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1.

Ontwerpbestemmingsplan
Vreelandseweg 42 Nigtevecht met
bijlagen.

2.

Raadsinformatiebrief
Vreelandseweg 42.

CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
Instemmen met het bestemmingsplan “Ontwerpbestemmingsplan Vreelandseweg 42 Nigtevecht”
(IDN NL.IMRO.1904.BPVreelandswg42NTV-OW01) en dit plan op grond van artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.
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TOELICHTING
Inleiding
De initiatiefnemer wil de bestemming van het perceel Vreelandseweg 42 in Nigtevecht wijzigen van
'Agrarisch met waarden’ in ‘Wonen en Tuin’. Het agrarisch bedrijf is door de voormalige eigenaresse
beëindigd. De woning en omliggende gronden zijn verkocht. Op het perceel wordt enkel nog
gewoond door de huidige eigenaren. De huidige eigenaren hebben de wens om een atelier aan huis
te hebben en in de toekomst een bed & breakfast te realiseren.
Op dit moment geldt voor het plangebied het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord' dat op 2
december 2015 is vastgesteld. Op basis van dit bestemmingsplan hebben de gronden de
bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie - 4’. De
voormalige boerderij met achterhuis is aangeduid als karakteristiek pand.
Om de wijziging van de bestemming planologisch-juridisch mogelijk te maken, is een procedure tot
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
noodzakelijk. Met voorliggend bestemmingsplan wordt voorzien in een ruimtelijk juridisch kader.
Argumenten
De voormalige eigenaresse heeft de gronden gesplitst en verkocht omdat het perceel niet geschikt
was om een volwaardig agrarisch bedrijf te starten. Een deel van de gronden is verkocht aan
agrariërs en het deel met boerderij aan de huidige bewoners. In de bestemming ‘Agrarisch met
Waarden’ is opgenomen dat wonen alleen toegestaan is binnen de bedrijfswoning. Doordat het
bedrijf is beëindigd is er feitelijk geen bedrijfswoning meer. Het wonen is dus in strijd met de
bestemming. Om deze strijdigheid op te heffen is het nodig de bestemming in overeenstemming te
brengen met het feitelijke gebruik.
Bij het wijzigen van een agrarische- naar een woonbestemming is er geen verplichting om de
voormalige agrarische bedrijfsopstallen te slopen. Op het perceel staat onder andere nog een grote
stal. De huidige eigenaresse is kunstenaar en wil deze stal deels gebruiken als atelier. Het idee
bestaat om incidenteel een kleine expositie te organiseren. Dat is mogelijk mits daarvan melding
wordt gedaan. Worden ook commerciële activiteiten ontplooid dan is een evenementenvergunning
nodig.
Een andere wens is om in de toekomst een bed & breakfast te realiseren. Deze komt in de
bestaande karakteristieke bebouwing en bestaat uit maximaal vier slaapkamers. Om dit mogelijk te
maken is alvast een aanduiding b&b in de regels en de “verbeelding” opgenomen. Als de b&b voldoet
aan de bij de aanduiding gestelde voorwaarden, dan is voor het gebruik geen omgevingsvergunning
nodig. Worden verbouwingen uitgevoerd die vergunningplichtig zijn, dan is voor die werkzaamheden
een omgevingsvergunning nodig.
Wij adviseren deze twee nevenactiviteiten toe te staan omdat dat binnen de bestemming ‘Agrarisch
met waarden’ mogelijk is. Het plan voldoet aan de voorwaarden opgenomen binnen deze
bestemming. De activiteiten vinden plaats binnen bestaande bebouwing. Dit voorkomt eventueel
oneigenlijk gebruik en geeft een nuttige invulling aan de bebouwing. Ook kan het helpen de
karakteristieke elementen te behouden en waar mogelijk te herstellen. Om de b&b te realiseren zijn
namelijk (inpandige) verbouwingen nodig. Op het perceel vindt geen uitbreiding van bebouwing
plaats en het parkeren gebeurt op eigen perceel. In ruil voor het toestaan van de twee
nevenactiviteiten is daarnaast overeengekomen om een groot deel van de aanwezige verharding te
verwijderen.
Vanuit economisch-, milieu-, verkeerskundig- en cultuurhistorisch oogpunt zijn er geen bezwaren
tegen deze ontwikkeling. Het plan is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Provincie Utrecht
heeft aangegeven dat de provinciale belangen voldoende worden geborgd. Het plan is tweemaal
voorgelegd aan Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Beide malen is niet gereageerd. Doordat
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het slechts een bestemmingswijziging betreft, geen ingrepen plaatsvinden in watergangen en de
hoeveelheid verharding verminderd, kan worden gesteld dat de belangen van het waterschap niet
worden geschaad.
CoUegewerkprogramma
De ontwikkeling aan Vreelandseweg 42 draagt in beperkte mate bij aan het Programma Fysiek (een
passende woningvoorraad) en het Programma Samenleving (een passende en toegankelijke
vrijetijdsbesteding).
Kanttekeningen
Door het wijzigen van de bestemming verdwijnt de mogelijkheid om op dit perceel een agrarisch
bedrijf te vestigen.
Uitvoering
Na collegebesluit 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
2
3

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken)
Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan
Beroepsprocedure Raad van State

Vanaf maart tot half april
Half juli
Augustus tot September

Communicatieparagraaf
Het besluit wordt aan de initiatiefnemer medegedeeld. Als gevolg van dit besluit wordt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie
wordt kenbaar gemaakt via de Staatscourant, het Gemeenteblad, en ook op onze website en in de
nieuwsbrief.
De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.
Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief is als bijlage 2 ‘Raadsinformatiebrief Vreelandseweg 42’ bij dit voorstel
gevoegd.
Financiële paragraaf
Op grond van wettelijke vereisten moeten de kosten van de bestemmingsplanprocedure worden
gedekt. Hiervoor wordt conform de legesverordening van de gemeente het daarbij behorende
legestarief in rekening gebracht. Tevens wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst
gesloten.
Juridische paragraaf
Het conform artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening verplichte vooroverleg is
gevoerd. Het waterschap heeft tot tweemaal toe niet gereageerd. De provincie heeft aangegeven dat
hun belangen niet worden geschaad. 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
3

5

Pagina 3 van 4

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Er zijn geen duurzaamheidsaspecten.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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