mogen worden gedaan aan de te beschermen karakteristieken van het 

gebied.  

Om deze reden is in de regels opgenomen dat bij bouwaanvragen voor bijbehorende bouwwerken en 

afwijkingen advies van de monumentencommissie dient te worden ingewonnen. Als vanzelfsprekend 

dient de bouwaanvraag eveneens te voldoen aan de omschrijving van het beschermd dorpsgezicht.  

 

Het bijzondere karakter van dit bestemmingsplan komt tot uitdrukking in een aantal regelingen in de 

planregels en op de verbeelding die zijn bedoeld om de cultuurhistorische waarden van het beschermde 

dorpsgezicht extra veilig te stellen. Een regeling met betrekking tot nadere eisen voor de plaatsing van 

gebouwen en plaatsing en maatvoering van andere bouwwerken is opgenomen in de planregels. Tevens 

is in een binnenplanse afwijking vastgelegd dat panden in het beschermd dorpsgezicht uitsluitend 

mogen worden vernieuwd, veranderd of uitgebreid, indien het betrokken bouwplan mede strekt tot 

behoud of versterking van het uitwendige karakter van het pand.  

 

In een omgevingsvergunningenstelsel zijn diverse werken en werkzaamheden gekoppeld aan een 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, 

zoals het aanleggen van verhardingen. Eveneens is een omgevingsvergunningenstelsel voor het slopen 
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opgenomen voor het beschermen van alle beschermingswaardige panden in het beschermd 

dorpsgezicht. Bepaalde bebouwing is uitsluitend via afwijking toegestaan. Bij het toepassen van een 

afwijkingsbevoegdheid, het verlenen van een Omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden 

of een Omgevingsvergunning voor het slopen dient getoetst te worden aan de cultuurhistorische 

waarden, door middel van het opvragen van advies van de monumentencommissie. 

 

artikel 26 Waarde Buitenplaatsbiotoop 

De voor ‘Waarde - Buitenplaatsbiotoop’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, herstel, beheer en de versterking van 

het ensemble van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden en 

hun samenhang, welke met name bestaat uit de buitenplaats.  

De op de buitenplaats gesitueerde monumenten worden individueel beschermd vanuit de Erfgoedwet. 

De monumentale samenhang tussen gebouwen en landschap bestaande uit lanen, tuien, waterpartijen 

etc. wordt beschermd door de dubbelstemming Waarde- Buitenplaats.  

Zowel het bouwen als het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het wijzigen van de bestaande paden en 

lanenstructuur zijn aan beschermende voorwaarden gebonden  

 

artikel 27 Waarde cultuurhistorie – 2 (Nieuwe Hollandsche Waterlinie) 

De dubbelbestemming Nieuwe Hollandsche Waterlinie is gegeven aan het complex van 

groepsschuilplaatsen en betonnen werken (kazematten), dijken, kanalen, inundatiekommen en 

openheid schootsvelden als onderdelen van het verdedigingssysteem. 

De Nieuwe Hollandse waterlinie staat op de nominatie om als Unesco erfgoed genomineerd te worden. 

Om de waarden van dit stuk erfgoed vooruitlopend te waarborgen is de dubbelbestemming 

opgenomen. Er mogen binnen de dubbelbestemming geen bouwwerken worden gerealiseerd die 

afbreuk doen aan de waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze regeling is van toepassing op 

de gronden buiten het bouwvlak. 

 

artikel 28 Waarde -  Cultuurhistorie, landschap en natuur 

Cultuurhistorie en landschap zijn belangrijke waarden binnen het bestemmingsplan. Om deze waarden 

op verschillende manieren te beschermen is de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en 

natuur’ voor het plangebied van toepassing. Binnen de bestemming worden diverse specifiek voor dit 

plangebied belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden beschermd. De 

hiermee gepaard gaande belangen dienen te worden meegewogen in de belangenafweging bij het 

verlenen van een toestemming voor een ontwikkeling. 

Het advies van deskundigen is een vereiste bij ruimtelijke ingrepen. 

 

artikel 29 Waarde – Ecologie 

Deze dubbelbestemming is gegeven aan (benoemen). 

De Vecht is onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur door Nederland. Om deze natuurfunctie van 

de hoofdstructuur voldoende te kunnen waarborgen is aanvullend een dubbelbestemming opgenomen. 

In deze bestemming zijn regels opgenomen die zorg dragen voor het behoud van de ecologische 

waarden. 

