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Besluit college CONFORM ADVIES

1. Kennisnemen van de ingekomen overlegreacties en instemmen met de “Nota 
Overlegreacties” en de daarin opgenomen “Staat van wijzigingen”.
2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard 2” (IDN 
NL.IMRO.1904.BP Breukelerwrd2LGB-OW01) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.
3. Instemmen met de “planschadeovereenkomst” en deze na ondertekening ter inzage te 
leggen met het ontwerpbestemmingsplan.
4. Het besluit ter kennis brengen van de raad.
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1. Kennisnemen van de ingekomen overlegreacties en instemmen met de “Nota 
Overlegreacties” en de daarin opgenomen “Staat van wijzigingen”.

2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard 2” (IDN NL.IMRO.1904.BP 
Breukelerwrd2LGB-OW01) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.

3. Instemmen met de “planschadeovereenkomst” en deze na ondertekening ter inzage te 
leggen met het ontwerpbestemmingsplan.

4. Het besluit ter kennis brengen van de raad.

TOELICHTING

Inleiding
Het perceel Breukelerwaard 2 in Breukelen, gelegen aan de westzijde van de A2 in de nabijheid van 
Nieuwer ter Aa, maakt onderdeel uit van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied West. Op 
de onderstaande afbeelding ziet u een weergave van het bestemmingsplan zoals opgenomen op 
ruimtelijkeplannen.nl (de luchtfoto in de ondergrond).

Bestemmingsplan met bouwvlak Luchtfoto bestaande situatie

Huidige situatie
Het perceel heeft een agrarische bestemming met een bouwvlak dat nu nog grotendeels onbebouwd 
is. Toch staat er op het perceel 2.178 m2 aan bedrijfsbebouwing. Dit is exclusief de aanwezige, 
karakteristieke, boerderij met aangebouwde hooiberg. Karakteristiek betekent cultuurhistorisch 
waardevol maar niet van monumentale waarde.

Naast de boerderij staan er enkele bedrijfsgebouwen op het perceel, uit verschillende bouwperioden. 
De bebouwing is geschakeld en vormt zo een aaneengesloten wand. Achter deze bebouwing staat 
een werktuigenberging. Deze staat haaks op de overige bebouwing. De hooiberg achter de woning 
en de schuur direct ten noorden van de boerderij behoren tot het oorspronkelijke ensemble. Het 
perceel kent nog altijd een agrarische functie en het bedrijf is nog altijd actief. Het gaat hier om een 
geitenhouderij. Een intensieve agrarische bedrijfsactiviteit. Volgens de initiatiefnemer gaat het nu nog 
om 500 geiten. Volgens het bestemmingsplan kan het volledige bouwvlak (zwarte lijn op boven
staande afbeelding) bebouwd worden ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf. Het 
bestemmingsplan voorziet daarbij in de mogelijkheid om twee bedrijfswoningen op te richten. In de 
huidige situatie is er echter maar één aanwezig.

initiatief
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Initiatiefnemer is voornemens om de agrarisch bedrijfsvoering te beëindigen. Het plan voorziet in de 
sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing (2.178 m2). Hiervoor in de plaats wil de initiatiefnemer 
twee vrijstaande woningen op het perceel terug bouwen. De karakteristieke boerderij blijft uiteraard 
behouden. In de oorspronkelijk aanvraag zou ook nog sprake zijn van de splitsing van deze boerderij. 
De initiatiefnemer is gedurende het behandelingsprocedure op deze wens terug gekomen. Centraal 
op het perceel wordt de oorspronkelijke “karakteristieke” schuur teruggebouwd. Dit gebouw zal 
onderverdeeld worden en zo dienst doen als bijgebouwen bij de woningen.

m
Te saneren bebouwing (links) impressie toekomstige situatie (rechts)

