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Advies te nemen besluit
Kennisnemen van de ingekomen overlegreacties.
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Mijndensedijk 11a- Loenen aan de Vecht” 
(IDN NL.IMRO.BPMijndensedijklla-OWOl) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen. 
Aangaan van de Anterieure overeenkomst fase 1 en 2.
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 fase 1 en 2’.
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In 2016 is een vooroverleg plan ingediend voor het verplaatsen van de woning op het perceel. Dit plan 
is afgewezen wegens een te grote impact op het landschep. Een tweede vooroverleg plan werd in 
augustus 2018 met een positief antwoord afgehandeld. Om deze ontwikkeling planologisch-juridisch 
mogelijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

In november 2018 werd voorliggend bestemmingsplan door de initiatiefnemers ingediend. Na 
toetsing door de Omgevingsdienst Noord West Utrecht en de gemeente is het bestemmingsplan in 
juli 2019 in het kader van het vooroverleg aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie 
Utrecht voorgelegd. Het waterschap had geen onoverkomelijke bezwaren. De provincie Utrecht 
daarentegen wel: het plan zou ingaan tegen een aantal provinciale belangen. De bezwaren van de 
provincie Utrecht gingen voornamelijk over het landschap en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Naar aanleiding van die reactie is er in november 2019 ambtelijk een tegennotitie aan de provincie 
gestuurd. Daarop is in februari 2020 op locatie een gezamenlijke ontwerpsessie met de provincie, 
initiatiefnemers en de gemeente georganiseerd waarbij een nieuw compromis werd bereikt. 
Onderhavig compromis ligt als bestemmingsplan aan u voor.
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Het plan
Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning met schuur en de nieuwbouw van een woning 
met schuur op een andere plek. De nieuwe woning komt grotendeels op het voormalige weilandje. 
Het plan voorziet in een woning met een bouwvlak van 190 m^ en een maximale hoogte van 8 meter. 
De bouwmogelijkheden op het perceel worden verkleind door een verbod op vergunningsvrij bouwen 
buiten de bouwvlakken en het met 3 meter verlagen van maximale bouwhoogte. Daarnaast voorziet 
het plan in een bijgebouw van 75 m^. Dit bijgebouw wordt gesitueerd op de plaats van de woning en 
wordt gebouwd nadat de woning is gesloopt.

Recreittegebied 
Mijmton

Inleiding
Het perceel Mijndensedijk 11a te Loenen aan de Vecht is gelegen in het buurtschap Mijnden, ten 
zuidoosten van Loenen aan de Vecht. Op het voorste gedeelte van het perceel is een weiland 
gelegen. Op de achterzijde van het perceel bevinden zich een woonhuis en enkele schuurtjes. Het 
perceel maakte in het verleden deel uit van de boomgaard van Slot Mijnden en was later deel van 
een groter inundatieveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De locatie maakt dan ook deel uit van 
het Nationale Landschap ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en het ‘Groene Hart’.
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Naast de verbeelding voorziet het bestemmingsplan ook in een inrichtingsplan van het perceel. Dit 
inrichtingsplan voorziet in de beplanting van het perceel.

Kanttekeningen
Initiatiefnemer heeft gevraagd om vermindering van de plankosten. De belangrijkste reden van de 
initiatiefnemer zijn de kosten die de initiatiefnemer heeft gemaakt tijdens ‘de lange aanloop’ tot dit

In het plan word onderscheid gemaakt in een deelgebied met tuin met landschappelijk karakter en 
een deelgebied met het karakter van erfbebouwing. In het deelgebied ‘tuin met landschappelijke 
waarden’ wordt de bestemming van het weilandje (‘Agrarisch met waarden’) gewijzigd in ‘Tuin’. Op 
de bestemming ‘Tuin’ komt de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ te rusten, waarmee het 
vergunningsvrij bouwen wordt uitgesloten. In het deelgebied met erfbebouwing worden de nieuwe 
woning en schuur gevestigd. Dit deelgebied vormt een bebouwingscluster met de historische 
Ridderhofstad Mijnden en de voormalige sluiswachterswoning van de Mijndense Sluis. Om 
aansluiting te zoeken bij dit bebouwingscluster is de nieuwe woning evenwijdig aan de voormalige 
sluiswachterswoning gesitueerd.

4. De plankosten worden verhaald op de initiatiefnemer
Door het sluiten van de anterieure overeenkomst worden de plankosten verhaald op de 
initiatiefnemer en is het kostenverhaal verzekerd.