 

artikel 30 Waarde – Landgoed 

De voor 'Waarde - Landgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor de instandhouding van het historische landgoed met de daarbij 

behorende voorzieningen welke met name bestaan uit:  

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals landhuizen en bijbehorende gebouwen, zoals 

koetshuizen en agrarische bebouwing, cultuurhistorisch waardevolle overige bouwwerken, zoals 

entreehekken en theekoepels, waterpartijen, bijzondere landschappelijke elementen, bos- en agrarische 

percelen, paden-, lanen en groenstructuur. 
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artikel 31 Waterstaat – Waterkering 

De als waterstaat – waterkering aangewezen gronden zijn naast de andere voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor waterkering en de bijbehorende beschermingszone. Er mogen 

bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, 

indien en voor zover het belang van de waterkering hierdoor niet onevenredig wordt geschaad.   



13 oktober 2017 | Bestemmingsplan Rondom de Vecht | Bureau voor Planvorming & Advies 85 

 

 

7. Economische uitvoerbaarheid 
 

7.1 Inleiding 

Het bestemmingsplan ‘Rondom de Vecht’ betreft een overwegend conserverend bestemmingsplan. De 

gemeente heeft geen kosten, anders dan de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan. 

Hiervoor zijn structurele financiële middelen gereserveerd op de gemeentelijke begroting. Het 

bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar. 

 

7.2 Exploitatie 

De Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening) gaat ervan uit dat bij het 

bestemmingsplan een exploitatieplan wordt vastgesteld tenzij het kostenverhaal anders verzekerd is. 

Met dit voorontwerpbestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarvoor een 

exploitatieplan noodzakelijk is. Om die reden maakt een exploitatieplan geen deel uit van dit 

bestemmingsplan. 
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8. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

8.1 Inleiding 

De procedure voor vaststelling van een bestemmingsplan is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. 

Aangegeven is dat tussen de gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan 

moet worden gevoerd, voordat een ontwerpbestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Bovendien 

is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard (zienswijzenprocedure). 

 

8.2 Overleg en inspraak 
Conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt is het voorontwerpbestemmingsplan 

toegestuurd aan de volgende bevoegde instanties: 

 

1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu;  

2 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie;  

3 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;  

4 Inspectie Leefomgeving en Transport;  

5 Rijkswaterstaat;  

6 Staatsbosbeheer;  

7 Provincie Utrecht;  

8 Provincie Noord-Holland;  

9 Waternet;  

10 Gemeente Weesp;  

11 Gemeente Wijdemeren;  

12 Gemeente Ronde Venen;  

13 Veiligheidsregio Utrecht;  

14 Natuurmonumenten;  

15 Natuur en Milieufederatie Utrecht;  

16 Recreatieschap Midden Nederland;  

17 Vechtplassencommissie;  

18 Prorail;  

19 Gasunie;  

20 Stedin Netbeheer bv;  

21 Vitens nv;  

22 Kamer van Koophandel.  

 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is gepubliceerd, zodat eenieder een inspraakreactie kan 

