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1 Inleiding
Aanleiding
In Nieuwersluis ligt de buitenplaats Weeresteyn aan de Vecht. Het landgoed met verschillende
gebouwen is vandaag de dag onderverdeeld in verschillende percelen met verschillende eigenaars. Op
2 oktober 2017 hebben de eigenaren van de schuur en het perceel D 1673 (hierna initiatiefnemers) een
principeverzoek ingediend voor het slopen van de schuur en het bouwen van één woning op deze
locatie.
Door de ontwikkeling zal er een ruimtelijke en landschappelijke kwaliteitsverbetering optreden; het
gebruik (wonen) zal beter passen bij het karakter van de buitenplaats en door het herstel van de
omliggende boomgaard en het aanleggen van een tuin rondom de woning verbetert de tuin- en
parkaanleg.

Geldende bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie is bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’ en is
vastgesteld op 3 december 2015.
Het plangebied heeft de enkelbestemming ‘Buitenplaats’. Naast de bestemming Buitenplaats heeft het
plangebied de dubbelbestemmingen ‘Waarde – cultuurhistorie 1’, ‘Waarde-Cultuurhistorie 4’, ‘Waarde
Archeologie 4’ en gebiedsaanduiding ‘Overige zone - monument’. In het huidige bestemmingsplan is ter
plaatse van de bestaande bebouwing (de schuur) een bouwvlak opgenomen met de functieaanduiding
bijgebouw.

Figuur 1. Uitsnede vigerend bestemmingsplan. Planperceel bij rode marker.

Het perceel betreft een Buitenplaats zone langs de Vecht (Waarde – cultuurhistorie 4). Buitenplaats
Weeresteyn is een historisch landgoed met cultuurhistorische waardevolle bebouwing en
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Buitenplaats Weeresteyn (515204), inclusief
tuin- en parkaanleg (515206) heeft dan ook een monumentale status als rijksmonument. Daarnaast
maakt het perceel deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Waarde – cultuurhistorie 1). Vanwege
de rijke historie van de gronden heeft het perceel een archeologische waarde aanduiding.

Doelstelling
Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’. Om het plan
planologisch mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan vereist, conform artikel 3.1 van
de Wet Ruimtelijke Ordening. Voorliggende toelichting voorziet in een ruimtelijke onderbouwing van het
onderhavige initiatief.
Na deze procedure om het bestemmingsplan te wijzigen worden een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend.
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Leeswijzer
Onderhavig bestemmingsplan bestaat naast deze inleiding uit een beschrijving van het beoogde plan
in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt verantwoord waarom het plan past binnen het beleid van de
gemeente. In hoofdstuk 4 wordt de milieutechnische uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. Hoofdstuk
5 bevat de juridische planbeschrijving. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de maatschappelijk en economische
uitvoerbaarheid toegelicht.
Na de toelichting volgen de regels inclusief de bijlagen en de verbeelding van het bestemmingsplan.
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2 Het plan
Ligging van het plangebied
Buitenplaats Weeresteyn ligt op de oostelijke oever in een bocht aan de Vecht, op de grens van
Nieuwersluis en Breukelen. Het wordt ontsloten via het Zandpad. Aan de zuidkant wordt de buitenplaats
begrenst door de Weersloot die de Vecht verbindt met het oostelijk plassengebied. Aan de oostzijde
gaat de bebossing van Weeresteyn over in het open weidelandschap dat doorloopt tot aan de oostelijke
Vechtplassen.

Figuur 2. Buitenplaats in omgeving, aangeduid met rode cirkel. (Bron: Google Earth)

Figuur 3. Zoom in op buitenplaats Weeresteyn, globaal aangeduid met rood kader. (Bron: Google Earth)

Het plangebied is onderdeel van Buitenplaats Weeresteyn. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt de
Weersloot, een watergang die de Trekgaten verbindt met de Vecht. Aan de westzijde van het plangebied
liggen twee woningen, nummer 31 en 31A. Ten noordwesten van het plangebied ligt het hoofdhuis van
de buitenplaats, Zandpad 29. Ten noordoosten ligt eveneens een woonhuis, nummer 32. Ten oosten
van het plangebied grenst het terrein aan de weilanden en open gedeelten van de buitenplaats.
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Figuur 4. Overzicht buitenplaats Weeresteyn (in rood kader). Plangebied in blauw kader. (Bron:
ruimtelijkeplannen.nl)

Planbeschrijving
2.2.1 Historische context
De buitenplaats Weeresteyn ligt op een rechthoekig perceel aan de Vecht en langs de Weersloot. De
buitenplaats bestaat uit een fors, rechthoekig, 18e-eeuws hoofdhuis (nr. 29) met een bijgebouw en
garage, omgeven door een parktuin in landschappelijke stijl met een slingervijver. Het omvat een
toegangshek en enkele opstallen waaronder een woonhuis (nr. 31-31A) met bijgebouwen, de
opslagschuur die volgens dit plan gesloopt zal worden en vervangen door een woonhuis, en de
voormalige tuinmanswoning op het ‘Bisschopseiland’ (nr. 32).
Ook aanwezig is onder meer een brug met gietijzeren hekken uit 1880, vormgegeven in eclectische stijl
en een kazemat die deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de plek van het
tegenwoordige hoofdhuis stond een 17e -eeuws dwarshuis, dat vermoedelijk in 1672 werd verwoest. In
1710 werd het huidige huis in Lodewijk XIV-stijl gebouwd in opdracht van Jan Cramer. Eind 18e-eeuw
onderging het huis verscheidene wijzigingen. In de jaren ’70 van de 20e-eeuw werd het pand ingrijpend
gerenoveerd waardoor er van het oorspronkelijke interieur nagenoeg niets meer over is.
Het huidige park van Weeresteyn is het resultaat van ruim 300 jaar ontwikkeling, waarin de tuin in
verschillende perioden totaal van aanzien veranderde. De ontwikkeling van het park is in vier fasen in
te delen:
Fase 1: Formele tuin- ca 1710-1760/80
Fase 2: Landschappelijke aanleg- 1760/80 - 1900
Fase 3: Aanplant fruitbomen en bouw schuren – 1909-1938
Fase 4: Verkaveling park – 1938 – heden
Zie voor verdere historische informatie de ‘Historische beschrijving Weeresteyn’ van drs. JonkerDuynstee in bijlage 1.

