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Advies te nemen besluit
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Ontwerpbestemmingsplan Ter Aaseweg 5 

Nieuwersluis” (IDN NL.IMRO.1904.BPTeraaseweg5NWS-OW01) en dit op grond van artikel 
3.8. Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage 
leggen.

2. Op basis van het ‘Rom advies m.e.r.-besluit’ van de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
vaststellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig is.
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TOELICHTING

Inleiding
De initiatiefnemer heeft het plan om aan de Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis meer melkkoeien te gaan 
houden en zijn bestaande melkveestal uit te breiden. De bestaande stal is 40 bij 15 meter, deze 
wordt uitgebreid met een bouwwerk van 40 bij 19,7 meter. De stal kan alleen in westelijke richting 
uitgebreid worden en past daardoor niet binnen het bestaande bouwvlak. Uitbreiding in westelijke 
richting is noodzakelijk om de volgende redenen:

• uitbreiding richting het oosten en zuiden is onmogelijk vanwege de reeds aanwezige 
bebouwing aan deze zijde van de melkveestal;.

• uitbreiding richting het noorden levert een praktisch onwerkbare melkveestal op.
• de oude en de nieuwe put moeten gescheiden van elkaar worden uitgevoerd en de 

uitbreiding moet voldoen aan de richtlijnen uit de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV); dit is 
alleen mogelijk bij een uitbreiding in westelijke richting.

Op dit moment geldt voor het plangebied het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Noord' dat op 2 
december 2015 is vastgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan hebben de gronden de 
bestemming 'Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 4’.
Ter plaatse van de bestaande bebouwing is in het bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen. De 
gewenste uitbreiding van de stal ligt deels buiten dit bouwvlak. Bedrijfsgebouwen zijn alleen mogelijk 
binnen een agrarisch bouwvlak. Doordat de geplande bebouwing niet op een andere plek mogelijk is, 
is het nodig het bouwvlak aan te passen. Het veranderen van een bouwvlak kan alleen met een 
herziening van het bestaande bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Noord'.

Argumenten
Met het veranderen van het bouwvlak nemen de bouwmogelijkheden niet toe. Het bouwvlak wordt 
namelijk niet groter maar verandert alleen van vorm. De initiatiefnemer behoudt dezelfde oppervlakte 
aan bebouwingsmogelijkheden. Vanwege milieutechnische en praktische bezwaren is een uitbreiding 
binnen het huidige bouwvlak niet mogelijk. Door het bouwvlak te veranderen kan de initiatiefnemer 
zijn bouwmogelijkheden optimaal benutten.

Vooroverleg
Ter voorbereiding van het bestemmingsplan is het voorontwerpplan aan diverse instanties 
toegestuurd ten behoeve van het vooroverleg. Gelet op de aard en omvang van het plan hebben wij 
de Provincie Utrecht, Waternet, de ODRU en Rijkswaterstaat gevraagd hun overlegreacties kenbaar 
te maken. De ODRU heeft opmerkingen doorgegeven. Deze opmerkingen zijn in samenspraak met 
de initiatiefnemer verwerkt in voorliggend ontwerpbestemmingsplan. De overige overlegpartners 
hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben.

Milieu
De gevolgen voor het milieu zijn aanvaardbaar. Zo zijn er geen beschermde diersoorten 
waargenomen en blijft de stikstofdepositie binnen de normen. Om te voorkomen dat vogels in het 
broedseizoen worden verstoord dient hier in de omgevingsvergunning aandacht aan te worden 
geschonken.
De invloed op naastgelegen percelen en bedrijven is minimaal, ten aanzien van geur, geluid en 
luchtkwaliteit worden geen problemen voorzien. Binnen de directe omgeving van het bedrijf bevinden 
zich drie woningen. Een woning is aan te merken als milieuhinder gevoelige functie en dient daarom 
op minimaal 50 meter afstand van het agrarisch bedrijf te liggen. De dichtstbijzijnde woning ligt op 
meer dan 150 meter afstand van de geplande uitbreiding. De geplande uitbreiding vormt hierdoor 
geen belemmering voor het woon- en leefklimaat en voldoet aan de wettelijke geurnormen. Het plan
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heeft minimale gevolgen voor de luchtkwaliteit en er worden geen geluidgevoelige objecten 
gerealiseerd. Hiermee wordt ook voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid.

MER
Op grond van geldende wetgeving moet bij bepaalde situaties eerst een m.e.r.-aanmeldingsnotitie 
worden opgesteld. De initiatiefnemer heeft de m.e.r.-aanmeldingsnotitie ‘Plan-mer-beoordeling voor 
de melkrundveehouderij van (naam initiatiefnemer)’ opgesteld. Uit de notitie blijkt dat belangrijke 
nadelige milieugevolgen uitgesloten zijn. Een milieueffectrapportage is derhalve niet nodig. Uw 
college dient te besluiten of een milieueffectrapportage benodigd is, voordat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De ODRU heeft hiervoor een conceptbesluit 
opgesteld wat onderschrijft dat belangrijke nadelige milieugevolgen uitgesloten zijn. Het 
conceptbesluit 'Rom advies m.e.r.-besluit’ is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd en onderdeel van dit 
besluit.