geven. Deze inspraakreacties zijn als bijlage 4. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Ruimtelijke onderbouwing initiatieven 
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Bijlage 2. Quickscan Cultuurhistorie 
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W. Weijs (2011). Natuur en landschap van de Vechtstreek. Zeist.
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Historisch-geografische quickscan van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied rondom de Vecht'
in de  g e m e e nte  Stichts e  Ve cht
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Te n tijde  va n de  hog e  m idde le e uwe n, ong e ve e r 1000 na  Chr., had wate r e norm  ve e l invloe d op he t la nds cha p. Zo m e a nde rde  de  Ve cht vrij door he t onb e dijkte  la ndscha p, b ra cht de  Zuide rze e  b ij hog e  vloe d
nog  b ra k wate r richting  Utre cht e n kwa m  va nuit ’t Gooi kwe l opze tte n dat in he t om ring e nde  ve e nla ndscha p sta g ne e rde . De  hog e re , za ndig e  oe ve rwa lle n la ng s  de  Ve cht wa re n da a rom  voor m idde le e uws e  b oe re n
a ls  e nig e  g e s chikt om  te  ontg inne n voor la ndb ouw. Me t onre g e lm a tig e  b lokve rka ve ling e n we rde n de  kle ine  oe ve rwa lle n om g e vorm d tot e e n g e m e ng d la ndb ouwg e b ie d. In he t pla ng e b ie d is da a r e chte r we inig  m e e r
va n te rug  te  vinde n. Ka ra kte ris tie ke r voor he t pla ng e b ie d zijn de  ie ts la te re  ve e nm oe ra s ontg inning e n, die  in de  loop va n de  twa a lfde  e e uw op g a ng  kwa m e n. De  Ve cht wa s  nog  m a a r ne t b e dijkt (1173) e n de  g rote
ve e nm oe ra s s e n lonkte n om  ontg onne n te  worde n. De  b is s chop va n Utre cht voe rde  da a r de  re g io op e n b e s te e dde  de  uitvoe ring  va n de  ve e nontg inning  uit a a n ka pitte ls , pla a ts e lijke  ontg inne rs  of loya le
le e nm a nne n. De ze  ontg inning e n wa re n in te g e ns te lling  tot de  ve rka ve ling  op de  oe ve rwa lle n nie t onre g e lm a tig  va n vorm , m a a r hadde n juist e e n ops tre kke nd pa troon. Va na f de  oe ve rwa lle n va n de  Ve cht
we rd m e t la ng e , re chte  ka ve ls lote n he t ve e nm oe ra s  ing e trokke n. O p die  m a nie r we rd he t ve e n ontwate rd e n in g e b ruik g e nom e n. Doordat e r e e n diffus e  g re ns  is  tus s e n he t kle ig e b ie d va n de  Ve cht e n he t
ve e ng e b ie d lope n de  ve e nontg inning s s lote n s om s  ove r in he t kle ig e b ie d. In a nde re  g e va lle n is  de  g re ns  tus s e n he t kle i- e n he t ve e ng e b ie d vrij ha rd, doordat door de  ontg inne rs  e e n ka de  we rd opg e worpe n.
De  ontg inning e n hadde n in dit g e de e lte  va n Utre cht g e e n va s te  die pte m a a t, m a a r e e n vrije  ops tre k zonde r e e n voora f b e pa a lde  a chte rg re ns . In he t pla ng e b ie d lig g e n a a n de  we s tka nt va n de  Ve cht de
ve e nontg inning s b lokke n va n he t O tte rs poorb roe k e n he t Ma a rs s e nb roe k. Alle e n he t O tte rs poorb roe k is  da a rva n nog  he rke nb a a r. Aa n de  oos tka nt va n de  Ve cht lig g e n de  ve e nontg inning e nb lokke n va n he t
Ma a rs s e ve e n, Tie nhove n e n he t Bre uke le rve e n. He t g e de e lte  b inne n he t pla ng e b ie d m oe t a l voor 1300 zijn ontg onne n. De  b lokke n te n oos te n va n de  Ka lve rs tra a t e n de  Ve e nka de  (b e ide n b uite n he t pla ng e b ie d)
kwa m e n va na f 1300 a a n de  b e urt. Da a rb ij trok he t b lok va n Tie nhove n ha a r ka ve ls lote n re chtdoor, wa a rdoor de  ontg inne rs  va n he t Bre uke le rve e n e n Ma a rs s e ve e n a a n we e rs zijde n kle m  kwa m  te  zitte n e n in e e n
punt m oe s te n e indig e n. Tus s e n de  ve e nontg inning s b lokke n we rde n ka de s  opg e worpe n. De  ka de s  die nde n a ls  g re ns s che iding , wate rb e he e rs ing  of a ls  ve rtre kpunt voor de  volg e nde  ontg inning . Voor de  a fwa te ring
we rd tus s e n Ma a rs s e n e n Bre uke le n g e b ruik g e m a a kt va n e e n oude  Ve chtm e a nde r. Voor he t ve rvoe re n va n turf we rd da a rop de  Tie nhove ns che  Va a rt (la te r Ka na a l) op a a n g e s lote n. Door de  g rootscha lig e
turfwinning  lie p, ne t buite n he t pla ng e b ie d, e e n g e de e lte  va n de  ve e nontg inning s b lokke n va n Ma a rs s e ve e n e n Tie nhove n in de  ze ve ntie nde  e n a chttie nde  e e uw we e r onde r wate r (in 1887 we rd de ze  pla s
droog g e m a le n e n in g e b ruik g e nom e n a ls  de  Be thune polde r).
Na om s tre e ks  1250 ve rre ze n e r ka s te le n la ng s  de  rivie r, doorg a a ns  op stra te g is che  ple kke n in e e n b ocht of b ij e e n wate rg a ng . De  b is s chop kon door he t uitg e ve n va n ka s te le n zijn le e nm a nne n a a n zich b inde n.
Ve e l ka s te le n we rde n a lwe e r in de  ze s tie nde  e e uw g e s loopt of va na f de  ze ve ntie nde  e e uw tot b uite npla a ts om g e b ouwd. In he t pla ng e b ie d ve rke e rt a lle e n O ude a n nog  in re de lijke , orig ine le  sta a t. Gunte rs te in e n
Nije nrode  (buite n he t pla ng e b ie d) re fe re re n m e t hun om g ra chting e n e n a rchite ctuur nog  e nig s zins  a a n hun voorg a ng e rs  uit de  m idde le e uwe n. De  Ve cht, via  dive rs e  va a rte n ve rb onde n Am s te rda m , Utre cht e n de
na a s tg e le g e n ve e ng e b ie de n, we rd de  b e la ng rijks te  va a rroute  voor he t tra ns port. Turf, kle i e n da kpa nne n wa re n de  voorna a m s te  g oe de re n. Typis ch voor de  Ve cht is da n ook he t g e b ruik va n a fg e ke urde  da kpa nne n
voor de  b e s choe iing  va n de  oe ve rs .
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Agrarische ontginningen, bedijking en kastelen Buitenplaatsen langs de Vecht Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Scha a l is  1:25.000 op A0-form a a t