2.2.2

Huidige situatie
Op de buitenplaats Weeresteyn ligt in de strook langs de Weersloot een opslagloods omgeven door
betonplaten. Op de kade staat een vaste kraan waarmee schepen in en uit het water kunnen worden
getakeld. De loods heeft gevels van zwart geteerde houten planken en een dak van grijze golfplaten,
die asbest bevatten. De loods werd sinds 1970, tot de aankoop van de initiatiefnemers in 2017, gebruikt
als garage, stalling, werkplaats voor het herstel van auto’s, caravans en boten, als kantoor en
opslagruimte voor bouwmaterialen. Dit in strijd met het huidige bestemmingsplan omdat het geen
activiteiten betrof die enige relatie hadden met de buitenplaats Weeresteyn. Verder werd de
Weerslootkade gebruikt als buitenopslag van bouwmaterialen en boten en werden er ligplaatsen
verhuurd. Al deze bedrijvigheid hoort eigenlijk niet thuis op een buitenplaats en zorgde voor veel drukte
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en verkeersbewegingen. Het terrein wordt ontsloten door een weg die van vanaf het monumentale
toegangshek van Weeresteyn naar achteren loopt tot aan de ‘tuinmanswoning’.
De huidige loods met aanbouw in 336 m2 + 25 m2 groot. De nokhoogte is 5.5 m en de goothoogte 3 m.
Een groot deel van het 1140 m2 grote terrein is afgedekt met grindbetontegels en betonplaten.

Figuur 5. Huidige loods op het plangebied. Rechts de zuidelijke kadezijde en links de noordgevel.

2.2.3

Beoogde planontwikkeling
Onderhavig plan voorziet in de sloop van de huidige loods, het verwijderen van een deel van de
omringende verhardingen en waar nodig de sanering van schadelijke stoffen en materialen. Het nieuw
te bouwen huis wordt beduidend kleiner dan de loods met aangebouwde berging en krijgt het aanzien
van een ‘schuurwoning’ met een eenduidige simpele hoofdvorm, waardoor het zich voegt in de huidige
omgeving.
De oppervlakte van de woning wordt circa 80 m2 met een aanbouw van 36 m2 en een inhoud van 400
m3. De nokhoogte zal max 7 m en de goothoogte max 3 m bedragen. Deze maten vinden aansluiting
bij de naastliggende bebouwing van de woning met bijgebouw op Zandpad 31.
De nieuwe woning voegt zich in de hiërarchie van het bestaande ensemble van gebouwen. Hij ligt buiten
het zicht van het hoofdhuis en heeft hierop geen nadelige invloed in stedenbouwkundige zin. De
hoofdvorm is eenvoudig, de detaillering en materialisatie terughoudend. De nok van het dak ligt
evenwijdig aan de Weersloot en de andere gebouwen in deze zone. De wanden van het nieuwe huis
worden gemaakt van zwart geschilderd hout en het dak van grijze dakpannen of donkergrijs metaal met
roeven. Op onderstaande afbeeldingen is het beoogde ontwerp van de nieuwe schuurwoning
weergegeven.

Figuur 6. Vogelvluchtperspectief op de voorgevel van het huis vanuit noordoostelijke en noordwestelijke richting.
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Beeldkwaliteit
2.3.1 Stedenbouwkundige inpassing
Op de plek van de loods heeft in het verleden ook een gebouw gestaan. Door het vervangen van de
loods met een schuurwoning, blijft het oorspronkelijke ensemble van gebouwen op de buitenplaats
intact. Verder worden de in de buitenplaats biotoop omschreven belangrijke elementen niet in hun
waarde aangetast.
De massa-opbouw sluit aan bij de omringende bebouwing op Weeresteyn en aan de overzijde van de
Weersloot. Doordat de bouwmassa van de loods wordt vervangen door de kleinere bouwmassa van het
huis, wordt er beter aangesloten bij de korrelgrootte van de overige gebouwen op Weeresteyn. De
noklijn van de kap ligt, net als bij de overige gebouwen langs het water, evenwijdig aan de Weersloot.
De huidige schuur blokkeert de zichtlijn vanaf de weg naar het open buitengebied. In de nieuwe situatie
wordt deze zichtlijn hersteld doordat het huis een geringere omvang heeft. De nieuwe woning ligt buiten
het zicht van het hoofdhuis en tast derhalve het beeld van het hoofdhuis of de overige bijgebouwen niet
aan.
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zullen huis en tuin verder in details worden uitgewerkt.
2.3.2 Landschappelijke inpassing
Er is veel onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van de buitenplaats qua tuinaanleg, de
begroeiing en het gebruik, met een extra inspanning voor het plangebied. In de Historische beschrijving
van Weeresteyn (zie bijlage 1) laat Drs. Juliëtte Jonker-Duynstee middels een kaart uit 1726 zien dat
zich op de plek van de huidige loods een boomgaard bevindt. De boomgaard stopt precies op de grens
van het onderhavige perceel aan de rand van het toenmalige en huidige open weidelandschap. Op een
luchtfoto van de RAF uit 1942-1947 is te zien dat de boomgaard later verder in het weidelandschap is
uitgebreid, maar dit is slechts een beperkte periode zo geweest.

Figuur 7. Links: kaart uit 1726 met boomgaard.