Verkeer en parkeren
De uitbreiding van de melkveestal leidt tot een zeer beperkte toename van verkeersbewegingen. De 
ontsluiting verloopt via de Ter Aaseweg. Deze is berekend op het verwerken van de huidige en extra 
vervoers-bewegingen. In ons Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GWP) zijn geen 
parkeernormen opgenomen voor de uitbreiding van veehouderijen. Het perceel biedt genoeg ruimte 
om op eigen erf parkeerplaatsen te realiseren ten behoeve van de veehouderij (inclusief de geplande 
uitbreiding van de melkveestal). Met betrekking tot parkeren zal daarom geen overlast ontstaan op 
het openbaar gebied als gevolg van dit plan.

Landschep
Het plangebied is gelegen in het stroomruggenlandschap. Dit type landschep kenmerkt zich door een 
licht glooiend, kleinschalig, halfopen landschep met een langgerekte onregelmatige blokverkaveling. 
Het stroomruggenlandschap bevat verschillende soorten bebouwing, waaronder dorpskernen, 
buitenplaatsen en verspreid liggende boerderijen. In het ‘landschapsontwikkelingsplan Breukelen- 
Loenen’ wordt aangegeven dat karakteristieke landschapselementen op de erven van deze 
boerderijen verdwijnen.
De inpassing vindt plaats met beplanting die kenmerkend is voor het stroomruggenlandschap. Voor 
een deel is het plangebied al voorzien van beplanting. Aan de zijde van de Ter Aaseweg zijn 
meerdere wilgen, kastanjes en vruchtbomen aanwezig. Dit zijn soorten die kenmerkend zijn voor dit 
type landschep. Aan de westzijde van de bestaande schuren wordt een singel met boomvormers 
gerealiseerd, bestaande uit zwarte elzen en besdragende, gebiedseigen struiken. Ter plaatse van de 
uitbreiding van de ligboxenstal worden gegroepeerd elzen geplant. Tussen deze groepen elzen 
blijven open doorzichten aanwezig, welke aan de zuid en noordzijde van de stallen gebruikt kunnen 
worden als doorsteek naar het land. In het kader van het realiseren van waterbergingscapaciteit, 
wordt de erfverharding deels als halfopen verharding uitgevoerd. Onze landschapsdeskundige is 
akkoord met de voorgestelde inrichting.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen anders dan dat een m.e.r.-beoordelingsbesluit dient te worden genomen. 
Zie ook het punt MER.

Uitvoering
Na instemming van uw college met dit collegevoorstel wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd. 
Conform artikel 3.8 Wro, kan na publicatie van uw besluit, eenieder gedurende een termijn van zes 
weken zienswijzen indienen. Wij kunnen u op dit moment de volgende (globale) planning van de 
bestemmingsplanprocedure geven:

1 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) Vanaf 28 juni tot 8 augustus
2 Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan Half november
3 Beroepsprocedure Raad van State December tot januari 2020

Ii
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Communicatieparagraaf
Communicatie vindt via de gebruikelijke weg en kanalen plaats. In de officiële mededelingen wordt 
melding gedaan van ter visie ligging van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken. De 
herziening leidt tot een postzegelplan, hierbij wordt beperkt uitvoering gegeven aan het spoorboekje. 
Zo wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en geen informatie- of 
bewonersavonden gehouden. De verdere procedure verloopt volgens Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht in combinatie met artikel 3.8 Wro. De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels 
een raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief is als bijlage 3 ‘Raadsinformatiebrief Ter Aaseweg 5’ bij dit voorstel gevoegd.

Financiële paragraaf
In het kader van kostenverhaal betaalt de initiatiefnemer aan de gemeente een bijdrage ten behoeve 
van de planbegeleiding en het in procedure brengen van het (postzegel)bestemmingsplan. De kosten 
voor het opstellen van het bestemmingsplan zelf en de benodigde onderzoeken zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer.

Juridische paragraaf
Het conform artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening verplichte vooroverleg is 
gevoerd. De opmerkingen van de ODRU zijn verwerkt in voorliggend ontwerpbestemmingsplan. De 
overige overlegpartners hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben.

Risicoparagraaf
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan kunnen diegenen die menen dat zij door de nieuwe 
regeling financiële schade oplopen een verzoek om vergoeding van planschade indienen. De 
gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn, worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Hierover is reeds een 
planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

Duurzaamheidsaspecten
De uitbreiding van de stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Een dergelijke veestal 
heeft een lagere milieubelasting en maatregelen om diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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