oa pril 2015

Cartograaf: Martijn Horst

Be g in ze ve ntie nde  e e uw richtte  Utre cht zich m e e r e n m e e r op Am s te rda m . De  Ve cht g ing  de e l uitm a ke n va n e e n nie uw tre kva a rte ns te ls e l. O m s tre e ks  1600 hadde n de  State n va n Utre cht a l b e s lote n om  op de
oos toe ve r tot Bre uke le n e e n ope nb a re  za ndwe g  a a n te  le g g e n, die  g e s chikt wa s  a ls  ja a g pa d e n wa a rove r ook he t ove rig e  ve rke e r kon g a a n. De  b re e dte  va n de rg e lijke  pa de n wa s  m ins te ns  12 voe t (3,77 m e te r).
De  a a nle g  va n buite npla a ts e n in de  ze ve ntie nde  e n a chttie nde  e e uw la ng s  de  Ve cht wa s  da n ook e e n ze e r Am ste rda m s e  a a ng e le g e nhe id. Hoofdste de lijke  kooplie de n e n re g e nte n b e le g de n hun ka pita a l in
la nde rije n la ng s  de  rivie r om  e r b uite npla a ts e n te  s tichte n a ls  zom e rve rb lijf. O pm e rke lijk g e noe g  b e g on de  stichting  va n de  buite npla a ts e n nie t dichtb ij Am ste rda m  in he t noorde n, m a a r b ij Ma a rs s e n. Joha n
Huyde cope r g a f da a r in de  ‘Goude n Bocht’ na m e lijk a l in de  vroe g e  ze ve ntie nde  e e uw g rond uit m e t de  ve rplichting  om  e r e e n b uite npla a ts op te  s tichte n.
Na he t ra m pja a r 1672 kwa m  de  b loe ipe riode  va n de  buite npla a ts e n la ng s  de  Ve cht pa s  e cht op g a ng . Am s te rda m m e rs  kochte n de  door de  Fra ns e n ve rwoe s te  ka s te le n e n b oe rde rije n op e n ve rb ouwde n de ze  tot
luxe  buite npla a ts e n. Va a k we rde n voor de  tuina a nle g  (de  oudste ) g e de e lte n va n de  ve e nve rka ve ling  we e r dichtg e g ooid. Ha lve rwe g e  de  a chttie nde  e e uw had de ze  b loe ipe riode  ha a r hoog te punt. Ka ra kte ris tie k voor
he t b uite npla a ts e nla nds cha p la ng s  de  Ve cht is  he t ha lfope n la ndscha p m e t e e n a fwis s e ling  va n b e s lote n b uite npla a ts e n, ope n we ila nde n m e t b oe rde rije n e n historis che  ke rne n. He t vrije  zicht tus s e n ja a g pa d e n
Ve cht e n de  doorzichte n tus s e n e n a chte r de  buite npla a ts e n na a r he t ope n we ila nd ve rhog e n de  b e le ving s wa a rde . Aa n de  oe ve rs  va n de  Ve cht wa re n e n zijn a a nle g pla a ts e n, the e koe pe ls  e n b oothuize n nog
ke nm e rke nde  e le m e nte n. Aa n de  we g  wa s  he t s m e e dijze re n toe g a ng s he k he t vis ite ka a rtje .
In he t b e s te m m ing s pla ng e b ie d lig t e e n a a nta l kle ine re  e e nhe de n m e t buite npla a ts e n. Zo b e s ta a t de  ‘Goude n Bocht’ b ij Ma a rs e n uit e e n a a ne e ng e s lote n b uite npla a ts re e ks  op de  oos toe ve r va n de  Ve cht. Binne n
he t pla ng e b ie d lig g e n b ijvoorb e e ld Ga ns e nhoe f, O tte rs poor e n Le e uwe nb urg . De ze  b uite npla a ts e n ke nne n a lle n e e n e e nduidig e  oriëntatie  op de  Ve cht. Te g e nove r Bre uke le n a a n de  oos tzijde  va n he t Za ndpa d lig t
e e n re e ks  va n buite npla a ts e n m e t de  huize n na b ij de  we g . Er is s pra ke  va n a fwis s e ling  va n g e s lote n pa rkb os s e n e n ope n doorzichte n tus s e n de  buite npla a ts e n door. Tus s e n We e re s te in, Ve g tzig t e n Groe ne ve g t
b e vindt zich e e n ope n la nds cha p m e t hoofdza ke lijk a g ra ris che  b e b ouwing . Va na f Groe ne ve cht tot e n m e t Boom rijk vorm e n de  buite npla a ts e n e e n m e e r a a ne e ng e s lote n zoom . De  pa rke n e n la nde rije n lope n va n
oudshe r door tot a a n de  Sche e ndijk, hoe we l he t la nde ig e ndom  s om s  ve rde r re ikt. Gunte rs te in is  de  g rootste  e n m e e s t g a ve  re pre s e nta nt va n de ze  clus te r. O p de  we s toe ve r va n Bre uke le n zijn ve rs chille nde
b uite npla a ts e n opg e nom e n in de  b e b ouwing  of ve rdwe ne n. Door de  kra ppe  ruim te  tus s e n de  Ve cht e n de  Stra a twe g  of He re ns tra a t hadde n ve e l b uite npla a ts e n hun tuin a a n de  ove rka nt va n de  rivie r.  Door
e conom is che  ne e rg a ng  kwa m  de  buite npla a ts zone  na  m e e r da n e e n e e uw in he t s lop e n na  1800 zijn ve e l b uite npla a ts e n a fg e b roke n. De  re s te re nde  form e le  tuine n we rde n om g e we rkt tot g oe dkope r te
onde rhoude n la ndscha ps pa rke n. Ande re  we rde n we e r te rug g e b ra cht tot we ila nd. De  oude  re chtlijnig e  tuins tructure n zijn hie r e n da a r nog  we l he rke nb a a r.

