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Broeke, Joost

Van: Keizer H.H. (Henk) <H.H.Keizer@gasunie.nl> namens Alg. Postbus RO_West 
<RO_West@gasunie.nl>

Verzonden: woensdag 20 maart 2019 08:26
Aan: Broeke, Joost
Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Breukelerwaard 2 

Geachte heer Broeke, 
  
Bij e-mailbericht van 19 maart 2019 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan 
in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, ontvangen. Het voornoemde plan is door ons 
getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze 
aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb).  
  
Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze 
dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere 
planontwikkeling. 
  
Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Keizer 
Medewerker Juridische Zaken 
 
E: H.H.Keizer@gasunie.nl 
T: +31 6 3103 7321 
I: www.gasunietransportservices.com 
 
Gasunie Transport Services B.V. 
Legal Affairs Projects West 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
 
 
  
Van: Broeke, Joost <Joost.Broeke@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 13:06 
Aan: 'ro_west@gasunie.nl'; 'ruimtelijkeplannen@waternet.nl'; 'Boer, Toon van den' 
<Toon.van.den.Boer@waternet.nl> 
Onderwerp: Vooroverleg bestemmingsplan Breukelerwaard 2  
  
Geachte mevrouw, heer, 
  
In het kader van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verzoeken Burgemeester en wethouders van 
gemeente Stichtse Vecht uw vooroverlegreactie kenbaar te maken met betrekking tot het bestemmingsplan 
“Breukelerwaard 2” te Breukelen. We willen u vragen om uiterlijk 19 april 2019 uw vooroverlegreactie kenbaar te 
maken. Gelet op de aard en omvang van het plan verwachten wij echter wel dat dit haalbaar is. We hopen dat u aan 
ons verzoek tegemoet kan komen. Om u op alvast op weg te helpen zullen wij hieronder alvast met een korte 
planbeschrijving inzicht geven in het plan.  
  
Hierbij het Bestemmingsplan. 
  
Breukelerwaard 2 



  

 
 
 
 
Gemeente Stichtse Vecht 
Postbus 1212 
3600 BE  MAARSSEN 

 
 
 
DATUM 16 april 2019 TEAM GRO 
ZAAKKENMERK Z-GRO_VBP-2019-0644 REFERENTIE A. Leliveld 
NUMMER 81EC89DA DOORKIESNUMMER 030-2583330 
UW BRIEF VAN 19 maart 2019 FAXr 030-2583139 
UW NUMMER  E-MAILADRES Anne-Miek.Leliveld@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE(N)  ONDERWERP Reactie voorontwerpbestemmingsplan 

Breukelerwaard 2 
 
 
 
 
 
Geachte heer Broeke, 
 
In uw e-mail van 19 maart 2019 heeft u ons laten weten dat het voorontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard 2“ 
ter inzage ligt. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” geeft mij geen aanleiding 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 ruimtelijke kwaliteit zodanig 
wordt vergroot dat volstaan kan worden met minder gesloopte meters (ruimte voor ruimte regleing). 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
ir. M.J. Scheepstra 
Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 
 
 

Fysieke leefomgeving 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH, Utrecht 
Telefoon 030-2589111 
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Broeke, Joost

Van: Boer, Toon van den <Toon.van.den.Boer@waternet.nl>
Verzonden: maandag 25 maart 2019 17:14
Aan: Broeke, Joost
Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Breukelerwaard 2
Bijlagen: Beschermingszone waterkering langs de Aa.pdf

Beste Joost, 
 
Hierbij ontvang je onze vooroverlegreactie met betrekking tot het bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” te Breukelen. 
 

Waterkering 
Bijgaand een tekening van de locatie met daarop weergegeven de beschermingszone van waterkering P050-002. Géén werken in 
het dijkprofiel inclusief profiel van vrije ruimte waarvan het maatschappelijk belang niet is aangetoond. Funderingen moeten buiten 
het profiel van vrije ruimte blijven. Heipalen mogen wel in het profiel komen. Het profiel van waterkering P050-002 is bijgevoegd. 
Werken zonder maatschappelijk belang in de kern- en beschermingszone en buiten het dijkprofiel inclusief profiel van vrije ruimte 
zijn vergunningplichtig. Onder voorwaarden kan een watervergunning worden verleend. 
Waterkeringen (kernzone + beschermingszone) moeten als dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering op de 
bestemmingsplankaart (beleving) worden opgenomen. 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 waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) en de artikelen naar de Keur en beleidsregels. Indien gewenst kan hiervoor een tekstvoorstel worden 
aangeleverd. 
 

Wateropgave 
Slim maaiveldontwerp waarbij berging van hemelwater op straat mogelijk is. Trits: vasthouden – bergen – afvoeren. Extra 
verharding in beeld brengen en bij toename van het verhard oppervlak compenseren door extra oppervlaktewater aan te brengen. 
 

Waterkwaliteit 
Hemel – en afvalwater gescheiden afvoeren. 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. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Toon van den Boer 
  
Waternet,  
Sector: Watersysteem 
Afdeling: Waterplannen en Besturing 
Postbus 94370, 
1090 GJ Amsterdam 
mob: 06 – 525 34 765 

 
 
 
 

Van: Broeke, Joost <Joost.Broeke@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 13:06 
Aan: 'ro_west@gasunie.nl'; 'ruimtelijkeplannen@waternet.nl'; Boer, Toon van den 
<Toon.van.den.Boer@waternet.nl> 
Onderwerp: Vooroverleg bestemmingsplan Breukelerwaard 2  
 
Geachte mevrouw, heer, 
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