Rechts: RAF-foto (1942-1947)

De provincie heeft geadviseerd om de nieuwe woning aan de oostzijde in te betten in nieuw te planten
bomen. Hier grenst het terrein aan de weilanden en open gedeelten van de buitenplaats. Dit betreft
echter grond die niet in eigendom is van de initiatiefnemers, waardoor het advies niet uitvoerbaar is.
Dhr. J. Copijn heeft vervolgens een advies opgesteld met compensatiemaatregelen waarbij
verschillende karakteristieke elementen van de buitenplaats worden hersteld op de gronden van de
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initiatiefnemers. Het betreft verschillende onderdelen op het zogenoemde Bisschopseiland en de
achterliggende vijver. Dit advies is door La4sale uitgewerkt naar een inrichtingsplan (zie bijlage 7),
waarin eveneens het advies van de gemeente betreffende het plangebied is uitgewerkt.
De begeleidende tekst uit het inrichtingsplan luidt:
Deze opgave heeft voor het perceel met de huidige woning geleid tot een strategische schets met
compensatiemaatregelen, die uiteindelijk na bestemmingswijziging en met deskundige uitwerking op
maat kunnen worden uitgevoerd.
Voor het betreffende perceel met de te transformeren schuur heeft dit geleid tot een structuurontwerp
van een bouwvolume met groene voet en aanknopingspunten voor architectuur- en tuinuitwerking.
Qua architectuur wordt voorgesteld om in een eigentijdse vorm aan te sluiten op de groene houten
bouwstijl die de naastgelegen bijwoning en de huidige woning van de opdrachtgevers beide kenmerkt.
Dit zal de samenhang van gebouwen binnen het Buiten vergroten.
Tuin en huis zullen na bestemmingswijziging in een concreet totaalontwerp worden uitgewerkt.
Op de volgende pagina zijn de inrichtingstekeningen te vinden van de huidige situatie, de beoogde
situatie en de verschillende onderdelen van het inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan bestaat uit zeven focuspunten, waarbij het eerste deel betrekking heeft op het
planperceel. De overige zes delen hebben betrekking op het Bisschopseiland en het daarachter gelegen
weiland met vijver, eveneens in eigendom van de initiatiefnemers. In onderstaande tabel volgt een
overzicht van de maatregelen. Zie het inrichtingsplan voor de motivering en verdere details.
Nr.
1

Locatie
Planperceel

Maatregelen
Sloop van schuur en herbouw van woning binnen bouwcontour.
Fruitgaard herstellen door het bijplanten van fruitbomen.
Zoom van hortensia’s die ‘tuinkamers’ creëren.
Siertuin omgeven door romantisch wit hekwerk.
verharding die ruimte biedt om te parkeren.
Plant van twee bomen.

2
3
4

Noordzijde perceel
Zuidzijde perceel
Oostzijde perceel
Westzijde perceel
Zuidoostelijke en
zuidwestelijke gevel
Noordzijde eiland
Zuidzijde eiland
Bomenrij
Noordzijde eiland
Broeibak
Noordzijde eiland
Populier
Noordzijde eiland
Vijver - Oostzijde

5
6
7

Plant van fruitbomen.
Plant van fruitbomen
Zorgvuldige
snoei
en
herstel
groene
‘wand’;
vanwege
weersbestendigheid bomenrij en meer licht voor historische moestuin.
Restauratie en herstel broeibakken, bij toereikende financiële middelen.
Zorgvuldige snoei om silhouet van boom te bewaren.
Verwijdering van opgeschoten wilgen. Bijplanten van treurwilgen.

Pagina 10
Bestemmingsplan Buitenplaats Weeresteyn – Zandpad 32 te Nieuwersluis

Figuur 8. Bestaande situatie Planperceel en Bisschopseiland.

Figuur 9. Beoogde situatie Planperceel en Bisschopseiland

Figuur 10. Inrichtingsplan Planperceel en Bisschopseiland
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3 Beleidsmatige onderbouwing
Rijksbeleid
3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie is
de opvolger van de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. Het Rijk kiest daarin een aantal doelen om
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
• vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
• verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
• waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voorts benoemt het Rijk 13 nationale belangen. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en
beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen.
Dit heeft als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of project specifieke afweging zal
maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan.
Planspecifiek
De ontwikkeling bevindt zich in de Noordvleugel van de Randstad. De SVIR benoemt deze als een
stedelijke regio met topsectoren.
De hierboven genoemde ambitie uit de SVIR voor het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving
met behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden is relevant voor het plangebied. Het
plangebied draagt bij aan deze ambitie door een landschappelijk beeld te realiseren met de kwaliteit
waaraan behoefte is.
3.1.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en Ladder voor duurzame verstedelijking
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘Ladder voor duurzame
verstedelijking’ hieraan toegevoegd. Overheden dienen op grond van het gewijzigde Bro nieuwe
stedelijke ontwikkelingen te motiveren om tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die
nieuwe ontwikkeling te komen. Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende
functies vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke
ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.
De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 van het Bro. Op 1 juli 2017 is
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. In de
nieuwe systematiek worden de huidige definities niet gewijzigd. Ten aanzien van de “treden” van de
Ladder zijn er wel wijzigingen: in de nieuwe Ladder zijn de treden 1 en 2 samengevoegd en trede 3 is
geschrapt, waardoor er geen sprake meer is van verschillende treden.
Planspecifiek
Voorliggend plan betreft de vervanging van een schuur door een woning op buitenplaats Weeresteyn.
Het betreft daarmee een stedelijke ontwikkeling in landelijk gebied. Het plangebied valt echter onder de
uitzondering verstedelijkingsverbod Landelijk gebied voor historische buitenplaatszone en militair
erfgoed. De uitzondering vereist dat de ontwikkeling kleinschalig is, landschappelijk inpasbaar en ten
bate van het creëren van economische dragers voor het behoud van de buitenplaats.
Voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan (het herstel van) de beeldkwaliteit en daarmee de
cultuurhistorische waarde van de buitenplaats. Verder voorziet het plan in de behoefte aan duurzaam
behoud en onderhoud van de buitenplaats, door het realiseren van bewoonde bebouwing in plaats van
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een schuur die makkelijk een verwaarloosde indruk wekt. Het plan voldoet aan de Ladder voor
duurzame verstedelijking.
3.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Om uitvoering te geven aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, is op 30 december 2011 het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Hierin staat een aantal
projecten beschreven die van Rijksbelang zijn en waarmee gemeenten rekening dienen te houden bij
het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen. De projecten zijn exact
ingekaderd en voorzien van regels, waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Het betreft de
onderstaande projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde
Natuurnetwerk Nederland
Grote rivieren
IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte)
Waddenzee en waddengebied
Kustfundament
Primaire waterkeringen buiten het kustfundament
Rijksvaarwegen
Hoofdwegen en landelijke spoorwegen
Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Elektriciteitsvoorziening
Defensie
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Ruimtereservering parallelle Kaagbaan