Argumenten
De gemeente Stichtse Vecht is in principe terughoudend met het toestaan van nieuwe woningbouw in 
het landelijk gebied, oftewel buiten de rode contour. Daarin volgt zij het ruimtelijk beleid van de 
provincie Utrecht. Net als in het provinciaal ruimtelijk beleid voorziet de gemeente Stichtse Vecht 
uitsluitend in de mogelijkheid om in het landelijk gebied woningen te bouwen in geval van agrarische 
bedrijfsbeëindiging. Artikel 3.11 van de provinciale ruimtelijke verordening (herijking 2016) voorziet 
daarom in de mogelijkheid om bij de sloop van 2.500 m2 bedrijfsbebouwing te voorzien in de bouw 
van twee woningen extra woningen. In het voorliggende plan wordt “slechts” 2.178 m2 gesloopt. Er 
wordt tevens een oorspronkelijk bijgebouw herbouwd waardoor het bebouwd oppervlak ook weer iets 
verder toe neemt. Het plan voldoet dus niet aan deze zogenaamde “ruimte-voor-ruimte-regeling”. 
Afwijking van de genoemde sloopeis ten behoeve van de bouw van twee woningen is echter mogelijk 
wanneer het initiatief leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit.

Omgevingswet
De samenleving verandert en daarmee ook de werkwijze van gemeenten. Toetsingsplanologie maakt 
plaats voor uitnodigingsplanologie, waarbij gemeenten zich faciliterend opstellen en in samenspraak 
met initiatiefnemers en hun directe omgeving, ruimtelijke ambities probeert te verwezenlijken. De 
regels worden losgelaten en er wordt meer ruimte gelaten voor ontwikkeling. Geleidelijk verschuift het 
toetsingskader van een goede ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) naar de goede fysieke 
leefomgeving (Omgevingswet). Dat betekent dat we in staat worden gesteld om een integrale 
afweging te maken waarbij aspecten als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en 
water(veiligheid) een belangrijkere rol gaan spelen. Het doel, een goede woon- en leefomgeving, 
komt voor de regels (is er aan alle regels voldaan).

Het landelijk gebied is geen statisch geheel. Het is een dynamisch gebied dat door ontwikkeling 
voortdurend in beweging is. Niet alle veranderingen leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit 
van het landelijk gebied. Daarom moetje er naar streven om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid 
van het gebied te behouden en versterken. De positie van de landbouw is aan verandering
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onderhevig. Het landelijk gebied wordt steeds multifunctioneler. Het draagvlak voor intensieve 
agrarische bedrijfsactiviteiten brokkelt af. De gemeente moet meebewegen door ruimtelijke kaders 
vast te stellen waarbinnen deze verandering zich verder kan ontwikkelen met als doel een goede 
fysieke leefomgeving te waarborgen. Het sturen op de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid, rekening houdend met de ruimte die ook het provinciaal ruimtelijk beleid biedt, kan een 
invulling voor deze kaders zijn. Daarbij is het uitgangspunt wel heel nadrukkelijk dat zonder extra 
“tegenprestatie” op het gebied van kwaliteitsverbetering geen nieuwe bouwmogelijkheden zijn 
toegestaan.

In het geval van Breukelerwaard 2: afwijken van de sloopverplichting is alleen mogelijk als via 
aanvullende maatregelen wordt voorzien in een kwaliteitsverbetering welke in redelijke verhouding 
staat tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. In het provinciaal ruimtelijk beleid is al een aanzet 
gedaan voor dergelijke maatregelen. In de provinciale ruimtelijke verordening worden al een aantal 
voorbeelden van kwaliteitsverbetering genoemd. Deze kunnen hier ook van toepassing zijn. Met 
betrekking tot dit plan kan gesteld worden dat het plan om de volgende redenen bijdraagt aan de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