Va na f 1815 kwa m  he t oos te n va n he t pla ng e b ie d in de  Nie uwe  Holla nds e  Wate rlinie  te  lig g e n. De  Nie uwe  Holla nds e  Wate rlinie  is  e e n 85 kilom e te r la ng e  noord-zuidlope nde  wate rlinie  tus s e n de  Zuide rze e  e n de
Bie s b os ch. He t Utre chts e  de e l da a rva n b e vindt zich dire ct te n oos te n va n de  Ve cht. De  wate rlinie  b e s ta a t uit e e n hoofdwe e rs ta nds lijn, ve rde dig ing s we rke n e n inundatie g e b ie de n: ope n, la a g g e le g e n te rre ine n die
onde r wate r konde n worde n g e ze t. Er wa re n sta nda a rd inundatie g e b ie de n, die  a ltijd onde r wate r we rde n g e ze t, e n inundatie g e b ie de n op b ijzonde r b e ve l, die  a lle e n op b e ve l onde r wate r we rde n g e ze t. Be s ta a nde
ka de s  e n hoog g e le g e n we g e n we rde n b e nut a ls  wate rke ring e n, ook we l de  inundatie dijke n g e noe m d. De  forte n ve rde dig e n de  acce s s e n, de le n die  nie t onde r wate r g e ze t konde n worde n. Fort Tie nhove n (ne t b uite n
he t pla ng e b ie d) we rd in 1848-1850 g e b ouwd a ls  kle ine  a cce s pos t te r a fs luiting  va n he t Tie nhove ns ch Ka na a l e n he t inundatie ka na a l na a r de  Ve cht. Vrij uitzicht e n vrij schootsve ld we rde n g e g a ra nde e rd door de
Ve rb ode n Kring e n. Dat wa re n de nkb e e ldig e  cirke ls  rond de  forte n wa a rb inne n s le chts b e pe rkte  (houte n) b e b ouwing  wa s  toe g e s ta a n. De  g e he le  linie  we rd in drie  b ouwfa s e n om s tre e ks  1885 voltooid. In nog  drie
b ouwfa s e n we rd de  linie  tot 1945 op de  b e e n g e houde n. Drie m a a l is  de  linie  in sta a t va n ve rde dig ing  g e b ra cht. Twe e m a a l is  de ze  onde r wate r g e ze t: in 1940 te g e n de  oprukke nde  Duits e rs  e n in 1944-1945 door
vluchte nde  Duits e rs .

" Ka s te e l, He rke nb a a r

Dijk, Aa nwe zig
Dijk, Ve rdwe ne n

Me a nde r, Aa nwe zig
Me a nde r, He rke nb a a r

We te ring , Aa nwe zig
We te ring , Ve rdwe ne n

Kade , Aa nwe zig
Kade , Ve rdwe ne n
Ve e nve rkave ling , Aa nwe zig
Ve e nve rkave ling , Re cons tructie

Ve e nontg inning s b lok, He rke nb a a r
Ve e nontg inning s b lok, Ve rdwe ne n

Gouden Bocht Gouden Bocht

De structuren en elementen buiten het plangebied zijn indicatief en met name voor de ruimtelijke context ingetekend. In veel gevallen zijn deze daarom onvolledig.