Planspecifiek
Voorliggend plan betreft de vervanging van een loods door een woning in een buitenplaats langs de
Vecht die onderdeel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie. De voorgestelde bouw van een woning op
de buitenplaats Weeresteyn op de plek van de bestaande loods heeft geen negatieve gevolgen op de
kernkwaliteiten die aan de Hollandse Waterlinie worden toegekend en is om die reden niet in strijd met
de doelstelling van het Barro.
3.1.4

Cultuurhistorisch beleid

Visie Erfgoed en Ruimte (2011)
Nederland ontwikkelt continu en om binnen al deze veranderingen het karakter van Nederland te
behouden is in 2011 de beleidsnota “Kiezen voor karakter, Visie, erfgoed en ruimte” vastgesteld. Deze
visie heeft als doel om de belangen in de gebiedsgerichte beleidsnota zijnde cultuurhistorische belangen
die van nationale betekenis zijn beschreven in gebieds-erfgoed zorg van het rijk te beschrijven. Hierbij
worden prioriteiten gesteld en samenwerking gezocht met publieke aan private partijen. Daarnaast heeft
de visie als doel om een basis te vormen voor een gebied voor een gedeeld referentiekader voor
gebiedsgericht erfgoedbeheer.
De visie is onder andere het gevolg van de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg uit 2009. De
Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) heeft 3 pijlers:
1. herbestemming van monumenten die hun functie verliezen - dit is nodig om leegstand en verval
tegen te gaan;
2. cultuurhistorie verankeren in de ruimtelijke ordening - het Besluit ruimtelijke ordening legt de
verplichting op om in bestemmingsplannen rekening te houden met cultuurhistorische waarden;
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3. krachtigere en eenvoudigere regels - deregulering om het aantrekkelijker te maken te investeren
in cultuurhistorie.
Erfgoedwet (2016)
Het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed wordt binnen Nederland als waardevol beschouwd. De
Erfgoedwet, vastgesteld in 2016, regelt op welke wijze omgegaan dient te worden met archeologisch
erfgoed in Nederland.
In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valetta (Malta). Dit verdrag heeft
als doel de bescherming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft
dit geleid tot een herziening van de toenmalige Monumentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of
wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze Wijzigingswet is beter bekend als de
Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. Vanaf
de inwerkingtreding van deze (wijzigings-)wet zijn gemeenten verplicht rekening te houden met
archeologische waarden in de bestemmingsplannen.
Deze wetten zijn vervangen door de Erfgoedwet, echter overgangsrecht in de Erfgoedwet regelt dat
bepaalde bepalingen uit de Monumentenwet (die dus niet in de Erfgoedwet staan) nog van kracht zijn
tot de Omgevingswet van kracht is.
Planspecifiek
Voorgenomen planontwikkeling vindt plaats op Buitenplaats Weeresteyn. De Buitenplaats inclusief tuinen parkaanleg is als rijksmonument benoemd. Het cultuurhistorisch beleid is daarom van grote invloed
op voorliggend plan. In paragraaf 4.8 Erfgoed wordt verder ingegaan op de specifieke gevolgen van het
beleid voor voorliggend plan.

Provinciaal beleid
3.2.1 Omgevingsvisie Provincie Utrecht
10 maart 2021 is de nieuwe Omgevingsvisie Provincie Utrecht vastgesteld. In de visie staan de
onderstaande zeven beleidsthema’s als zijnde beleidskeuzen en ambities.