1. Advies Ervenconsulent

Ruimtelijke kwaliteit heeft voor een groot deel te maken met de bebouwde omgeving en hoe deze 
past binnen het omliggende landschap. Om voor de beoogde ontwikkeiing tot een zo’n goed 
mogelijke inpassing te komen heeft de initiatiefnemer advies (zie bijlage) gevraagd aan de 
Ervenconsulent van Mooisticht. De Ervenconsulent is een onafhankelijk adviseur die vanuit haar 
kennis en ervaring kijkt naar de inpasbaarheid van ruimtelijke plannen. Zowel voor wat betreft de 
bebouwing, als voor wat betreft de landschappelijke inpassing en erfinrichting. De randvoorwaarden 
van het advies van de Ervenconsulent richten zich onder andere op de situering en uitstraling van de 
nieuwe woningen, het terugbrengen van het oorspronkelijke slotenpatroon, het waarborgen van een 
duurzame en streekeigen landschappelijke inpassing, het saneren van overbodige verharding en de 
herbouw van het oorspronkelijke bijgebouw. De Ervenconsulent is positief over het voorliggende plan 
en de bouw van de twee vrijstaande woningen. Volgens het advies is hier sprake van een zodanige 
kwaliteitsverbetering dat de bouw van twee woningen mogelijk moet zijn, ondanks dat niet voldaan 
wordt aan de ruimte-voor-ruimte-regeling.

Het advies van de Ervenconsulent is door initiatiefnemers gebruikt bij de nadere uitwerking van het 
bestemmingsplan. Veel elementen uit het advies van de Ervenconsulent zijn uiteindelijk als 
voorwaardelijke verplichting opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Dat betekent dat de nieuwe 
woningen niet gebouwd mogen worden als ook aan de andere voorwaarden niet wordt voldaan.

Omdat de Ervenconsulent bij het opstellen van haar advies direct overleg voert met de provincie 
Utrecht is het draagvlak groot voor plannen die in onderbouwd worden met een dergelijk advies.
Mede vanwege de betrokkenheid van de Ervenconsulent heeft de provincie Utrecht ingestemd met 
voorliggend plan. In de vooroverlegreacties zegt de provincie hierover:

“Vanuit landschap is vooroverleg gevoerd met de ervenconsutent. 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 regeling). ”

2. Waarborgen toekomstwaarde landelijk gebied door ontwikkeling

In samenhang met de kwaliteiten van de omliggende omgeving (karakteristiek landschap, waarden 
van bebouwing en overige elementen) kunnen nieuwe plannen ontwikkelt worden die een positief 
effect hebben op de fysieke leefomgeving en voormalige agrarische percelen weer een toekomst- 
bestendige functie bieden. Vooral in de agrarische sector, waar door verschillende factoren het 
oppervlak aan vrijkomende agrarische bebouwing steeds verder zal toenemen, is het belangrijk om 
met een uitnodigende houding te blijven voorzien in kansrijke nieuwe functies. Doen we dit niet dan 
krijgen we te maken met leegstand, verpaupering, het verdwijnen van economische dragers in het
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landelijk gebied en het ontstaan van mogelijk onwenselijke activiteiten buiten het zicht van de 
gemeente.

Naast de sloop van bebouwing gaat het hier ook om de sanering van oppervlakteverharding, 
kuilplaten en buitenopslag op het terrein. Het plan voorziet ook in het terugbrengen van 
oppervlaktewater (slotenpatroon) en het behoud en de aanplant van streekeigen beplanting en 
bomen. Op deze manier heeft het plan een positief effect op de waterbergingscapaciteit en krijgt het 
perceel een goede landschappelijke en duurzame inpassing.

3. Verbetering fysieke leefomgeving / verbod op geitenhouderiien

De huidige functie betreft nu een geitenhouderij. Hoewel het landelijk gebied, en zeker het door de 
provincie Utrecht aangewezen landbouwkerngebied, primair bedoeld is voor de ontwikkeling van de 
agrarische sector neemt het draagvlak voor dergelijke agrarische functies steeds verder af. We 
moeten ons afvragen of dergelijke intensieve agrarische activiteiten nog in ons buitengebied passen. 
Het saneren van een (mogelijk) hinderlijke agrarische functie met uitbreidingsmogelijkheden binnen 
het huidige bouwvlak moet daarom gezien worden als een verbetering van het woon- en leefklimaat 
in de directe omgeving.