In he t pla ng e b ie d is  uit de  pe riode  1000-1600 he t dijke npa troon ze e r g oe d b e wa a rd g e b le ve n. De rg e lijke  rivie rdijke n zijn nie t ze ldza a m , m a a r we l ze e r ke nm e rke nd. Door de  hog e  e ns e m b le wa a rde  m e t de  Ve cht
e n he t achte rlig g e nde , la g e re  la nd e n de  re la tie f hog e  g a a fhe id he b b e n b e ide  dijke n e e n ‘hog e ’ historis ch-g e og ra fis che  wa a rde . Datze lfde  g e ldt voor de  oude  Ve chtm e a nde r tus s e n Bre uke le n e n Ma a rs s e n, a l
m oe t da a r we l b ij g e ze g d worde n dat e e n de rg e lijke  m e a nde r ze ldza m e r is  e n dat in dit g e va l de  g a a fhe id ie ts la g e r is . Dat g e ldt voora l voor he t zuide lijk g e de e lte , wa a rdoor dit g e de e lte  g e e n ‘hog e ’, m a a r e e n
‘g e m idde lde ’ his toris ch-g e og ra fis che  wa a rde ring  krijg t. De  a g ra ris che  ve e nve rka ve ling  is  in a lle  va n de  vijf ontg inning s b lokke n ze e r ke nm e rke nd a a nwe zig . Door la te re  a a npa s s ing e n a a n he t s lote npa troon e n he t
uitb a g g e re n voor turf zijn de  e ns e m b le wa a rde  e n de  g a a fhe id va n de  ve e nontg inning s b lokke n e chte r g e da a ld. Da a rdoor he e ft de  a g ra ris che  ve e nve rka ve ling  e e n ‘g e m idde lde ’ historis ch-g e og ra fis che  wa a rde .
Datze lfde  g e ldt voor de  ve e nka de s , onda nks  dat de  ke nm e rke ndhe id va n de  ve e nka de s  ie ts la g e r is . De  we te ring e n die  dwa rs  op de  a g ra ris che  ve e nve rka ve ling  zijn g e g ra ve n zijn nog  we l ze e r g a a f a a nwe zig  in
he t la nds cha p e n he b b e n m e de  da a rdoor e e n ‘hog e ’ historis ch-g e og ra fis che  wa a rde .
Uit de  pe riode  1600-1800 zijn m e t na m e  de  buite npla a ts e n ze e r ke nm e rke nd. In he t pla ng e b ie d a lle e n a l la g e n m e e r da n twintig  b uite npla a ts e n. Ee n ve e lvoud da a rva n dire ct da a rb uite n. Ee n de rg e lijke
b uite npla a ts zone  is  b e hoorlijk ze ldza a m . In de ze  quicks ca n worde n a lle e n de  la nde rije n va n de  buite npla a ts e n op hoofdlijne n his toris ch-g e og ra fis ch g e wa a rde e rd. Acht la nde rije n zijn nog  re la tie f g a a f
a a nwe zig , wa a rdoor de ze  e e n ‘hog e ’ historis ch-g e og ra fis che  wa a rde  he b b e n. Dit kom t, op twe e  b uite npla a ts e n na , ove re e n m e t de  Rijks b e s che rm de  b uite npla a ts e n. Ze ve n la nde rije n zijn nie t m e e r a ls
la ndg oe d in g e b ruik, m a a r he b b e n nog  ste e ds  he rke nb a re  e le m e nte n in he t la ndscha p. De ze  he b b e n e e n ‘g e m idde lde ’ wa a rde ring . Va n nog  e e ns  a cht buite npla a ts e n zijn de  la nde rije n g e de e lte lijk of he le m a a l
ve rdwe ne n. Me t na m e  m e t de ze  la a tste  cate g orie  kom t de  e ns e m b le wa a rde  va n de  buite npla a ts zone  ove rig e ns  we l in he t g e ding . Wa nne e r e r nog  m e e r la nde rije n ve rdwijne n, da a lt de  e ns e m b le wa a rde  va n de
b uite npla a ts zone . O m g e ke e rd ka n de  e ns e m b le wa a rde  ve rs te rkt worde n door de  he rke nb a re  la nde rije n we e r e e n volwa a rdig e  pla a ts in de  buite npla a ts zone  te  g e ve n. In de ze  pe riode  zijn te ve ns  de  historis che
we g e n opg e nom e n. De ze  he b b e n g e m idde lde  ke nm e rke ndhe id, g a a fhe id e n e ns e m b le wa a rde . Da a rna a s t is  de  ze ldza a m he id la a g , wa a rdoor de  we g e n e e n ‘g e m idde lde ’ historis ch-g e og ra fis che  wa a rde  he b b e n.
De  Nie uwe  Holla nds e  Wate rlinie  s ta m t uit de  pe riode  1800-1945. Hie rva n zijn in he t pla ng e b ie d m e t na m e  b ouwkundig e  e le m e nte n ove rg e le ve rd. De ze  worde n in de ze  historis ch-g e og ra fis che  quicksca n nie t
g e wa a rde e rd. De  ove rig e  vie r historis ch-g e og ra fis che  e le m e nte n – he t inundatie g e b ie d op b ijzonde r b e ve l, de  ra nde n va n e e n sta nda a rd inundatie g e b ie d, de  inundatie dijke n e n e e n kle in g e de e lte  va n de
Ve rb ode n Kring  rondom  Fort Tie nhove n – he b b e n e e n ‘hog e ’ historis ch-g e og ra fis che  wa a rde . Dat wordt m e t na m e  b e pa a ld door de  hog e  e ns e m b le wa a rde , g a a fhe id e n ze ldza a m he id.

