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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 

Deze Nota Overlegreacties heeft tot doel insprekers en belangstellenden in de gelegenheid te stellen 

om kennis te nemen van alle overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan “Mijndensedijk 

11a”, de antwoorden van de gemeente Stichtse Vecht hierop en de mogelijke wijzigingen in het voor-

ontwerpbestemmingsplan. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak. Wel is er op 6 februari 

2019 door de initiatiefnemers een informatieavond voor direct omwonenden georganiseerd. De reac-

ties hierop zijn te vinden in bijlage 8 van de Toelichting op het bestemmingsplan. 

 

Het bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

aan de provincie Utrecht, Stedin en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht toegezonden. Zij zijn be-

trokken bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in 

het plan in het geding zijn. Wij hebben twee overlegreacties ontvangen. 

 

Behalve overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in nieuwe of 

gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de wijzigingen ambtshalve. 

 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komen de overlegreacties ex artikel 3.1.1. Bro aan bod. Elke overlegreactie wordt kort 

samengevat en beantwoord. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpas-

singen van het voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen en de staat van wijzigingen. Op grond van 

nieuwe gegevens en inzichten die losstaan van de overlegreacties kan het wenselijk zijn om het be-

stemmingsplan op onderdelen te wijzigingen. Tevens zijn in dit hoofdstuk alle wijzigingen in de ver-

beelding, regels of toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat. 
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2 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 11a is aan de volgende instanties en organisaties 

toegezonden: 

 

3.1 Provincie Utrecht 

3.2 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

3.3 Stedin  

 

Van twee instanties hebben wij een reactie ontvangen op het voorontwerpbestemmingsplan. Alleen 

van Stedin hebben wij geen reactie mogen ontvangen. De ontvangen reacties worden hier samenge-

vat en eventueel beantwoord.  

 

2.1 Provincie Utrecht (reactie ontvangen per brief d.d. 29 augustus 2019) 
 

Samenvatting 
Provincie Utrecht heeft in haar reactie op een eerder concept ontwerp aangegeven dat het plan in 
strijd is met de artikelen 1.7, 1.8 en 3.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening (brief 29 augustus 2019). 
Op basis van deze reactie heeft er een ontwerpsessie plaatsgevonden op 13 februari 2020 met de 
initiatiefnemers, de gemeente Stichtse Vecht en vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van 
de provincie Utrecht. Tijdens deze ontwerpsessie is er gesproken over de herbouw van de aanwezige 
woning op een nieuwe plek en de nieuwbouw van een bijgebouw op de plek van de huidige woning. 
De uitgangspunten die uit dit overleg zijn voortgevloeid zijn verwerkt in een nieuw ontwerp dat ter 
goedkeuring aan de Provincie Utrecht is voorgelegd. De Provincie Utrecht heeft op 5 maart 2020 per 
e-mail aangegeven in te stemmen met het nieuwe voorstel zoals tevens opgenomen in onderhavig 
bestemmingsplan. 
 
De eerste reactie van de Provincie Utrecht, het verslag van de ontwerpsessie en het akkoord van de 
Provincie Utrecht zijn als één bijlage 9 opgenomen. 
 

2.2 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (reactie ontvangen per e-mail d.d. 27 augustus 2019) 
 
Samenvatting 
In haar inspraakreactie heeft het waterschap gevraagd om een dubbelbestemming “Waterstaat – Wa-
terkering” in het bestemmingsplan op te nemen. De inspraakreactie van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht is bijgevoegd als bijlage 7. 
 
Beantwoording 
De bewuste waterkering langs de Vecht is een directe secundaire kering met beschermingszone en 
vervult een belangrijke functie in de bescherming van het land tegen overstroming. Binnen deze be-
schermingszone is de Keur AGV van toepassing. De beschermingszones voor de secundaire kerin-
gen zijn vastgelegd in de Legger Keringen en te vinden op de site van AGV en in de leggerboeken 
Keringen. Ook is er ter plekke van de voorgestelde beschermingszone sprake van een beschermings-
constructie onder de dubbelbestemming “Waarde – Landschap”. In dit artikel worden voor alle activi-
teiten die niet geregeld zijn in het bij dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan, verplicht advies 
ingewonnen bij een ter zake deskundige. Inzake de beschermingszone van de secundaire waterkering 
is het Waterschap Amstel, Gooi en echt een ter zake deskundige.  
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in het moederplan (Landelijk gebied Noord) alsmede in andere 
grote landelijke bestemmingsplannen in Stichtse Vecht, waar de Vecht en haar directe secundaire 
waterkeringen bestemd zijn, ter plekke geen dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” opgeno-
men. Om voornoemde redenen vindt bestemming van deze dubbelbestemming in onderhavige plan 
dan ook niet plaats. 
 