Zoals in de afbeelding hierboven te zien is loopt het onderwerp ‘Gezonde en veilige leefomgeving’ door
de zeven thema’s heen, dit onderwerp vormt dan ook de rode draad die alle verschillende thema’s
verbindt. Hieronder worden de diverse thema’s toegelicht gericht op wat relevant is voor planologische
ontwikkelingen.
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Stad en land gezond:
“2050: wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving: de milieukwaliteit is goed, de veiligheid is
gewaarborgd,
bewegen
wordt
gestimuleerd,
er
zijn
voldoende
ontspanningsen
ontmoetingsmogelijkheden en iedereen doet mee.
2040: voor bestaande woningen en andere geluidgevoelige gebouwen streven we naar het niet verder
toenemen van de geluidhinder; een geluidsbelasting van maximaal 60 dB is, gegeven de huidige
infrastructuur, acceptabel.
2040: wij hebben voldoende stiltegebieden.
2040: wij streven er naar de toename van risico’s van opslag en transport van gevaarlijke stoffen en van
straling door hoogspanningslijnen te beperken, evenals geur- en geluidhinder door industriële bedrijven
en lichthinder.”
Klimaatbestendig en waterrobuust:
“2050: het bodem- en watersysteem (zowel grondwater als oppervlaktewater) is blijvend robuust en kan
veerkrachtiger omgaan met grote hoeveelheden neerslag en droogte. Hier werken wij continu aan.
2050: de ondergrond en het bodem- en watersysteem worden duurzaam gebruikt, waarbij gebruik en
functies van de ondergrond en het bodem- en watersysteem in samenhang met de bovengrondse
opgaven worden bekeken, zodat de juiste functie op de juiste plek ligt.
2050: wij hebben op een veilige en verantwoorde manier de duurzame energie die het bodem- en
watersysteem levert zo optimaal mogelijk benut.
2050: nieuwe opkomende stoffen, zoals medicijnresten, microplastics en PFAS, in het grond- en
oppervlaktewater zijn integraal onderdeel van het waterkwaliteitsbeleid.
2040: wij zorgen dat er altijd voldoende en schoon drinkwater is, zelfs wanneer zich een extreme groei
van de drinkwatervraag zou voordoen. Besparen van drinkwater en voorkomen van verspilling van
grondwater zijn daarbij essentiële randvoorwaarden.
2027: wij voldoen aan de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen)”
Duurzame energie:
“2050: de provincie Utrecht is zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal.
2030: minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik in de provincie Utrecht wordt hernieuwbaar opgewekt.
De energievoorziening is afkomstig uit duurzame bronnen op het eigen grondgebied. Daarbij zijn de
duurzame energiebronnen met oog voor de Utrechtse kwaliteiten gerealiseerd en draagt de inpassing
ervan zo veel mogelijk bij aan andere doelen.
2030: de provincie Utrecht heeft samen met partners haar bijdrage geleverd in onder andere de
Regionale Energiestrategieën om aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord te voldoen.
2030: geschikte daken worden zoveel als mogelijk benut voor energie opwekken en/of
klimaatadaptatie.”
Vitale steden en dorpen:
“2050: Het realiseren van circulaire woningen of woonwijken
2040: een sterke provincie met een duurzaam, gezond en divers woon- en leefklimaat.
2040: behoud en versterking van de inclusiviteit van de Utrechtse samenleving, zodat alle inwoners
kunnen wonen, werken of ontmoeten waar en wanneer zij dat wensen.
2040: iedereen die in de provincie Utrecht wil wonen kan beschikken over passende woonruimte. Dit
betekent onder andere een voldoende aanbod aan woningen in het sociale en middeldure segment.
2040: behoud en versterking kwaliteit van de woonomgeving; gevarieerd en met aandacht voor de
openbare ruimte met groen en blauw en ruimte om te bewegen en laagdrempelige en goed bereikbare
voorzieningen.
2040: het realiseren van energieneutrale woningen of woonwijken.
2030: alle nieuwbouw in de provincie Utrecht gebruikt 50% minder primaire abiotische grondstoffen”
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Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar:
“2040: de provincie Utrecht is goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en
verkeersveilige omgeving. Dit is essentieel voor een vitale Utrechtse regio.
2040: alle belangrijke nieuwe en bestaande woon- en werklocaties en sociaal-recreatieve voorzieningen
binnen de provincie Utrecht zijn op een ruimte-efficiënte, duurzame, gezonde en veilige manier
bereikbaar.”
Levend landschap, erfgoed en cultuur
“2050: bij ontwikkelingen is voortgebouwd op de kernkwaliteiten van onze karakteristieke landschappen.
Aardkundige waarden zijn zichtbaar in het landschap.
2030: bestaande en nieuwe aardkundige monumenten vertellen het verhaal van het aardkundig erfgoed
en dragen bij aan de recreatieve beleving van het landschap.
2030: alle gemeenten hebben initiatieven ontplooid die ten goede komen aan de kernrandzone.”
Toekomstbestendige natuur en landbouw
“2050: de provincie Utrecht heeft een robuust klimaatbestendig natuurnetwerk van hoge kwaliteit.
2050: binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in zowel het landelijk als het stedelijk
gebied, is er in 2050 een gunstige staat van instandhouding van beschermde en bedreigde flora en
fauna, en is de biodiversiteit ten opzichte van 1990 toegenomen.
2050: de natuur heeft een hoge belevingswaarde en er is een grote maatschappelijke betrokkenheid bij
natuur.
2040: in totaal is 3.000 ha natuur in de Groene contour gerealiseerd en toegevoegd aan het NNN.
2040: houtopstanden dragen bij aan schone lucht, landschappelijke kwaliteit, hogere biodiversiteit en
CO2-vastlegging.
2028: alle nieuwe natuur die nog nodig is
Planspecifiek
Het voorliggende plan heeft raakvlakken met de volgende beleidsthema uit de Omgevingsvisie:
Klimaatbestendig en waterrobuust: het plan past 50% groen/infiltrerende verharding toe op het perceel.
in hoofdstuk 3.9 Waterhuishouding wordt toegelicht dat in het voorliggende plan sprake is van een
afname aan verharding.
Duurzame energie: In het plan worden zonnepanelenoverwogen, zie ook paragraaf 4.12 Duurzaamheid.
Levens landschap, erfgoed en cultuur: In paragraaf 4.8 expliciet beschreven hoe in voorliggend plan
rekening gehouden wordt met de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten.
voor het Natuurnetwerk Nederland heeft de functie natuur en is met hoogwaardige natuur ingericht.”
3.2.2 Interim Omgevingsverordening
Tegelijk met de Omgevingsvisie Provincie Utrecht heeft de provincie de Interim Omgevingsverordening
Provincie Utrecht vastgesteld op 10 maart 2021. De verordening is het toetsingskader van de ambities
neergelegd in de Omgevingsvisie. De Verordening stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen.
Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor opname in een verordening. In het algemeen lenen vooral
onderwerpen met heldere criteria en/of spelregels en een zwaarwegend provinciaal belang zich
hiervoor. De provincie heeft in de Verordening daarom onder meer regels opgenomen over:
- Watersystemen
- Ondergrond en bodem
- Bereikbaarheid
- Energie
- Natuur
- Cultuurhistorie en landschap
- Landbouw
- Wonen, werken en recreëren
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Planspecifiek
Het plangebied ligt in landelijk gebied en maakt deel uit van gebied dat aangeduid is met ‘Beschermen
en benutten van de cultuurhistorische hoofdstructuur’. Gemeenten worden gestimuleerd om beleid te
ontwikkelen gericht op het behouden en versterken van de omgevingskwaliteit van het gebied. Als het
voor versterking van de kwaliteit nodig is om een kostendrager te zoeken kan verstedelijking mogelijk
worden gemaakt. Deze verstedelijking buiten het stedelijk gebied betekent een aantasting.