Zie voor een verdieping op de architectuurgeschiedenis ook de publicaties:
A.A. Manten en M. Laméris (2008). Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht. Breukelen.
Geschiedenis en archictectuur. Zeist/Utrecht.
M. Bous, A. Estourgie, T. Fafianie, A. Gielen, M. Kruidenier (2007). Monumenten-inventarisatie
provincie Utrecht. Maarssen. Geschiedenis en archictectuur. Zeist/Utrecht. 

? Wate rm ole n, Ve rdwe ne n
! Buite npla a ts  (woonhuis ), Aa nwe zig

Ka na a l, Aa nwe zig
Ka na a l, Ve rdwe ne n
We g , Aa nwe zig
We g , Ve rdwe ne n
Wa nde lpa d, Ve rdwe ne n

Buite npla a ts  (la nde rije n), Aa nwe zig
Buite npla a ts  (la nde rije n), He rke nb a a r
Buite npla a ts  (la nde rije n), Ve rdwe ne n

% Bouwwe rk, O nb e ke nd
Inundatie dijk, Aa nwe zig

Ve rb ode n kring , Ge de e lte lijk intact
Fort, Aa nwe zig

Inundatie vla kte  (sta nda a rd), Aa nwe zig
Inundatie vla kte  (b ijzonde r b e ve l), Aa nwe zig

Waardering
Ge m idde lde  historis ch-g e og ra fis che  wa a rde
Ve rdwe ne n of buite n pla ng e b ie d

Hog e  historis ch-g e og ra fis che  wa a rde
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Bijlage 3. Lijst van gemeentelijke en Rijksmonumenten 

  



JURIDISCHE Adres Situering HUISNR Plaatsnaam

Rijksmonument Laan van Gunterstein  2 2 Breukelen

Karakteristiek Laan van Gunterstein Bij 2 Bij 2 Breukelen

Karakteristiek Laan van Gunterstein Bij 2 Bij 2 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein Nabij 3 Nabij 3 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein Nabij 3 Nabij 3 Breukelen

Karakteristiek Laan van Gunterstein  3 3 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein  4 4 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein Bij 42 Bij 42 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein Bij 42 Bij 42 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein Bij 42 Bij 42 Breukelen

Rijksmonument Laan van Gunterstein  42 42 Breukelen

Gemeentelijk Monument Maarssenbroeksedijk  12 12 Breukelen

Gemeentelijk Monument Maarssenbroeksedijk Bij 12 Bij 12 Breukelen

Gemeentelijk Monument Nieuweweg Bij 2 Bij 2 Breukelen

Rijksmonument Nieuweweg  3 3 Breukelen

Rijksmonument Nieuweweg  Ong. Breukelen

Karakteristiek Straatweg  1 1 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  2 2 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  3 3 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  3-5 3 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  3 3 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg Bij 3 Bij 3 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  4 4 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  5 5 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  6 6 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  8 8 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  10 10 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  12 12 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  14-16 14 Breukelen

Rijksmonument Straatweg Tegenover 17 Tegenover 17 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  28 28 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  30 30 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  30 30 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  30A 30 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  34 34 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  36 36 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  40 40 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  40 40 Breukelen

Karakteristiek (gesloopt) Straatweg  40 40 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  44 44 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  46 46 Breukelen

Karakteristiek Straatweg Bij 46 Bij 46 Breukelen

Karakteristiek Straatweg Bij 46 Bij 46 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  51 51 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  61 61 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  68 68 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  68 68 Breukelen

Rijksmonument Straatweg Bij 68 Bij 68 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  72 72 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  72 72 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg Bij 72 Bij 72 Breukelen

Gemeentelijk Monument Straatweg  74 74 Breukelen

Karakteristiek Straatweg  76 76 Breukelen

Rijksmonument Straatweg  78 78 Breukelen

Karakteristiek Woerdenseweg  9 9 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  2 2 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  3 3 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Achter 3 Achter 3 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  12 12 Breukelen

Karakteristiek (gesloopt) Zandpad  16 16 Breukelen

Karakteristiek (gesloopt) Zandpad Bij 16 Bij 16 Breukelen

Karakteristiek (gesloopt) Zandpad  20-21-22-23 20 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  25 25 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  27 27 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  27 27 Breukelen

