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Beste , 

Bedankt voor het delen van het concept BRO. Ik heb het document doorgenomen.
 
Er wordt niet verwezen naar De Keur in het document. Dit zou ik er wel in opnemen. Er is sinds 1 november 2019 een nieuwe Keur AGV 2019
van kracht die meer geënt is op de Omgevingswet en ruimte biedt aan maatwerk. De uitgangspunten blijven grotendeels hetzelfde,
veranderingen zijn vooral in details en met maatwerk.

Ik lees dat er geen toename aan verharding is t.o.v. de huidige situatie. Om dit te kunnen toetsen adviseer ik de verharding in de huidige en
toekomstige situatie te beschrijven, of in een figuur weer te geven.
 
Voor de waterkwaliteit mogen geen uitlogende materialen worden gebruikt als er wordt geloosd op oppervlaktewater.
 
Het is wenselijk om oevers met een taluds van 1:3 of flauwer zijn minimaal nodig voor natuurvriendelijke oevers. Daarnaast adviseer ik op te nemen
dat de demping pas plaats kan vinden nadat de nieuwe watergang is gegraven.
 
Ik lees dat er wordt afgekoppeld en geloosd op oppervlaktewater. Als dit betekent dat het hemelwater wordt geloosd op het
oppervlaktewatersysteem van het waterschap, dan telt dit als nieuwe verharding waarvoor gecompenseerd moet worden. Het aanbrengen van
meer dan 1.000 m2 verhard oppervlak binnen stedelijk gebied is vergunningsplichtig op grond van de Keur AGV 2019. Echter ook als de toename
van verhard oppervlak <1.000 m2 is er altijd nog een zorgplicht. De uitvoerende partij moet voorkomen dat de waterhuishouding er niet op achteruit
door het wijzigen van de huidige situatie. Dit dient nog toegelicht te worden in het bestemmingsplan.
 
Succes met de verdere uitwerking.
 
Met vriendelijke groet,
 

Adviseur Ruimte en Water
Team Planadvies – Waternet
 

 
Postbus 94370
1090GJ Amsterdam
M 06 110 617 23
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Beste heer, mevrouw,
 
In het kader van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verzoeken burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht uw
vooroverlegreactie kenbaar te maken met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Mijndensedijk 45’ in Nieuwersluis. De stukken vindt u in de bijlage
‘Concept-BP Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis.zip’.
 
We willen u vragen om uiterlijk 21 mei 2021 uw vooroverlegreactie kenbaar te maken. We hopen dat u aan ons verzoek tegemoet kan komen.
Hieronder alvast een korte planbeschrijving om inzicht in het plan te geven.
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.attachingit.com%2F&data=04%7C01%7Cruimtelijkeplannen%40waternet.nl%7Cbc1b9cfe753d4c38e48508d8fb5d6cfd%7Cdc176db0cbcb4c4984e9efe31a545c55%7C1%7C0%7C637535725978855715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Le0IPRX%2FajkGsnjrRun3KhEwRNgBoYSM%2BKg4iw8yRY0%3D&reserved=0











 
Huidige situatie
Mijndensedijk 45 ligt noordwestelijk van het dorp Nieuwersluis in een lint van bebouwing langs de Mijndensedijk. Het perceel valt binnen de werking
van bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord’ en heeft thans de bestemming ‘Agrarisch – met landschapswaarden’ (Bestemmingsplan Landelijk
Gebied Noord). Het bouwvlak heeft de aanduiding ‘opslag’, ook staat het huidige bestemmingsplan de vestiging van een bedrijfswoning op deze
locatie toe. Over deze bestemming bestaat al sinds de jaren 70 een meningsverschil met de eigenaar van het perceel. Het pand is tussen 1989 en
2010 (illegaal) in gebruik geweest als woning. De eigenaar (tevens initiatiefnemer) probeert al sinds 2006 de bestemming te wijzigen naar “Wonen”.
 
In 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat voortzetting van de agrarische bestemming op een plek die al decennia niet
meer agrarisch gebruikt wordt, niet wenselijk is. Eerder had de portefeuillehouder de toezegging aan de gemeenteraad gedaan dat het college
medewerking zou verlenen indien de milieutechnische omstandigheden dat zouden toelaten. Nu de naastgelegen boer op Mijndensedijk 49-51 is
gestopt en de agrarische bestemming in het nieuwe bestemmingsplan Nieuwersluis (ontwerp komt begin mei ter inzage) komt te vervallen, staan de
milieutechnische omstandigheden wijziging van de bestemming van Mijndensedijk 45 naar “Wonen” niet langer in de weg.
 
Planologische veranderingen
In het plan van de initiatiefnemer krijgt het huidige agrarische bouwvlak (ca. 245 m2) een woonbestemming. De overige delen met een agrarische
bestemming blijven deze bestemming behouden. De bestemming “Recreatie” op de achterzijde van het perceel blijft eveneens bestaan ten behoeve
van een volkstuin.
 
De omliggende gronden, die als tuin gebruikt (gaan) worden, krijgen de bestemming “Tuin”. Over de tuin is de nieuwe dubbelbestemming ‘Waarde -
Landschap’ gelegd. Deze dubbelbestemming bevat een bouwverbod en een (voorgesteld) inrichtingsplan met een toegestane inrichting van de tuin.
Met deze bepaling wordt de mogelijkheid om de bebouwingsomvang vergunningsvrij te laten toenemen ongedaan gemaakt. De bebouwingsomvang
neemt daardoor af. Het hoofdgebouw heeft nu een inhoud van ongeveer 1.100 m3, in de nieuwe situatie gaat het om een inhoud van ongeveer 900
m3.
 

Huidige bestemmingen – Agrarisch met waarden en Recreatie                               Toekomstige bestemmingen – Wonen, Tuin, Agrarisch met waarden en
Recreatie
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit verzoek, dan beantwoord ik deze uiteraard graag.
 
Met vriendelijke groet,
 

Planoloog
 

 

 stichtsevecht.nl
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen
Nu abonneren op onze nieuwsbrief
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