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Conform advies met een redactionele aanpassing in de paragraaf Argumtenten van het collegevoorstel. 

Besluit college

Advies te nemen besluit college
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Hoofdgebouw De Kwekerij” (IDN 

NL.IMRO.1904.BP HfddekwekerijMDP-ON01) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.

2. Vaststellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage benodigd is.
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TOELICHTING

Inleiding
De eigenaar van woningbouwlocatie ‘De Witte van Scholten’ heeft de wens om de bestemming van 
het hoofdgebouw van deze locatie te wijzigen van één naar twee woningen.

Het hoofdgebouw is op dit moment nog niet gerealiseerd, maar heeft al wel de aanduiding 
karakteristiek gekregen. Ter plaatse van het hoofdgebouw is in het van toepassing zijnde 
bestemmingplan 'De Kwekerij’ een bouwvlak voor één woning opgenomen. Op basis van het 
bestemmingsplan is volgens verzoeker een woning van circa 1.242 m^ toegestaan inclusief kelder, 
aanbouw en gebruik makend van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. De woning staat volgens 
verzoeker op een perceel van 2.025m2. Na marktanalyse is gebleken dat de vraag naar en daarmee 
ook de meerwaarde van een dergelijke woning beperkt is.

Het verzoek tot het wijzigen van één naar twee woningen houdt volgens verzoeker nadrukkelijk niet 
een verzoek in om de stedenbouwkundige randvoorwaarden te wijzigen. Het voornemen is om één 
hoofdgebouw te realiseren waarbinnen twee wooneenheden mogelijk zijn.

De gewenste ontwikkeling is niet in overeenstemming met de regels uit het bestemmingsplan. Om de 
wens van verzoeker te kunnen realiseren wordt het college gevraagd of er ingestemd kan worden 
met het opstellen van een postzegelbestemmingsplan (door de initiatiefnemer). Hierbij blijven alle 
planregels uit het bestemmingsplan gelijk met de uitzondering dat in het hoofdgebouw maximaal 
twee wooneenheden toegestaan zijn i.p.v. één met bijbehorende bebouwing en vergunningsvrij 
bouwen.

In de Woonvisie 2017-2022 wordt melding gemaakt van de toenemende vraag naar woningen in de 
gemeente en de wens om gebruik te maken van inbreilocaties. De wijziging van één naar twee 
woningen is hiermee verenigbaar.

Argumenten

Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro
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 en De Gasunie, gevraagd hun overlegreacties kenbaar te maken. 
Geen van de overlegpartners had opmerkingen n.a.v. het voorontwerp (zie bijlage 2). Dit houdt 
verband met het feit dat slechts het aantal te realiseren woningen wijzigt van één naar twee en er 
verder geen wijzigingen qua bestemming plaatsvinden.

Gelet op de beperkte gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan kunnen wij volstaan met het 
informeren van omwonenden en overige instanties.

Geluid
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als 
gevolg van spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn 
normen gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functies belast mogen worden.
Uit onderzoek ten behoeve van voorliggend plan blijkt dat de geluidbelasting op de locatie lager is 
dan de voorkeurswaarde en daarom geen sprake is van hogere waarden. Het toevoegen van een 
tweede toegestane woning binnen de al vastgelegde ruimtelijke kaders heeft dus geen 
consequenties (zie bijlage 3).
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MER
Op grond van geldende wetgeving moet bij bepaalde situaties eerst een m.e.r.-aanmeldingsnotitie 
worden opgesteld, op grond waarvan uw college dient te besluiten of een milieueffectrapportage 
benodigd is voor de ontwikkeling.

Op grond van het vooriiggend plan kan op basis van de milieutechnische uitvoerbaarheid voldoende 
inzicht worden gegeven in de milieugevolgen van het plan zoals bedoeld in de criteria van bijlage III 
van de m.e.r.-richtlijn. Er kan worden geconcludeerd dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 
worden uitgesloten. Er zijn geen significante effecten voorde instandhoudingsdoelstellingen van het 
Natura2000 gebied.

Geconcludeerd kan worden dat geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.

Bijdrage coalitieakkoord
Dit besluit draagt bij aan een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente 
Stichtse Vecht. Binnen de Gemeente Stichtse Vecht is een grote behoefte aan woningen. De 
beschikbare ruimte is daarvoor beperkt. Door de bestemming van het hoofdgebouw te wijzigen van 
één naar twee woonbestemmingen komt er meer beschikbare ruimte vrij. Deze beschikbare ruimte 
wordt gebouwd binnen de rode contouren.

Uitvoering
Na instemming van uw college met dit collegevoorstel, zal het ontwerpplan ter inzage worden gelegd. 
Conform artikel 3.8 Wro, kan na publicatie van uw besluit, een ieder gedurende een termijn van zes 
weken zienswijzen indienen.

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 (Gasunie, 
Waternet, Provincie Utrecht en de ODRU) worden geïnformeerd over de voortgang van de 
procedure. Bij het informeren van de gemeenteraad en omwonenden (en overige belanghebbenden) 
zullen wij, naast de wettelijke procedure, ook het “spoorboekje” volgen.

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

De Kwekerij (wijziging 1 woning naar 2 woningen)
Het ontwerpbestemmingsplan van de Kwekerij tot het wijzigen van één naar twee woningen wordt 
gedurende 6 weken in het kader van zienswijzen voor eenieder ter inzage gelegd. Om de raad alvast 
op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter 
kennisneming voor.

Financiële paragraaf
In bijgaande overeenkomst (fase 1) zijn afspraken met de initiatiefnemer gemaakt over onder meer 
het kostenverhaal en de planschade. 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. Voor dit plan zal het uiteindelijk niet 
noodzakelijk zijn om een exploitatieovereenkomst ingevolge afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 
ordening op te stellen.
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Juridische paragraaf
Het conform artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening verplichte vooroverleg is 
gevoerd.

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 (bijlage 4).

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 (Gemeentelijke Praktijk 
Richtlijn) worden de gestelde scores per thema nagestreefd. Ook conformeert initiatiefnemer zich aan 
de ambitie van de gemeente om de woningen als nul-op-de-meter woningen (NOM) uit te voeren.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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