Inmiddels heeft de provincie Utrecht beleid vastgesteld dat de uitbreiding van bestaande en de 
nieuwvestiging van geitenhouderijen verbiedt. De huidige bestemming op dit perceel kan dus feitelijk 
niet worden voortgezet. Dat betekent ook dat we gezamenlijk met deze agrariërs op zoek moeten 
naar nieuwe ontwikkelkansen op hun percelen. Met het voorliggende plan wordt uitvoering gegeven 
aan de beleidslijn om bestaande geitenhouderijen te transformeren naar andere functies.

Het inleveren van de agrarische bestemming is ook positief in het kader van de PAS 
(stikstofdepositie). Door de percelen van stoppende boeren te voorzien van een andere bestemming 
komt er, gelet op de milieuregeling, weer ontwikkelingsruimte vrij voor toekomstbestendige 
agrarische bedrijven.

Overige argumenten
Op voorhand zien wij niet direct belemmeringen voor woonfuncties op deze locatie:

• De bouw van de tweede bedrijfswoning wordt definitief uitgesloten door herziening van het 
bestemmingsplan. Omdat het hier gaat om een bedrijfswoning kan deze niet zomaar door 
eenieder bewoond worden. Maar het huidige bestemmingsplan voorziet wel in deze 
mogelijkheid. Dat is voor ons een vast gegeven;

• Woon- en leefklimaat worden beter nu agrarisch bedrijf definitief stopt. Afstand van stal tot 
dichtstbijzijnde woning bedraagt circa 102 meter.

• Plan vormt geen belemmeringen voor omliggende bedrijven of percelen. Dat komt vooral 
omdat de huidige agrarische bestemming over het algemeen als bezwaarlijker wordt gezien;

• De nieuwe niet-agrarische bestemming heeft positieve gevolgen voor de verkeers- 
aantrekkende werking. Het aantal verkeersbewegingen zal afnemen, vooral van zwaarder 
(vracht)verkeer. Voor wat de betreft de parkeerbehoefte moet deze op het eigen perceel 
worden voorzien.

Resumerend
Gelet op het bovenstaande kunnen wij stellen dat het plan, naast de sloop van bebouwing, in ruime 
mate bijdraagt aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, welke in verhouding staat tot de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. Alle maatregelen voor kwaliteitsverbetering zijn vastgelegd worden in het 
vast te stellen bestemmingsplan.
Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro
Ter voorbereiding van het bestemmingsplan is het voorontwerpplan aan diverse instanties 
toegestuurd. Wij hebben de Provincie Utrecht, Waternet en de Gasunie gevraagd hun overleg-
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reacties kenbaar te maken. In totaal hebben wij drie overlegreacties mogen ontvangen. De 
binnengekomen overlegreacties zijn verwerkt in de “Nota Overlegreacties”. De overlegreactie van 
Waternet geeft aanleiding tot wijziging van het voorontwerp. Voor de inhoudelijke behandeling van de 
inspraakreacties verwijzen wij naar de Nota Overlegreacties in de bijlage.
Overleg omwonenden en overige instanties
Voor dit plan is, gelet op de aard en omvang van het plan, geen aparte inspraakprocedure gehouden. 
Omwonenden en overige belanghebbenden zullen in het vervolg van het bestemmingsplan 
geïnformeerd worden. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan het “Spoorboekje”.

