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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 

Deze Nota Overlegreacties heeft tot doel iedereen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen 

van alle overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard 2” en onze antwoorden 

op deze reacties en de mogelijke wijzigingen van het bestemmingsplan die hieruit voortvloeien. In 

deze nota wordt elke overlegreactie afzonderlijk samengevat, beantwoord en wordt per reactie aan-

gegeven of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak.  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op 19 maart 2019 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan drie organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor 

de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 

Wij hebben uiteindelijk ook drie overlegreacties ontvangen. 

 

Behalve overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in nieuwe of 

gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de ambtshalve wijzigingen. 

 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden, indien van toepassing, onderwerpen behandeld die in meerdere overlegreac-

ties aan de orde worden gesteld. Waar mogelijk wordt bij het de beantwoording van individuele en 

overlegreacties verwezen naar het antwoord van de gemeente Stichtse Vecht zoals verwoord in dit 

hoofdstuk. 

 

In hoofdstuk 3 komen de overlegreacties ex artikel 3.1.1. Bro aan bod. Elke overlegreactie wordt kort 

samengevat en beantwoord. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpas-

singen van het voorontwerpbestemmingsplan.  

 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen. Op grond van nieuwe gegevens en inzichten 

die losstaan van de overlegreacties kan het wenselijk zijn om het bestemmingsplan op onderdelen te 

wijzigingen. 

 

In hoofdstuk 5 worden alle aanpassingen die zullen worden aangebracht in de verbeelding, regels of 

toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat weergegeven in een “Staat van wijzi-

gingen”.  
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1.3 Overzicht van Overlegreacties  

 

3.1 Provincie Utrecht ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl 

3.2 Waternet ruimtelijkeplannen@waternet.nl 

3.3 Gasunie  ro_west@gasunie.nl 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

mailto:ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl
mailto:ruimtelijkeplannen@waternet.nl
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2 Algemene onderwerpen 
 

In de overlegreacties worden door overlegpartners soms onderwerpen aan de orde gesteld die in 

meerdere reacties terugkeren en het individuele belang te boven gaan. Gegeven het belang van deze 

onderwerpen en het streven naar een doelmatige beantwoording van de ontvangen reacties, worden 

voorafgaand aan de beantwoording van elke afzonderlijke overlegreactie eerst deze onderwerpen met 

een algemene strekking besproken.  

 

Er zijn in dit geval geen onderwerpen van algemeen belang die aan de orde komen. 
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3 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 is aan de volgende instanties en organisaties toege-

zonden: 

 

1. Provincie Utrecht; 

2. Waternet; 

3. Gasunie; 

 

Van drie instanties, de Provincie Utrecht, Waternet en Gasunie hebben wij een reactie ontvangen op 

het voorontwerpbestemmingsplan. De ontvangen reacties worden hier samengevat en beantwoord.  

 

3.1 Provincie Utrecht (reactie ontvangen per mail 16-04-2019) 

 
Samenvatting  
De provincie Utrecht geeft in haar schriftelijke reactie (kenmerk: 81EC89DA) aan dat het voorliggende 
bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” geen aanleiding geeft opmerkingen te plaatsen in het kader van 
het provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 
(herijking 2016) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016). 
 
Vanuit landschap is vooroverleg gevoerd met de ervenconsulent. Het inrichtingsplan is conform de 
adviezen verwerkt in het bestemmingsplan en zorgt ervoor dat in ruil voor twee woningen de ruimtelij-
ke kwaliteit zodanig wordt vergroot dat volstaan kan worden met minder gesloopte meters (ruimte voor 
ruimte regeling). 
 

Beantwoording 
 

De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. De overlegreactie heeft geen gevolgen 
voor het bestemmingsplan. 
 
3.2 Waternet (reactie ontvangen per mail d.d. 25 maart 2019) 
 
Samenvatting 
Het waterschap maakt melding van het feit dat een klein deel van het plangebied gelegen is in de 
beschermingszone van de waterkering. Waterkeringen (kernzone + beschermingszone) moeten als 
dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering op de bestemmingsplankaart (beleving) worden opge-
nomen. In de regels moet duidelijk worden vermeld dat de waterkering beschermd wordt middels de 
Keur en Beleidsregels. We verwachten een verwijzing in de toelichting naar de Legger van water-
schap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de artikelen naar de Keur en beleidsregels.  
 