3. Er zijn geen planologische bezwaren
Vanuit economisch-, milieu-, verkeerskundig- en cultuurhistorisch oogpunt zijn er geen bezwaren 
voor deze ontwikkeling. Het plan is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Ook zij hebben 
geen bezwaar (meer).

1. De mogelijkheden uit het bestaande bestemmingsplan passen niet op de locatie 
Omdat de huidige woning bouwkundig in slechte staat verkeerd is nieuwbouw noodzakelijk. Het 
vigerende bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om binnen het huidige bouwvlak een reguliere 
woning te bouwen met een volume van 600 m® met een maximale bouwhoogte van 11 meter en een 
goot van 6 meter met daarbij nog een volume van 400 m® aan vergunningsvrije meters. Gezien de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden is een dergelijke woning hier qua typologie en 
volume niet wenselijk. Onderhavig initiatief voorziet dan ook in een ontwerp dat meer passend is in 
de omgeving en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden respecteert.

2. Landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden beter beschermd 
Het perceel ligt op een unieke locatie tussen de Bloklaan en de Mijndense sluis. Het perceel ligt in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en vormt het enige overgebleven open stuk in de verdedigingslinie 
tussen Fort Spion, de Vecht en de Drecht (Mijndense sluis). Het perceel vormt met zijn plotselinge 
openheid een ‘pauze’ in het landschap. Volgens de provincie Utrecht mogen op dit perceel de nog 
aanwezige unieke universele waarden van het (toekomstige) werelderfgoed niet verder aangetast 
worden. Door in dit plan te kiezen voor een verbod op vergunningsvrij bouwen en een inrichtingsplan 
waarin alle bouw- en aanlegactiviteiten opgesomd zijn waarvoor een reguliere omgevingsvergunning 
aangevraagd kan worden, worden de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden op 
dit perceel beter beschermd dan in het bestaande bestemmingsplan.

5. Het project is in overeenstemmino met het CWP 
In onderhavig plan komen cultuur, erfgoed en ruimtelijke ordening samen. Door een integrale 
afweging tussen het beschermen van erfgoed (in dit geval de Nieuwe Hollandse Waterline), 
duurzaamheid en het verplaatsen van een woning, draagt dit plan bij aan het realiseren van een 
aantrekkelijke leefomgeving met ruimte voor cultuur en erfgoed. Daarmee draagt dit plan bij aan 
hoofdstuk 3 Fysiek en hoofdstuk 5 Samenleving uit het collegewerkprogramma.
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Het ontwerpbestemmingsplan zal worden gepubliceerd (onder meer op ruimtelijkeplannen.nl). 
Daarnaast zal er een wijkbericht onder direct omwonenden verspreid worden.

bestemmingsplan. Uiteindelijk is de bestemmingsplanprocedure zelf niet uitzonderlijk lang (geweest). 
Mede wegens de wettelijke verplichting voor de gemeente om de gemaakte kosten op de 
initiatiefnemer te verhalen en het gevaar op precedentwerking is in overleg met de portefeuillehouder 
besloten vast te houden aan het kostenverhaal. Daarop heeft initiatiefnemer aangegeven alsnog 
akkoord te gaan met het kostenverhaal.

Communicatieparagraaf
De initiatiefnemers hebben op 6 februari 2019 een informatieavond georganiseerd voor direct 
omwonenden. Initiatiefnemers hebben het plan op deze informatieavond toegelicht en gepeild of er 
bezwaren tegen het plan waren. Volgens initiatiefnemers lijkt dit vooralsnog niet het geval. Of dit 
daadwerkelijk zo is, zal blijken tijdens de terinzagelegging, wanneer belanghebbenden zienswijzen 
tegen het plan kunnen indienen.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Ontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 11a te Loenen aan de Vecht
De initiatiefnemer wil de bestaande woning van het perceel Mijndensedijk 11a slopen en op een 
andere plek op het perceel een nieuwe woning bouwen. Omdat de plannen van de initiatiefnemer niet 
in het huidige bestemmingsplan passen, heeft de initiatiefnemer een verzoek tot het wijzigen van het 
bestemmingsplan In dit bericht vindt u alvast informatie over de inhoud van het bestemmingsplan, de 
ter inzage legging en het vervolg van de procedure.