Figuur 11. Gebied landschappelijke waarden en cultuurhistorische Hoofdstructuur, plangebied nabij gele marker

Buitenplaatsen
Voor de historische buitenplaats zones is het beleid enerzijds veiligstellen en anderzijds ruimte bieden
voor ontwikkeling een bijzondere opgave. De historische buitenplaatsen vertegenwoordigen bijzondere
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in de provincie. De historische buitenplaats
zones staan tegenwoordig onder hoge druk, zowel door ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving, als
door ontwikkelingen op de buitenplaatsen zelf. De provincie wil, voor zover het past binnen het overige
ruimtelijk beleid, in de verordening ruimte bieden voor ontwikkeling, gericht op het creëren van
economische dragers voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van buitenplaatsen. Daarbij
is behoud van de specifieke kenmerken van de zone waarin de buitenplaats ligt het uitgangspunt.
De provincie Utrecht kent een relatief hoog aantal historische buitenplaatsen (285), vaak bij elkaar
gelegen in zones met specifieke kenmerken. Het meest bekend zijn de gordels langs de Vecht en de
Stichtse Lustwarande, maar ook bij Paleis Soestdijk (Laagte van Pijnenburg), in de stadsrand van
Utrecht (Amelisweerd, De Haar), in het landelijk gebied (Valleilandgoederen, Langbroekerwetering) en
langs infrastructuur (Amersfoortseweg) komen dergelijke concentraties voor. Om de mogelijkheden en
regels uit de verordening te vertalen naar plannen op het niveau van de buitenplaatsen is de leidraad
behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen ontwikkeld. Deze biedt buitenplaats eigenaren
en gemeenten houvast bij het opstellen c.q. beoordelen van ontwikkelplannen. In de voglende paragraaf
wordt specifiek op de leidraad ingegaan.
CHS-Militair erfgoed
Voor het militair erfgoed van de voormalige waterlinies, Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Oude Hollandse Waterlinie en Grebbelinie, ligt de opgave vooral op het via
gebiedsontwikkelingen behouden en beleefbaar maken van de linies in het landschap. Ook liggen er
kansen op het gebied van publieksbereik.
De Stelling van Amsterdam staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie is als uitbreiding van de SvA genomineerd. Reden is, dat de NHW een buitengewoon
compleet voorbeeld is van een waterlinie uit de negentiende eeuw.
Het plangebied valt verder in de uitzondering verstedelijkingsverbod Landelijk gebied voor historische
buitenplaatszone en militair erfgoed. Dit betekent dat verstedelijking in landelijk gebied is toegestaan in
de Historische buitenplaatszone en het Militair erfgoed, onder voorwaarde dat de verstedelijking:
- kleinschalig is
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-

-

gericht is op het creëren van economische kostendragers ten behoeve van het behoud, herstel
of de versterking, of een combinatie hiervan, van de cultuurhistorische waarde van de
Historische buitenplaatszone dan wel het Militair erfgoed; en
zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Voorliggend plan betreft een versterking van de cultuurhistorische waarde van de historische
buitenplaats Weeresteyn door het vervangen van een verwaarloosde schuur door een verzorgde
schuurwoning en het herstel van de oorspronkelijke boomgaardbeplanting. De op het terrein gelegen
groepsschuilplaats blijft onaangetast en de te planten nieuwe hoogstam fruitbomen zullen zo worden
gesitueerd dat het open karakter van het weidegebied waar de groepsschuilplaats zich in bevindt niet
wordt aangetast.
Voorliggend plan zorgt zodoende voor een versterking van de omgevingskwaliteit en is ruimtelijk en
landschappelijk goed inpasbaar, zie ook de beeldkwaliteitsparagraaf in H2 en de paragraaf over
cultuurhistorie 4.8.
In de planbeschrijving is tevens de historische waarde van de buitenplaats toegelicht. De loods op het
perceel werd niet in overeenstemming met de waarden van de buitenplaats gebruikt. Door een
schuurwoning ter plaatse van de loods te bouwen blijft de beeldkwaliteit van het gebouwensemble intact.
Daarbij sluit het gebruik als woning beter aan bij de gebruikswaarden van de buitenplaats en wordt er
een extra economische drager gecreëerd. Voorliggend plan draagt daarom bij aan het behoud en de
versterking van de waarde van de historische buitenplaats Weeresteyn
3.2.3 Leidraad behoud ontwikkeling op historische buitenplaatsen
Als nadere uitwerking en onderbouwing van de verruimde ontwikkelmogelijkheden die volgens de PRV
worden geboden is de leidraad 'Behoud door ontwikkeling van Historische buitenplaatsen (2014)'
opgesteld. In de leidraad is een landgoedladder opgenomen, waaruit de noodzaak en toelaatbare
omvang van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingenmoet blijken. Behoud door ontwikkeling is het
uitgangspunt binnen de Historische Buitenplaats zone, die is begrensd in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening. Er wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen, gericht op het creëren van economische
kostendragers, indien deze bijdragen aan het herstel en versterking van de cultuurhistorische waarde
van de buitenplaatszone. Hierbij denkt de provincie Utrecht aan kleinschalige stedelijke (of stedelijk
gelieerde) functies c.q. bebouwing. Als uitwerking van de leidraad 'Behoud door ontwikkeling van
historische buitenplaatsen' is opgenomen hoe voor onderhavig plan de landgoedladder is doorlopen.
Planspecifiek
De voorliggende locatie maakt onderdeel uit van de buitenplaats Weeresteyn. Door de tijd is het
landgoed in verschillende delen uiteengevallen en verkocht aan diverse partijen. In en om de loods
vonden diverse verstorende activiteiten plaats.
De nieuwe woning heeft tot doel om op deze plek een duurzame verandering op de buitenplaats en van
het landschap tot stand te brengen. Het nieuw woonhuis zal voor minimaal 30 jaar worden opgericht en
zal dus bijdragen aan de instandhouding van het landschap en de buitenplaats.
Om een zorgvuldige landschappelijke inpassing te maken is een landschappelijk inpassingsplan
opgesteld, zie ook de beeldkwaliteitsparagraaf in H2.

