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Besluit college QONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit

1.

2.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Straatweg naast nr. 75, Breukelen (IDN 
NL.IMRO.1904. BPstraatwegongBRK-OW01) en dit 6 weken ter inzage leggen op grond van 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
De stukken ter kennis brengen aan de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Voor het perceel tussen Straatweg 73 en 75 in Breukelen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld 
om een vrijstaande woning te realiseren. De tuin behoorde in het verleden bij de woning van 
Straatweg 75.
Vooraf aan het verzoek voor het starten van een bestemmingsplanprocedure voor het mogelijk 
maken van een nieuwe woning op het genoemde perceel is een vooroverlegplan ingediend. Op basis 
van het vooroverlegplan is aangegeven dat we als gemeente in principe positief in kunnen stemmen 
met de realisatie van een nieuwe woning op het perceel.

Argumenten
De beoogde woning is niet moaeliik oo grond van het huidige bestemmingsplan 
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Breukelen woongebied’ heeft het perceel de 
bestemming 'Wonen-T, zonder bouwvlak, Tuin-1’ en de dubbelbestemmingen ‘Waarde- 
Archeologie-3’ en ‘Waterstaat-waterkering’. Omdat er geen bouwvlak is opgenomen op het perceel is 
een woning niet toegestaan. In het bestemmingsplan zijn geen afwijkings- of wijzigingsmogelijkheden 
opgenomen om een woning te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Een nieuwbouw woning op de beoogde locatie is passend in het gemeentelijk en provinciaal beleid 
Het perceel is gelegen binnen de rode contour van de provincie Utrecht, waardoor stedelijke 
ontwikkelingen in beginsel zijn toegestaan. De woning kan met enkele voorwaarden voldoen aan de 
gestelde eisen: zoals een geluidsarme gevel aan de voorzijde, voldoende parkeerruimte ( 2 auto’s) 
op eigen perceel.
De overige milieuaspecten vormen geen belemmering. Zie hiervoor de toelichting van het 
bestemmingsplan 4.1 t/m 4.10.

Afmetingen en locatie van het bouwvlak ziin afgestemd op de omgeving en aanwezige waarden 
Qua volume, goot- en bouwhoogte wordt de woning ingepast in het bebouwingslint aan de westzijde 
van de Straatweg. Er zijn, in overleg met Welstand, afspraken gemaakt over nokrichting, inhoud, 
breedte maat van de woning etc. Deze zijn vertaald in de regels en de verbeelding van het 
bestemmingsplan. Daarbij zijn de afmetingen van het perceel van een dusdanige omvang dat een 
vrijstaande woning kan worden gerealiseerd.

Kanttekeningen
Met uitzondering dat er sprake is van een verdere verstedelijking van het gebied zijn voor deze 
locatie geen overwegende negatieve punten.

In de nabije omgeving zijn meerdere verzoeken voor realisatie van nieuwe woningen binnen de rode 
contour. Per locatie wordt de afweging gemaakt of deze passend is in de omgeving en geen afbreuk 
doet aan de aanwezige waarden van het gebied. Bijvoorbeeld Straatweg 76a is besloten om geen 
medewerking te verlenen. Hier zijn de aanwezige cultuurhistorisch en landschappelijke waarden 
doorslaggevend om geen medewerking te verlenen. Deze waarden zijn niet aanwezig op deze 
locatie.

Uitvoering
Na instemming van uw college zal het ontwerpbestemmingsplan 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) dec 2018 - jan/feb 2018
2 Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan (Raad) Q2 2019
3 (indien van toepassing) Beroepsprocedure Raad van State na besluitvorming raad)
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Tevens zal het plan aan onze overlegpartners worden voorgelegd gelijktijdig met de zienswijze 
periode.

Communicatie en Participatie
Er wordt via de gebruikelijke weg en in de officiële mededelingen melding gedaan dat het 
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter visie ligt (via www.overheid.nl en de 
Staatscourant).
Ook de overlegpartners worden nog geïnformeerd. Bij het informeren van de gemeenteraad en 
omwonenden (en overige belanghebbenden) zullen wij het “spoorboekje” zorgvuldig naleven.

Raadsinformatiebrief
De raad op volgende wijze te informeren.
Bestemmingsplan Straatweg (naast nr. 75), Breukelen
Via deze weg willen wij u informeren over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Straatweg ong, Breukelen’. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een extra nieuwbouw 
woning te realiseren.
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) ligt binnenkort in het kader van 
zienswijzen voor iedereen ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen en is digitaal beschikbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het 
bestemmingsplan is conform artikel 3.1 Wro een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt 
verwacht in Q2 2019.

Om u alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp 
ter kennisgeving aan u voor. Na afloop van de zienswijzenperiode zal het plan met een Nota van 
Beantwoording van de eventueel ingediende zienswijzen ter vaststelling aan u worden voorgelegd.
U kunt bij vragen over dit bestemmingsplan contact opnemen met Charlotte Spaan.

Financiële paragraaf
Het bestemmingsplan wordt op kosten en risico van initiatiefnemer uitgevoerd. Voor het doorlopen 
van de procedure worden de gebruikelijke leges op grond van de legesverordening opgelegd. Voorts 
wordt een planschadeovereenkomst met initiatiefnemer gesloten.
Vanuit het plan vloeien geen overige kosten of risico’s voort die voor rekening zijn van de gemeente. 

Juridische paragraaf
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd op grond van afdeling 3.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan voldoet aan de huidige (digitale) eisen die gesteld worden 
door de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

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 wordt het een 
en ander vastgelegd in een planschade overeenkomst

Duurzaamheidsaspecten
In de toelichting behorende bij het bestemmingsplan is in paragraaf 4.11 Duurzaamheid aandacht 
besteed aan de duurzaamheidsaspecten voor de bouw van deze woning. Verwezen wordt naar deze 
paragraaf.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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