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Besluit college
Conform advies met redactionele aanpassing in coliegevoorstel. Tekstmandaat wethouder Van Dijk.
Advies te nemen besiuit
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Daalseweg 3-5 Oud Zuilen” (IDN
NL.IMRO.1904.BPdaalseweg3OZ-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. De anterieure overeenkomst voor het realiseren van 4 grondgebonden woningen op de locatie
Daalseweg 3-5 te Oud Zuilen aangaan.
3. Met toepassing van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en
g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op bijlage 2 Anterieure
overeenkomst.
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Inleiding
Door KRKTR Projectontwikkeling b.v. is een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van het
perceel Daalseweg 3-5 te Oud Zuilen. Men wil een, momenteel leegstaand, bedrijfspand slopen en
vier grondgebonden woningen realiseren. Een deel van de planlocatie wordt betrokken bij de tuinen
van de reeds bestaande woningen aan de Daalseweg (verlenging tuin).
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Impressie huidige situatie vanaf Daalseweg

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan “Oud Zuilen en Op
Buuren e.o.”. Dit bestemmingsplan is op 26 april 2016 vastgesteld door de raad van de gemeente
Stichtse Vecht. Voor het perceel gelden de bestemmingen ‘Bedrijf en ‘Tuin’. Op basis van het
geldende bestemmingsplan is de bouw van vier woningen niet mogelijk.
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Impressie toekomstige situatie

In dit advies wordt voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en om met de
initiatiefnemer de anterieure overeenkomst te sluiten.
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Argumenten
Collegewerkprogramma
Dit voorstel draagt bij aan programma 3 “Fysiek” van het Collegewerkprogramma, omdat er binnen
de rode contouren een bedrijfsbestemming in een woongebied wordt omgezet naar wonen. Dit draagt
bij aan de doelstellingen van een klimaatneutrale gemeente, een passende woningvoorraad, lokale
woonbehoefte en inwoners meer en eerder betrekken bij besluitvorming over ruimtelijke projecten.
Woonvisie
Het verzoek past binnen het uitgangspunt 'Verduurzaming van de woningvoorraad' van de recent
door de gemeenteraad vastgestelde “Actualisatie Woonvisie 2017-2022”.
Stedenbouw
Het huidige bedrijfspand en aangrenzend terrein zijn sinds de leegstand slecht onderhouden,
waardoor het geheel een enigszins verloederde indruk maakt. De vier grondgebonden woningen, in
de stijl van patiowoningen, worden aaneen gebouwd. Deze woningen worden in een verspringende
rooilijn, aansluitend op de aangrenzende bebouwing, gesitueerd. Nieuwbouw zal een kwaliteitsimpuls
aan dit gebied geven.
Vooroverleg
Het conceptbestemmingsplan is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners en zij hadden geen
opmerkingen die het bouwen van de woningen niet mogelijk zouden maken.
Parkeren
Het plan zal voldoen aan de parkeernorm uit het GWP en het parkeren zal op eigen terrein opgelost
worden.
De plankosten worden verhaald op de initiatiefnemer
De plankosten worden door het sluiten van de anterieure overeenkomst verhaald op de
initiatiefnemer.
Er zijn geen ingrepen in de openbare ruimte nodig
De ontwikkeling vindt geheel plaats op het perceel Daalseweg 3-5 Oud Zuilen. Afspraken over het
gebruik / verkoop van gemeentegrond is niet aan de orde.
Kanttekeningen
Het ontwerp van het gebouw is nog niet definitief. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden die effect
hebben op de openbare ruimte. Indien dit het geval is zullen hierover nadere afspraken worden
gemaakt.
Uitvoering
Na collegebesluit zal het ontwerpbestemmingsplan 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. De globale planning van de bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:
• Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) maart - april 2020
• Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan juni/juli 2020
• Beroepsprocedure Raad van State vanaf augustus 2020
Communicatieparagraaf
Op 16 januari 2018 heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst gehouden over de
nieuwbouwplannen op dit perceel. Kort na de in januari gehouden bijeenkomst heeft een aantal
aanwonenden die direct op het perceel uit kijken de projectontwikkelaar benaderd. Zij wilden graag in
gesprek over de mogelijkheid om een deel van de grond over te nemen en bij hun achtertuinen te
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trekken. Na een aantal sessies heeft dit geleid tot de intentie om een deel van de gronden van het
plangebied te verkopen aan een aantal omwonenden en een nieuw plan voor woningbouw.
Tijdens een tweede informatiebijeenkomst op 3 juni 2019 heeft de initiatiefnemer het aangepaste
plan voorgelegd aan de omwonenden en onder andere het parkeren en de architectuur besproken.
De reacties van de meeste omwonenden waren overwegend positief. Een aantal vraagt aandacht
voor de huidige parkeersituatie aan de Daalseweg.
Er wordt via de gebruikelijke weg en in de officiële mededelingen melding gedaan dat het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter visie ligt. Bij het informeren van de
gemeenteraad en omwonenden (en overige belanghebbenden) zullen wij het “spoorboekje ruimtelijke
plannen” naleven.
Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief (bijlage 3).
Financiële paragraaf
Met de initiatiefnemer wordt op basis van onze nota kostenverhaal een anterieure overeenkomst
gesloten. In bijgaande overeenkomst 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 voeren van de planologische
procedure. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken
zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Doordat kostenverhaal plaatsvindt door een anterieure
overeenkomst is het voor dit plan niet noodzakelijk zijn om een exploitatieovereenkomst ingevolge
afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen.
Juridische paragraaf
Op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden.
Gedurende deze termijn kan eenieder een zienswijze indienen.
Wij zullen van de anterieure overeenkomst een beschrijving in hoofdlijnen ter inzage leggen. Op deze
manier kunnen belanghebbenden kennis nemen van de inhoud van de overeenkomst. Voorgesteld
wordt om op de volledige overeenkomst (bijlage 1) op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet
in samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur
geheimhouding op te leggen. Openbaarmaking van de overeenkomst en daarmee het bekend maken
van financiële gegevens alsmede de tussen partijen gemaakte afspraken kan nadelig zijn voor de
positie van betrokken partijen.
Risicopa rag raaf
Door het sluiten van de anterieure overeenkomst worden mogelijke financiële risico’s afgedekt. Indien
het plan geen doorgang vindt en de overeenkomst is niet gesloten, kunnen de tot nu toe gemaakte
ambtelijke kosten niet worden verhaald.
Duurzaamheidsaspecten
Initiatiefnemer conformeert zich aan de gemeentelijke ambities en zal alle woningen binnen het
initiatief uitvoeren uitgaande van de volgende definitie van NOM van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland;
Een nul-op-de-meter-woning is een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor
gebouw gebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan
nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten
minste:
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• 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;
• 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft;
• 1.780 kWh indien het een appartement betreft.
Daarnaast zullen de woningen worden gebouwd zonder aardgasaansluiting. Initiatiefnemer
heeft verder de ambitie om de woningen in hout te maken (constructie) waarbij een optimale
C02 reductie kan worden gerealiseerd en voert daarvoor haalbaarheidsonderzoeken uit.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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