Regionaal beleid
3.3.1 Vechtvisie 2002
De Vechtplassencommissie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het behoud
door ontwikkeling in het Vecht- en Plassengebied. Hierin staat centraal 'behoud door ontwikkeling
betekent vooral ook behoud van ontwikkeling'. Nieuwe woningen bepalen of de (cultuurhistorische)
identiteit van het landschap wordt behouden of afgebroken waarbij gestuurd moet worden op gebied
specifiek bouwen, zodat nieuwe cultuurhistorie wordt gemaakt. De architectuur aan de Vecht is zeer
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divers en er is geen traditionele bouwstijl zichtbaar. Juist de verzorgdheid, aandacht voor detail, mooie
materialen en goed onderhoud zijn van belang en zorgen voor een hoge welstand. De groene voet, de
buitenruimte bij de buitenplaatsen, landgoederen en de overige bebouwing maken de Vechtse welstand
compleet.
Volgens de criteria van de Vechtplassencommissie vormt Weeresteyn een Vechts ensemble. Een
ensemble is een landgoed of buitenplaats waar meerdere gebouwen bij elkaar staan en deze sluiten
wat betreft materiaal en architectuur goed op elkaar aan. De gebouwen hebben een sterke relatie met
elkaar en met de groene voet waardoor ze een ensemble vormen.
Nieuwe bebouwing aan de vecht dient een bijdrage te leveren aan de Vechtse identiteit. Hiervoor zijn
een aantal aspecten opgesteld door de commissie.
a “De zones bepalen het type korrel dat ontwikkeld kan worden. Ze gelden voor de hele Vecht.
Dit maakt zonering tot een bruikbaar instrument voor de ontwikkeling van nieuwe korrels”
(Vechtvisie, 2002, p.36).
b “Het ritme van de korrels maken van de Vecht een symphonie. Nieuwe ontwikkelingen moeten
daarin meespelen” (Vechtvisie, 2002, p.38).
c “Deze herhaling van verschil is de Vechtse repetitie. Bij alle nieuwbouw zou de welstand hierop
toe moeten zien” (Vechtvisie, 2002, p.40).
d “Elke eeuw heeft zijn eigen Vechtbeeld. Door te sturen op aantallen kan de verhouding in
korrels beïnvloed worden en het Vechtbeeld van de toekomst bepaald.” (Vechtvisie, 2002, p.42).
De bebouwing aan de Vecht is zowel georiënteerd richting het water als de richting van het achterland,
hierdoor wordt een open landschap gecreëerd. Een harde randvoorwaarde van de
Vechtplassencommissie is dat alle woningbouw binnen de Vechtse jurisdictie in een korrel plaats moet
vinden. Nieuwe verhoudingen kunnen gecreëerd worden door gewaardeerde typen verder te laten
ontwikkelen, storende elementen laten uitsterven of zelfs afbreken. Dit met als doel om het Vechtse
ideaalbeeld te hervormen.
Daarnaast wordt gesproken over een nieuw type Vechtse korrel. Deze ontstaat door het opeenstapelen
van bestaande korrels. Hierdoor is het financieel draagvlak om de groene voet van een landschap te
ontwikkelen groter. Daarnaast wordt er ingespeeld op de vraag naar meer diversiteit van woonvormen
in een collectieve setting. Dit wordt in de Vechtvisie samplen genoemd, Vechtse korrels worden over
elkaar heen gebouwd.
Planspecifiek
Het vervangen van een ontsierende loods door een passend woonhuis in het plangebied op de
buitenplaats Weeresteyn sluit aan bij de doelstellingen die de Vechtplassencommissie heeft neergelegd
in haar studie ‘Vechtvisie 2002’. Door het vervangen van de loods door een, in omvang veel kleinere,
woning ontstaat een beter korrelpatroon, mede omdat de afstand tot het eerste bijgebouw op de
buitenplaats wordt vergroot. De architectuur wordt terughoudend, passend in de omgeving en eigentijds.

Gemeentelijk beleid
3.4.1 Toekomstvisie ‘Focus op morgen’ – Gemeente Stichtse Vecht
Focus op morgen is een toekomstvisie van Stichtse Vecht die de gemeenteraad op 29 januari 2013
heeft vastgesteld. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen:
a Een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht;
b Inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet;
c De opgaven en kansen voor de toekomst;
d Het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Stichtse Vecht.
Behoud van het landschap met haar eeuwenoude buitenplaatsen en ontginningenstelsel vormt een
belangrijke pijler. Het landschap geeft Stichtse Vecht identiteit en toekomstwaarde. Binnen de gemeente
zijn meer dan 100 agrariërs, welke optreden als beheerder en drager van het landschap. Door ruimte
te bieden aan verbreding van functies kunnen meer agrarische bedrijven blijven voortbestaan. Hierdoor
Pagina 19
Bestemmingsplan Buitenplaats Weeresteyn – Zandpad 32 te Nieuwersluis