2.3 Stedin (reactie ontvangen per telefoon van d.d. 19 juli 2019) 
 
Samenvatting 
Stedin heeft kenbaar gemaakt het niet nodig te vinden een vooroverlegreactie te geven. 
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3 Ambtshalve opmerkingen / Staat van wijzi-
gingen 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan kan aanleiding geven tot het maken van ambtshalve opmerkingen. 
Op grond van nieuwe gegevens en inzichten die losstaan van de overlegreacties kan het wenselijk 
zijn om het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigingen. In dit hoofdstuk worden de ambtshalve 
wijzigingen besproken. Aangezien de overlegreacties niet tot nadere wijzigingen van het plan (versie 
16 maart 2020) hebben geleid, zijn de ambtshalve opmerkingen gelijk aan de staat van wijzigingen.  
 
De wijzigingen zijn verdeeld in vier onderdelen: regels, toelichting, verbeelding en inrichtingsplan. De 
nummering zoals hieronder gevoerd, is de nummering zoals die gebruikt is in de versie van 16 maart 
2020. 
 
3.1  Regels 

1. 1.13 (Definitie ‘bevoegd gezag’) – Deze definitie is geschrapt, want 1.14 (Definitie ‘bevoegd 
gezag’) probeert hetzelfde te omschrijven. 1.14 sluit aan bij de standaarddefinitie. 

2. 1.15 (Definitie ‘bouwen’) – Deze definitie is komen te luiden: “plaatsen, geheel of gedeeltelijk 
oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.” 

3. 1.19 (Definitie ‘buitenplaats’) – Deze definitie is geschrapt, want in het plangebied is geen bui-
tenplaats aanwezig. 

4. 1.26 (Definitie ‘hoofdgebouw / landhuis’) – Het woord ‘landhuis’ is geschrapt, aangezien er in 
het plangebied geen sprake is van een landhuis. De definitie van hoofdgebouw kan als volgt 
worden omschreven: “gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlij-
king van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen 
op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.” Deze nieuwe defini-
tie sluit aan bij de standaarddefinitie. 

5. 1.28 (Definitie ‘mantelzorg’) – Deze definitie is komen te luiden: “het anders dan bedrijfsmatig 
bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend is of zijn op 
het fysieke, psychische en/of sociale vlak.” Deze nieuwe definitie sluit aan bij de standaardde-
finitie. 

6. 1.38 (Definitie ‘voorgevel’) – Deze definitie is komen te luiden: “de naar het openbaar gebied 
gekeerde gevel van een hoofdgebouw of, als het een hoofdgebouw betreft met meer dan één 
naar het openbaar gebied gekeerde gevel, de gevel die architectonisch als de voornaamste 
gevel kan worden aangemerkt bijvoorbeeld omdat daar de hoofdentree is gelegen.” Deze 
nieuwe definitie sluit aan bij de standaarddefinitie. 

7. 1.39 (Definitie ‘voorgevelrooilijn’)– Deze definitie is komen te luiden: “een naar de weg of het 
openbaar gebied gekeerde bouwgrens gevormd door de denkbeeldige lijn in het verlengde 
van de voorgevel van het hoofdgebouw. Bij percelen op de hoek van straten/paden geldt dat 
langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen.” Deze nieuwe definitie sluit aan bij 
de standaarddefinitie. 

8. 1.40 (Definitie ‘woning of wooneenheid’) – Deze definitie is komen te luiden: “een complex van 
ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting is bedoeld  en dient voor de huisvesting van niet 
meer dan één huishouden, niet zijnde kamerbewoning.” Deze nieuwe definitie sluit aan bij de 
standaarddefinitie. 

 
9. 3.1.a (Bestemmingsomschrijving) – Het woord “op” is verwijderd om een taalkundig kloppende 

zin te formuleren.  
10. 3.1.g (Bestemmingsomschrijving) – Dit lid, met als inhoud “beweiding”, is nieuw toegevoegd, 

zodat beweiding door landbouwhuisdieren (net zoals in de huidige situatie) mogelijk blijft. 
11. 3.2.1.c en 3.2.1.d (Bouwregels) – De woorden “en bij buitenplaatsen tot 3 m” zijn geschrapt, 

aangezien er geen buitenplaatsen in het plangebied zijn. 
 