Daarnaast vraagt het Waterschap aandacht voor slim maaiveldontwerp waarbij waterberging van he-
melwater op straat mogelijk is. Trits: vasthouden – bergen – afvoeren. Ten aanzien van de waterkwali-
teit wordt opgemerkt dat hemel– en afvalwater gescheiden afgevoerd dient te worden. Alle panden 
moeten een aansluiting op de vuilwaterriolering hebben. Indien mogelijk hemelwater zoveel mogelijk 
lokaal in de bodem brengen. Geen uitlogende materialen (en bestrijdingsmiddelen) gebruiken voor 
daken, gevels en wegen. 
 
Beantwoording 
De opmerkingen die door Waternet zijn gemaakt hebben in sommige gevallen betrekking op de uit-
werking van het plan. Deze opmerkingen kunnen pas beantwoord worden na afronding van de be-
stemmingsplanprocedure, tijdens de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. De ontwikkelende 
partij heeft aangegeven de opmerkingen ten aanzien van de aanduiding waterstaatkering en de bijbe-
horende regels mee te nemen bij de verdere uitwerking van het plan.  
 
De overlegreactie van Waternet heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. De regels en verbeelding 
zullen aangepast worden. 
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3.3 Gasunie (reactie ontvangen per mail van 20 maart 2019) 
 
Samenvatting 
De Gasunie heeft aangegeven dat het plan is getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van 
het Ministerie van I&M voor aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in wer-
king getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Op grond van deze toetsing komt de 
Gasunie tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen 
leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 

 
Beantwoording 
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. De overlegreactie heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan. 
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4 Ambtshalve wijzigingen 
    
Tijdens het vooroverleg hebben wij het bestemmingsplan ook voorgelegd aan de Omgevingsdienst 
Regio Utrecht (hierna ODRU) en de Ervenconsulent van Mooisticht. De ODRU heeft de bijbehorende 
onderzoeken getoetst en de plantoelichting beoordeeld. Dit heeft geleid tot enkele aanvullingen van 
de onderzoeken en een aantal tekstuele wijzigingen in de plantoelichting.  
 
Bij dit bestemmingsplan is sprake van de beëindiging van een intensief agrarisch bedrijf en de sloop 
van bestaande bedrijfsbebouwing. Ruimtelijke kwaliteit staat voorop! Om een goede landschappelijke 
inpassing te kunnen waarborgen heeft de initiatiefnemer voorafgaand aan de planvorming advies ge-
vraagd bij de Ervenconsulent van Mooisticht. Deze heeft een Nota van Uitgangspunten opgesteld 
waarin randvoorwaarden zijn opgenomen voor een goede en inpasbare ruimtelijke ontwikkeling waar-
bij rekening wordt gehouden bij het karakter van de omliggende omgeving. Het bestemmingsplan is 
een vertaling van deze Nota van Uitgangspunten. Wij hebben de Ervenconsulent gevraagd of de 
randvoorwaarden voldoende zijn gewaarborgd in het voorontwerpbestemmingsplan. Bijvoorbeeld in 
de bestemmingen en in de regels. Naar aanleiding van het overleg met de Ervenconsulent is het be-
stemmingsplan verder aangescherpt. 
 
In het vervolg worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan verder besproken.  
  
Paardenbak 
De paardenbak mag conform artikel 3.2.3 onder a, van de bestemming “agrarisch, met landschappe-
lijke waarden” uitsluitend worden gerealiseerd binnen de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch 
met waarden - Landschapswaarden – paardenbak”. Onze aanpassingen met betrekking tot de  
paardenbak hebben voornamelijk betrekking op de situering en de omvang van de paardenbak. Uit 
het advies van de Ervenconsulent volgt dat de paardenbak een maximale oppervlakte van 1.200m2 
mag hebben. De op de verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen aanduiding voor een  
paardenbak heeft een oppervlakte van 1.500m2. Wij hebben het vermoeden dat de randbeplanting in 
de oppervlakte van de aanduiding is meegenomen.  
 
Dan komen we direct bij het tweede punt: over de landschappelijke inpassing van de paardenbak zijn 
geen regels opgenomen in het bestemmingsplan.  
 