Karakteristiek Zandpad Bij 27 Bij 27 Breukelen

Karakteristiek Zandpad Bij 27 Bij 27 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  30 30 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 30 Bij 30 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 30 Bij 30 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  34 34 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  34A 34 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  35 35 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 37 Bij 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 37 Bij 37 Breukelen



Rijksmonument Zandpad Bij 37 Bij 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 37 Bij 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 37 Bij 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 37 Bij 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  37 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  37 37 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  38 38 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  39 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  39 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 39 Bij 39 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  40A 40 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  40 40 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  41 41 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 42 Bij 42 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Achter 42a Achter 42 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  43 43 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  43 43 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 43 Bij 43 Breukelen

Gemeentelijk Monument Zandpad Bij 45 Bij 45 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  46 46 Breukelen

Gemeentelijk Monument Zandpad  47 47 Breukelen

Gemeentelijk Monument Zandpad  47A 47 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  48 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  48 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 48 Bij 48 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  49 49 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  51-52 51 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  53 53 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  55 55 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  65 65 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  72 72 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  74 74 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  75 75 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  80 80 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 80 Bij 80 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  80 80 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  81 81 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 81 Bij 81 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  82 82 Breukelen

Rijksmonument Zandpad Bij 82 Bij 82 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  83 83 Breukelen

Rijksmonument Zandpad  88 88 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  91 91 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  129 129 Breukelen

Karakteristiek Zandpad  130 130 Breukelen

Rijksmonument Diependaalsedijk  15 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen



Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  15-17 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  15-17 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  15-17 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 15-17 Bij 15 Maarssen

Gemeentelijk Monument Diependaalsedijk  17 17 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 19 Bij 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 19 Bij 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 19 Bij 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  19 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 19 Bij 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  19 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  19b en c 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  19a 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 19 Bij 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 19 Bij 19 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  31 31 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  33 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk Bij 33 Bij 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  33 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  33 33 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  33a 33 Maarssen

Gemeentelijk Monument Diependaalsedijk  50 50 Maarssen

Rijksmonument Diependaalsedijk  52 52 Maarssen

Gemeentelijk Monument Klokjeslaan  2 2 Maarssen

Gemeentelijk Monument Klokjeslaan  2A 2 Maarssen

Rijksmonument Machinekade  Ong. Maarssen

Rijksmonument Machinekade  Ong. Maarssen

Rijksmonument Machinekade  Ong. Maarssen

Rijksmonument Machinekade  Ong. Maarssen

Rijksmonument Machinekade  Ong. Maarssen

Rijksmonument Nieuweweg  Ong. Maarssen

Rijksmonument Omgeving Maarssen    Maarssen

Rijksmonument Park Vechtenstein  Ong. Maarssen

Rijksmonument Straatweg Bij 27 Bij 27 Maarssen

Rijksmonument Straatweg Bij 31 Bij 31 Maarssen

Rijksmonument Straatweg  31-33 31 Maarssen

Rijksmonument Straatweg Bij 31-33 Bij 31 Maarssen

Rijksmonument Straatweg  31 31 Maarssen

Rijksmonument Straatweg  33 33 Maarssen

Karakteristiek Straatweg  37 37 Maarssen

Karakteristiek Straatweg  39 39 Maarssen

Karakteristiek Straatweg Bij 39 Bij 39 Maarssen

Karakteristiek Straatweg  152 152 Maarssen

Karakteristiek Straatweg  160 160 Maarssen

Karakteristiek Straatweg  162 162 Maarssen

Gemeentelijk Monument Straatweg  164 164 Maarssen

Gemeentelijk Monument Straatweg Bij 164 Bij 164 Maarssen

Gemeentelijk Monument Straatweg Bij 164 Bij 164 Maarssen

Gemeentelijk Monument Straatweg Bij 164 Bij 164 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  23 23 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  23A 23 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  24 24 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  24 24 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 24 Bij 24 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 27 Bij 27 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 27 Bij 27 Maarssen

Karakteristiek Zandpad  28 28 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 29 Bij 29 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 29 Bij 29 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 29 Bij 29 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  29 29 Maarssen

Rijksmonument Zandpad Bij 29 Bij 29 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  29 29 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  32 32 Maarssen

Karakteristiek Zandpad Bij 32 Bij 32 Maarssen

Karakteristiek Zandpad Bij 41 Bij 41 Maarssen

Rijksmonument Zandpad  42 42 Maarssen



Rijksmonument Zandpad  Ong. Maarssen

Rijksmonument Zandpad  Ong. Maarssen

Rijksmonument Zandpad  Ong. Maarssen

Karakteristiek Zandweg  1 1 Maarssen

Karakteristiek Zandweg Bij 1 Bij 1 Maarssen

Karakteristiek Zandweg Bij 1 Bij 1 Maarssen
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Bijlage 4. Nota beantwoording inspraak- en overlegreacties 
 