12. 4.2.1.c (Bouwregels) – Dit lid is geschrapt, aangezien het plan waarvoor deze regel van toe-

passing was, na de ontwerpsessie met de provincie Utrecht niet meer het plan ter sprake is. 
13. 4.2.1.d (Bouwregels) – Dit lid is geschrapt, aangezien het plan waarvoor deze regel van toe-

passing was, na de ontwerpsessie met de provincie Utrecht niet meer het plan ter sprake is. 



Nota Overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 11a te Loenen aan de Vecht   5 

 

14. 4.2.1.e (Bouwregels) – De inhoudsmaten van de woning zijn vervangen door de oppervlakte-
maat van het bouwvlak, zodat de volledige bouwmogelijkheden in het plan gebruikt kunnen 
worden – ter compensatie van de beperkingen op het vergunningsvrij bouwen op het perceel. 

15. 4.3.1 (Afwijken van de bouwregels) – Dit lid is in zijn geheel geschrapt. Het lid is niet van toe-
passing in het plan, aangezien er maar een bouwvlak is en het enige bijgebouw al 75 m2 
is/wordt. 

16. 4.3.2 (Afwijken van de bouwregels) – Dit lid is geschrapt. Het lid is niet van toepassing, aan-
gezien er in het plan geen sprake is van een erf rond de woning. 

17. 4.5.1.c (Afwijken van de gebruiksregels) – Dit lid is komen te luiden: “de nevenactiviteit uitslui-
tend binnen het bouwvlak of binnen het vlak met de aanduiding ‘bijgebouwen’ is toegestaan. 
Het gebruik van aangrenzend gronden voor nevenactiviteiten is niet toegestaan” 

18. 4.5.1 (Onder de tabel) – De bewoording “voormalige (karakteristieke) agrarische bebouwing” 
mag worden vervangen door “bestaande bebouwing”. Op het perceel is geen voormalige 
agrarische bebouwing aanwezig. 

 
19. 5.2.c (Bouwregels) – Dit lid is komen te luiden: “Het bepaalde onder a is niet van toepassing, 

indien het bouwplan betrekking heeft op gronden gelegen binnen het bouwvlak of binnen het 
vlak met de aanduiding ‘bijgebouwen’.  

20. 5.3.3. (Omgevingsvergunning) – Om aan te sluiten bij artikel 7 (Waarde – Landschap) is dit ar-
tikel vervangen door:  
a. De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar,  

1) indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen) 

worden aangetast of hersteld of 

2) indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit 

bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 

b. Ter beoordeling van het bepaalde onder 5.3.3.a.1, winnen burgemeester en wethouders 

een deskundig schriftelijk advies in bij een door het college aangestelde, ter zake deskun-

dige.  

c. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend een vergunning als: 

1) het onder b genoemde deskundig schriftelijk advies een positief advies betreft, of 

2) de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit bestem-

mingsplan horende inrichtingsplan. 

 
21. 6.2.c (Bouwregels) – Dit lid is komen te luiden: “Het bepaalde onder a is niet van toepassing, 

indien het bouwplan betrekking heeft op gronden gelegen binnen het bouwvlak of binnen het 
vlak met de aanduiding ‘bijgebouwen’.  

22. 6.3.3 (Omgevingsvergunning) – Om aan te sluiten bij artikel 7 (Waarde – Landschap) is dit ar-
tikel vervangen door:  
a. De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 6.3.1 zijn slechts toelaatbaar,  

1) indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen) 

worden aangetast of hersteld of 

2) indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit 

bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 

b. Ter beoordeling van het bepaalde onder 6.3.3.a.1, winnen burgemeester en wethouders 

een deskundig schriftelijk advies in bij een door het college aangestelde, ter zake deskun-

dige.  

c. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend een vergunning als: 

1) het onder b genoemde deskundig schriftelijk advies een positief advies betreft, of 

2) de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit bestem-

mingsplan horende inrichtingsplan. 

 
23. 7.2.1.d (Bouwregels) – Dit lid is komen te luiden: “Het bepaalde onder a en c is niet van toe-

passing, indien het bouwplan betrekking heeft op gronden gelegen binnen het bouwvlak of 
binnen het vlak met de aanduiding ‘bijgebouwen’.  