Voorts lijkt de situering van de paardenbak in strijd met artikel 3.2.3 onder d. Hier is opgenomen dat 
de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m moet bedragen tenzij 
deze afstand niet mogelijk is, in welk geval de afstand ten minste 25 m bedraagt en door middel van te 
treffen maatregelen geen hinder is te verwachten voor omwonenden. Wij gaan er van uit dat de paar-
denbak behoort tot de oorspronkelijke boerderij. De afstand tussen de aanduiding en dichtstbijzijnde 
nieuw te realiseren woning bedraagt echter “slechts” 14 meter. De voorwaarde zoals opgenomen in 
artikel 3.2.3 onder d van het bestemmingsplan is niet gebruikelijk in onze gemeentelijke bestem-
mingsplannen.  
  
Aanpassingen voor de paardenbak: 

1. Oppervlakte voor de paardenbak wordt via een aanvulling van de regels teruggebracht tot 
1.200m2;   

2. De paardenbak zal enkel hobbymatig gebruik worden. De aanduiding van de paardenbak 
wordt verschoven zodat de afstand tot de dichtstbijzijnde woning wordt vergroot. Op deze ma-
nier sluit de situering van de paardenbak beter aan bij het advies van de Ervenconsulent. Arti-
kel 3.2.3 onder d en e worden geschrapt; 

3. Een goede landschappelijk inpassing (groene randbeplanting) van paardenbak wordt gewaar-
borgd via een voorwaardelijk verplichting in de planregels;  

4. Artikel 3 van het bestemmingsplan wordt zodanig aangepast dat blijkt dat de paardenbak ook 
ter ondersteuning van wonen, en dus niet bedrijfsmatig, gebruikt mag worden. Dit om toekom-
stige problemen met gebruik te voorkomen.  
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Water 
Belangrijk onderdeel van het ontwerp is het terugbrengen van het slotenpatroon. Om de realisatie en 
de aanleg van de sloten te kunnen waarborgen is gevraagd om de sloten met de bestemming “water” 
op de verbeelding van het bestemmingsplan in te tekenen.  
  
Aanpassingen voor water: 

1. Water wordt niet op de verbeelding en in de planregels opnemen. Het herstel van sloten wordt 
wel onderdeel van de voorwaardelijke verplichting zoals opgenomen in de planregels.  

  
Bouwvlak bijgebouw 
Voor het bijgebouw wordt een reconstructie van de oude schuur beoogd zodat met de boerderij en 
schuur samen de kern van het historisch ensemble wordt hersteld (zie advies Ervenconsulent). De 
oorspronkelijke schuur vormt daarbij het uitgangspunt. Het bouwvlak op de verbeelding ten behoeve 
van het bijgebouw heeft een veel groter oppervlak dan het oorspronkelijke bijgebouw. Volgens de 
huidige regels kan er nu een bijgebouw van 450m2 gerealiseerd worden. Op basis van de verbeelding 
en de bijbehorende regels is er geen enkele garantie dat het bijgebouw de beoogde oppervlakte en 
verschijningsvorm krijgt. Ook omdat in bijlage 3 bij de regels (beeldkwaliteit) niet wordt ingegaan op dit 
bijgebouw. Het bestemmingsplan moet op dit punt meer garanties bieden voor het uitvoeren van het 
beoogde plan.  
  
Aanpassingen voor het bijgebouw: 

1. Bijgebouw aanpassen in regels en verbeelding. In het bouwvlak voor bijgebouwen is onder-
scheid gemaakt in bouwhoogten.  

  
Nieuwe woningen  
De opmerkingen met betrekking tot de nieuw te bouwen woningen hebben betrekking op de omvang 
van de bouwvlakken (in relatie tot de inhoud) en de goot- en bouwhoogten. In artikel 5.2.1. onder e is 
opgenomen dat dient te worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitskader in 
Bijlage 3 bij de regels. In het beeldkwaliteitskader en in het advies van de Ervenconsulent wordt het 
beeld geschetst van duidelijk ondergeschikte woningen (schuur)woningen. Deze onderscheiden zich 
niet alleen in materiaal en verschijningsvorm ten opzichte van de oorspronkelijk boerderij maar ook in 
volume en hoogten. De regels van het huidige bestemmingsplan geven ten opzichte van het beeld-
kwaliteitskader een afwijkende gevel/dak verhouding. De afbeeldingen uit het beeldkwaliteitskader van 
bijlage 3 suggereren wel het beoogde beeld. De in het voorontwerp opgenomen hoogten (6 goothoog-
te en 9 bouwhoogte) passen niet bij het beeldkwaliteitskader. Daarbij zijn de hoogten hoger dan de 
hoogten van de boerderij. Daardoor is geen sprake van een ondergeschikt karakter. Daarnaast heb-
ben de bouwvlakken voor de woningen nog altijd een aanzienlijk oppervlakte. De bouwvlakken heb-
ben een oppervlakte van circa 250m2 terwijl de woningen in het ontwerp ongeveer een oppervlakte 
van 140m2 – 160m2 hebben.  
  