Uitvoering
De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt gevoerd op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening en het spoorboekje Ruimtelijke Plannen 2018. Het ontwerp wordt 12 juni a.s. ter 
inzage gelegd. In de periode van 12 juni tot en met 24 juli 2020 kunnen er zienswijzen worden 
ingediend tegen dit ontwerpwijzigingsplan. Indien er zienswijzen binnenkomen, kunnen deze worden 
beoordeeld, waarna het plan opnieuw aan het college kan worden voorgelegd. Het college kan het 
bestemmingsplan vervolgens ter vaststelling aan de raad aanbieden. De verwachting is dat het plan 
voor de raadsvergadering van 3 november 2020 aan de raad aangeboden kan worden.

Vanuit economisch-, milieu-, verkeerskundig- en cultuurhistorisch oogpunt zijn er geen bezwaren 
voor deze ontwikkeling. Het plan is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Ook zij hebben 
geen bezwaar.

Bestemmingsplan
Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning met schuur en de nieuwbouw van een woning 
met schuur op een andere plek. 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 deels de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en deels 'Wonen’. In het nieuwe 
plan word onderscheid gemaakt in een deelgebied met tuin met landschappelijk karakter en een 
deelgebied met het karakter van erfbebouwing. In het deelgebied “tuin met landschappelijk karakter” 
wordt de bestemming van het weilandje (“Agrarisch met waarden”) gewijzigd in “Tuin”. Op de 
bestemming “Tuin” komt de dubbelbestemming “Waarde - Landschep” te rusten, waarmee het 
vergunningsvrij bouwen in de tuin wordt uitgesloten. Met deze dubbelbestemming worden de op het 
perceel aanwezige unieke universele waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (toekomstig 
werelderfgoed) beschermd. In het deelgebied met erfbebouwing worden de nieuwe woning en schuur 
gevestigd. Dit deelgebied vormt een bebouwingscluster met de historische Ridderhofstad Mijnden en 
de voormalige sluiswachterswoning van de Mijndense Sluis.
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Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten van toepassing.

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.

Voorgesteld wordt om op de volledige anterieure overeenkomst (bijlage 2) 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.

Financiële paragraaf
De bestemmingsplanprocedure wordt op kosten van de initiatiefnemer doorlopen. Hiervoor zijn op 
basis van de Nota kostenverhaal (2014) de kosten voorde initiatiefnemer berekend. Hiervoor wordt 
bijgevoegde anterieure overeenkomst gesloten. Aanvullend hierop is een planschadeovereenkomst 
opgesteld. De planschadeovereenkomst dient ertoe dat de gemeente eventuele planschade die 
derden van het plan ondervinden, kan doorberekenen aan de initiatiefnemer. Doordat kostenverhaal 
plaatsvindt door een anterieure overeenkomst is het voor dit plan niet noodzakelijk om een 
exploitatieovereenkomst ingevolge afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen.

Duurzaamheidsaspecten
Initiatiefnemer conformeert zich aan de gemeentelijke ambities. Het doel is om de woning zowel bij 
de bouw als in het gebruik duurzaam te laten worden. Wegens de uitkomsten van de ontwerpsessie 
met de provincie Utrecht op 13 februari jl. wordt het ontwerp van de woning op dit moment nog 
aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de planologische procedure, wel betekent dit dat nadere 
duurzaamheidsaspecten rond de nieuwe woning pas kunnen worden gegeven wanneer het nieuwe 
ontwerp af is. Dit is naar verwachting het geval in het (volgende) collegevoorstel waarmee het college 
kan besluiten om het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad te sturen.

Om te voorkomen dat de huidige woning na de realisatie van de nieuwe woning blijft staan, is er een 
verplichting tot sloop van de bestaande woning opgenomen in de anterieure overeenkomst. Mocht de 
initiatiefnemer weigeren de woning te slopen, dan kan de gemeente zowel een boete opleggen en 
daarnaast alsnog de sloop van de woning eisen. Deze privaatrechtelijke constructie is gekozen, 
omdat juridisch niet mogelijk is een dergelijke verplichting (sloop na bouw) op te nemen in het 
bestemmingsplan.

Ris icopa 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.
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Terinzaaeleaaina en vervolgprocedure
Op 2 juni heeft B&W ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het 
ontwerp wordt 12 juni a.s. ter inzage gelegd. In de periode van 12 juni tot en met 24 juli kunnen er 
zienswijzen worden ingediend tegen dit ontwerpwijzigingsplan. Wij verwachten het plan ter 
vaststelling aan uw raad te kunnen voorleggen in de vergadering van 3 november 2020.
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