24. 7.3.2 (Omgevingsvergunning) – de artikelen f t/m h zijn geschrapt. Voor deze activiteiten gaat 
een vergunningplicht gelden onder artikel 7.3.3.c.2. Deze waren al volledig vergunningplichtig 
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onder artikel 5 en 6, maar daar wordt de plicht afgezwakt voor zover het gaat om het realise-
ren van inrichtingsplan. 

 
25. 9.5 (Bruggen) – Dit artikel is geschrapt. Er zijn in het plangebied geen bruggen aanwezig, 

noch is er water waar bruggen overheen nodig kunnen zijn. 
 

26. 11.1 (Overschrijding bouwgrenzen) – Dit artikel is geschrapt, aangezien dit een bestemmings-
plan op maat betreft, waarbij er geen overschrijding van bouwgrenzen nodig is. 

 
27. 12.1 (Overschrijding bestemmingsgrenzen) – Dit artikel is geschrapt, aangezien dit een be-

stemmingsplan op maat betreft, waarbij er geen overschrijding van bestemmingsgrenzen no-
dig is. 

 
28. 14. (Overgangsrecht) – Titel veranderen in “Tijdelijk overgangsrecht” 
29. 14.1.b (Overgangsrecht bouwwerken) – Dit lid is vervangen door: “Het onder lid a bepaalde is 

slechts geldig tot drie maanden na gereedmelding of de feitelijke ingebruikname (welke van 
beide het eerste is) van een bouwwerk met dezelfde functie dat krachtens een omgevingsver-
gunning voor het bouwen en na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan gerealiseerd is.” 
Vervanging van dit lid dient om het overgangsrecht in lijn te brengen met hetgeen in de bijbe-
horende anterieure overeenkomst bepaald is. 

30. 14.1.d (Overgangsrecht bouwwerken) – Dit lid is nieuw toegevoegd: “Een omgevingsvergun-
ning verleend op grondslag van lid a van dit artikel verandert niet de status van het betreffen-
de bouwwerk: op het betreffende bouwwerk blijft het overgangsrecht uit dit artikel van toepas-
sing.” Toevoeging van dit lid dient om het overgangsrecht in lijn te brengen met hetgeen in de 
bijbehorende anterieure overeenkomst bepaald is. 

31. 14.1.e (Overgangsrecht bouwwerken) – Dit lid is nieuw toegevoegd: “Na het verstrijken van de 
termijn uit lid b van dit artikel vervalt het overgangsrecht uit artikel a van dit artikel en zijn be-
treffende bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-
wezig of in uitvoering waren, in strijd met dit bestemmingsplan aanwezig.” Toevoeging van dit 
lid dient om het overgangsrecht in lijn te brengen met hetgeen in de bijbehorende anterieure 
overeenkomst bepaald is. 

32. 14.2.a (Overgangsrecht gebruik) – Dit lid is komen te luiden: “Het gebruik van grond en 
bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en 
hiermee in strijd is, mag worden voortgezet tot één maand na gereedmelding of de feitelijke 
ingebruikname (welke van beide het eerste is) van een bouwwerk met dezelfde functie dat 
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen en na inwerkingtreding van dit be-
stemmingsplan gerealiseerd is." Aanpassing van dit lid dient om het overgangsrecht in lijn te 
brengen met hetgeen in de bijbehorende anterieure overeenkomst bepaald is. 

33. 14.2.b (Overgangsrecht gebruik) – Dit lid is geschrapt om het overgangsrecht in lijn te brengen 
met hetgeen in de bijbehorende anterieure overeenkomst bepaald is. 
 

3.2 Verbeelding 

Er zijn sinds de versie van 16 maart 2020 geen wijzigingen op de verbeelding aangebracht. 

 
3.3 Toelichting 

1. Er is een wijziging aan paragraaf 4.4 en 4.5 aangebracht. In deze paragraven stond vermeld 

dat de dichtstbijzijnde veehouderij op 1,5 km zou liggen. Dit is onjuist. Op circa 250 meter ligt 

een agrarische bestemming waar een rundveehouderij gevestigd is. 

 
3.4 Inrichtingsplan 

1. Aan het inrichtingsplan is toegevoegd dat er vooral ten zuiden van de woning een tuin is, 
waarbinnen een terras, beplanting (zoals hagen tot 1 meter), solitaire bomen en een moestuin 
aangelegd mogen worden. 

 

3.5 Bijlagen 
1. De onderzoeken zullen aangepast worden conform de bestemmingsplanversie van 13 mei 

2020. 