Aanpassingen voor de nieuwe woningen: 

1. Goot- en bouwhoogten van woningen worden verlaagd. Goothoogte wordt 4 meter terwijl de 
bouwhoogte wordt teruggebracht naar 8,5 meter;  

2. Om de oppervlakte van woningen te beperken wordt voor de woningen niet alleen een maxi-
male inhoud opgenomen. Er wordt ook een maximale oppervlakte aan toegevoegd. Het gaat 
om een oppervlakte van 145m2 en respectievelijk 160m2.  

 
Bijlagen 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de ODRU zijn de onderzoeken aangepast en aangevuld. De 
meest recente en inmiddels beoordeelde onderzoeken zijn toegevoegd.  
 
Overige aanpassingen 

1. Artikel 4.3 zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan blijkt in de praktijk niet zo 
goed te werken. De planregels kan geschrapt worden.  

2. Artikel 5.5.1 onder 1: hier kan voor de volledigheid nog aan toegevoegd worden “met uitzon-
dering van de hooiberg en de karakteristieke stal”.  
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5 Staat van wijzigingen 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 

te Vreeland zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of 

de wijziging een gevolg is van een overlegreactie of het gevolg van een ambtshalve wijziging.  

 

5.1 Verbeelding 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 De verbeelding wordt aangepast door de (juiste) beschermingszone van 

de waterstaatkering op te nemen.  

Overlegreactie 

2 Op de verbeelding wordt ter plaatse van de bouwvlakken voor de nieuwe 

woningen een maximale oppervlaktemaat opgenomen.   

Ambtshalve  

wijziging 

3 Op de verbeelding worden ter plaatse van het oorspronkelijke bijgebouw 

verschillende bouwhoogten opgenomen. 

Ambtshalve  

wijziging 

4 De aanduiding voor de paardenbak wordt verschoven zodat de afstand 

tot de woningen wordt vergroot.  

Ambtshalve  

wijziging 

 
5.2 Regels 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 In artikel 3.1 lid b wordt toegevoegd dat de paardenbak bedoeld is voor 

hobbymatig gebruik 

Ambtshalve  

wijziging 

2 In artikel 3.2.3. onder c wordt een maximale oppervlakte van 1.200m2 

voor de paardenbak opgenomen  

Ambtshalve  

wijziging 

3 Artikel 3.2.3 onder d en e van het voorontwerpbestemmingsplan worden 

geschrapt.   

Ambtshalve  

wijziging 

4 Artikel 4.3. van het voorontwerp wordt geschrapt. Ambtshalve  

wijziging 

4 De tabel van artikel 5.2.1 onder c wordt aangepast. De bouw- en goot-

hoogten van woningen en bijgebouwen wordt hier aangepast. Daarnaast 

worden de maximale oppervlakte van de nieuw te bouwen woningen 

opgenomen.  

Ambtshalve  

wijziging 

6 Onder Artikel 3.5.2 onder c wordt toegevoegd dat het verbod als be-

doeld in artikel 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamhe-

den die betrekking hebben op het landschappelijk inpassingsplan, zoals 

is weergegeven in Bijlage 1. 

Ambtshalve  

wijziging 

7 Artikel 5.5.1. onder 1 wordt tekstueel gewijzigd. Ambtshalve  

wijziging 

 

5.3 Toelichting 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 De resultaten van de onderzoeken worden verwerkt in de plantoelich-

ting van het bestemmingsplan.  

Ambtshalve  

wijziging 

 
5.4 Bijlagen 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 De actuele en aanvullende onderzoeken worden als bijlage bijgevoegd. Ambtshalve wijziging 

2 In Bijlage 3 bij de regels wordt de beeldkwaliteit van het oorspronkelijke 

bijgebouw aanvullend beschreven. 

Ambtshalve wijziging 

 