Kanttekeningen
De ODRU heeft het bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken beoordeeld en akkoord 
bevonden. De ODRU maakt daarbij een opmerking over het ontbreken van een nader onderzoek met 
betrekking tot de uitwassing van asbest in de bodem. Door de aanwezigheid van asbestdaken 
kunnen asbestdelen op het perceel en in de bodem terecht komen. Dit risico is nog niet benoemd in 
het bodemonderzoek. De ODRU heeft aangegeven dat dit nader kan worden uitgezocht tijdens de ter 
inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal er 
naar alle waarschijnlijk voldoende zekerheid zijn.

Uitvoering
Na instemming van uw college met dit collegevoorstel zullen het ontwerpbestemmingsplan, inclusief 
de bijbehorende “Nota Overlegreacties”, ter inzage worden gelegd. Conform artikel 3.8 Wro, kan na 
publicatie van uw besluit, eenieder gedurende een termijn van zes weken zienswijzen indienen.
De globale planning ziet er als volgt uit van de bestemmingsplanprocedure geven:
1 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) juni 2019-juli 2019
2 Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan oktober 2019
3 Beroepsprocedure Raad van State vanaf november 2019

Uiteraard zullen wij ons inspannen om het ontwerpbestemmingsplan op voortvarende wijze, volgens 
de daartoe geëigende procedure, te laten doorlopen zodat deze op de kortst haalbare termijn 
vigerend kan worden.

Communicatieparagraaf
Er wordt via de gebruikelijke weg en in de officiële mededelingen melding gedaan dat het 
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter visie ligt. De overlegpartners worden op de 
hoogte gesteld van de beantwoording van hun overlegreacties en worden geïnformeerd over de 
voortgang van de procedure. Bij het informeren van de gemeenteraad en omwonenden (en overige 
belanghebbenden) zullen wij het “spoorboekje” zorgvuldig naleven. Omwonenden worden 
geïnformeerd via een wijkbericht.

Raadsinformatiebrief
Wij stellen voor de volgende tekst in de raadsinformatiebrief op te nemen;

Via deze weg willen wij u informeren over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan 
“Breukelerwaard 2“ te Breukelen.
Het perceel Breukelerwaard 2 in Breukelen, gelegen aan de westzijde van de A2 in de nabijheid van 
Nieuwer ter Aa, maakt onderdeel uit van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied West. Het 
perceel heeft een agrarische bestemming met een bouwvlak. Op het perceel is 2.178 m2 aan 
bedrijfsbebouwing aanwezig. Dit is exclusief de aanwezige, karakteristieke, boerderij met 
aangebouwde hooiberg.
De hooiberg achter de woning en de schuur direct ten noorden van de boerderij behoren tot het 
oorspronkelijke ensemble. Het perceel kent nog altijd een agrarische functie en het bedrijf is nog altijd 
actief. Het gaat hier om een geitenhouderij. Inmiddels heeft de provincie Utrecht in haar verordening 
een verbod op de uitbreiding van bestaande geitenhouderijen opgenomen. Dat betekent feitelijk dat 
er een ‘uitsterfconstructie” geldt en dat partijen gezamenlijk op zoek moeten naar een passende 
vervolgfunctie voor deze agrarische bedrijven.

5
s
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Het plan
Initiatiefnemer is voornemens om de agrarisch bedrijfsvoering te beëindigen. Het plan voorziet in de 
sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing. Hiervoor in de plaats wil de initiatiefnemer twee 
vrijstaande woningen op het perceel terug bouwen. De karakteristieke boerderij blijft uiteraard 
behouden. Centraal op het perceel wordt de oorspronkelijke “karakteristieke” schuur teruggebouwd. 
Dit gebouw zal onderverdeeld worden en zo dienst doen als bijgebouwen bij de woningen.

De gemeente Stichtse Vecht is in principe terughoudend met het toestaan van nieuwe woningbouw in 
het landelijk gebied, oftewel buiten de rode contour. Daarin volgt zij het ruimtelijk beleid van de 
provincie Utrecht. Net als in het provinciaal ruimtelijk beleid voorziet de gemeente Stichtse Vecht 
uitsluitend in de mogelijkheid om in het landelijk gebied woningen te bouwen in geval van agrarische 
bedrijfsbeëindiging.
De provinciale ruimtelijke verordening (herijking 2016) voorziet daarom in de mogelijkheid om bij de 
sloop van 2.500 m2 bedrijfsbebouwing te voorzien in de bouw van twee woningen extra woningen. In 
het voorliggende plan wordt “slechts” 2.178 m2 gesloopt. Het plan voldoet dus niet exact aan deze 
zogenaamde “ruimte-voor-ruimte-regeling". Afwijking van de genoemde sloopeis ten behoeve van de 
bouw van twee woningen is echter mogelijk wanneer het initiatief leidt tot een verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit.
Om te kunnen voorzien in de benodigde kwaliteitsverbetering heeft de initiatiefnemer advies 
gevraagd bij de Ervenconsulent van Mooisticht. De Ervenconsulent is een onafhankelijk adviseur die 
vanuit haar kennis en ervaring kijkt naarde inpasbaarheid van ruimtelijke plannen. De Erven
consulent is positief over het voorliggende plan en de bouw van de twee vrijstaande woningen. 
Volgens het advies is hier sprake van een zodanige kwaliteitsverbetering dat de bouw van twee 
woningen mogelijk moet zijn, ondanks dat niet voldaan wordt aan de ruimte-voor-ruimte-regeling. Het 
advies van de Ervenconsulent is door initiatiefnemers gebruikt bij de nadere uitwerking van het 
bestemmingsplan.

Om de beoogde ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, dient een bestemmingsplan
procedure te worden doorlopen. Inmiddels heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegen in het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1. Bro. Het ontwerp- 
bestemmingsplan wordt in juni en juli gedurende 6 weken in het kader van zienswijzen voor eenieder 
ter inzage gelegd. Wij verwachten het plan ter vaststelling aan uw raad te kunnen voorleggen in de 
vergadering van november 2019. Om uw raad alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het 
bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter kennisneming aan u voor. Ook omwonenden worden 
volgens het “Spoorboekje” op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

Financiële paragraaf
Met de initiatiefnemer wordt planschade overeenkomst gesloten. In bijgaande overeenkomst zijn 
afspraken met de initiatiefnemer gemaakt over de afhandeling van mogelijke planschade. De kosten 
voor het opstellen van het bestemmingsplan zelf en de benodigde onderzoeken zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer. Voor dit plan zal het uiteindelijk niet noodzakelijk zijn om een 
exploitatieovereenkomst ingevolge afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen.

Juridische paragraaf
Het conform artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening verplichte vooroverleg is 
gevoerd. Voor de inhoud hiervan verwijzen wij u naar de “Nota Overleg reacties”.

Risicoparagraaf
Na het vaststellen van een bestemmingsplan kunnen diegenen die menen dat zij door het nieuwe 
juridisch-planologische kader, 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 zijn in de 
planschadeovereenkomst afspraken vastgelegd.
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Duurzaamheidsaspecten
Dit plan voldoet aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid zoals vastgelegd 
in de Woonvisie 2017-2022. Met gebruikmaking van het instrument GPR worden de gestelde scores 
per thema nagestreefd. Daarnaast is het uitgangspunt dat de woningen zonder aardgasaansluiting 
worden gerealiseerd. Tenslotte is de sloop van bebouwing een adequaat middel om toekomstige 
leegstand te voorkomen. Het saneren van bebouwing en de verwijderen van verharding zullen in 
combinatie met het terugbrengen van het oorspronkelijke slotenpatroon een positieve bijdrage 
leveren aan de waterbergingscapaciteit. De sloop van bestaande bebouwing en nieuwbouw van de 
woningen zal duurzaam wordt uitgevoerd. Er zal circulair worden gebouwd.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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