kan het landschap zijn cultuurhistorische en landschappelijke waarden behouden en kunnen deze
waarden worden versterkt. Bij verbreding wordt gedacht aan activiteiten op kleinschalig niveau, zoals
bed- en breakfast, agritoerisme, kamperen bij de boer, educatieve activiteiten en verkoop van agrarische
producten.
Het rapport Trendlijnen Stichtse Vecht is een voortzetting van de toekomstvisie.
Omgevingsvisie
De nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Stichtse Vecht werkt het rapport Trendlijnen Stichtse Vecht
verder uit. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen vier deelgebieden: de Langzame Vecht en
de Snelle Vecht, en daarnaast de oostelijke en de westelijke veenweidegebieden. Daarnaast
onderscheid het rapport verschillende trendlijnen, namelijk (1) het watersysteem, (2) rivierdorpen, (3)
turfwinning, landbouw en veenplassen, (4) buitenplaatsen, (5) waterlinies, (6) infrastructuur: de ‘snelle
Vecht’, (7) de achtertuin van de Randstand en (8) recreatielandschap.
Planspecifiek
Onderhavig plan zet in op behoud en herstel van het landschap rondom de Vecht met de kenmerkende
buitenplaatszones. De landschappelijke inpassing van het plan draagt bij aan een kwaliteitsverbetering
van de buitenplaats Weeresteyn zie ook de beeldkwaliteitsparagraaf in H2.
Voorgenomen ontwikkeling valt in deelgebied ‘de Langzame Vecht’ uit het rapport Trendlijnen SV.
Verder raakt de ontwikkeling verschillende trendlijnen, waaronder Buitenplaatsen en Waterlinie. De
gemeente wil in de militaire linie en buitenplaatsen modern wonen laten samengaan met recreatie,
landbouw of natuurontwikkeling. In voorliggend plan sluit het creëren van een nieuwe woning op de
buitenplaats, ter plaatse van een oude schuur, aan bij de gemeentelijke visie voor de ontwikkeling van
buitenplaatsen en waterliniewerken.
3.4.2 Landschapsontwikkelingsplan Breukelen – Loenen
Het landschapsontwikkelingsplan betreft het buitengebied van de gemeenten Loenen en Breukelen. Het
heeft twee belangrijke doelen. Ten eerste wordt een visie opgesteld voor de komende 10 tot 15 jaar.
Belangrijk uitgangspunt is het behoud van het landelijk karakter van dit unieke landschap in het Groene
Hart. Voor een vitaal landschap zijn echter wel ontwikkelingen nodig en wenselijk. De visie geeft inzicht
in de ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied en de te maken keuzes. Daarnaast geeft de visie
voor nieuwe ontwikkelingen landschappelijke randvoorwaarden aan. Belangrijk doel van het
landschapsontwikkelingsplan is het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling
in het buitengebied door particulieren, instanties en de gemeenten zelf. Hierbij staat het behouden,
versterken en ontwikkelen van de landschappelijke identiteit van de verschillende deelgebieden voorop.
Buitenplaats Weeresteyn is op de algemene visiekaart van het LOP gesitueerd op de stroomrug van de
Vecht. Het gebied kenmerkt zich door een licht glooiend kleinschalig landschap met langgerekte
onregelmatige blokverkaveling. Op de themakaart ‘Visie cultuurhistorie en recreatie’ is Weeresteyn
opgenomen als te behouden buitenplaats. De ambitie van de gemeente is om de toegankelijkheid van
de buitenplaatsen te vergroten. Daarom zijn rondom de dorpskernen indicatieve recreatieve routes
opgenomen. Buitenplaats Weeresteyn is een particulier woondomein, dat momenteel niet is
opengesteld. Aan de zijde van de Vecht is de buitenplaats door de open bomenstructuur heen goed
zichtbaar en ook vanaf de zijde van de Weersloot is zowel vanaf het water als vanaf het wandelpad
goed zicht op de buitenplaats.
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Figuur 12. LOP kaart cultuurhistorie

Planspecifiek
In het landschappelijk inpassingsplan is het plangebied aangeduid als buitenplaats (nummer 20).
Doordat met het plan ontsierende bebouwing wordt gesloopt en de te realiseren bebouwing
landschappelijk wordt ingepast vormt het plan een kwaliteitsverbetering van het landschappelijk
karakter. Tevens wordt met het plan de verbondenheid met de buitenplaats weer hersteld, zie ook de
beeldkwaliteitsparagraaf in H2.
3.4.3 Welstandsnota Stichtse Vecht 2013
Doel van de welstandstoets is het behartigen van het publieke belang door de lokale overheid. De
individuele vrijheid van de burger of ondernemer wordt afgewogen tegen het aanzien van hun omgeving
als algemene waarde. Met het uiterlijk van een bouwwerk wordt iedere voorbijganger geconfronteerd.
Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte dat welstand een bijdrage levert aan de totstandkoming en
het beheer van een aantrekkelijke bebouwde omgeving.
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Planspecifiek
Onderhavig plan ligt in welstandsgebied Vechtzone (Gebied BG1 in de Welstandsnota).
BG1 Vechtzone, bijzonder welstandsgebied
De Vechtzone is een bijzonder welstandsgebied. De welstandsnota geeft aan dat het beleid gericht is
op het behoud van de oorspronkelijk structuurelementen en de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
in een groene omgeving. Bij de beoordeling zal onder meer aandacht worden geschonken aan de mate
van afwisseling en individualiteit in de massa in combinatie met een zorgvuldige en gevarieerde
vormgeving en traditioneel gebruik van materialen en kleuren.
Daarnaast zijn de Welstandscriteria Erfgoed uit de Welstandsnota Stichtse Vecht 2013 van toepassing.
Hierin zijn uitgangspunten opgenomen voor bouwplannen binnen de invloedssfeer van monumenten en
beeldbepalende panden. Hoofdlijn is dat het bouwplan hieraan geen afbreuk mag doen. Daartoe zal de
welstandscommissie het plan toetsen aan de volgende criteria:
•
•
•
•

het bouwplan dient zich te voegen in zijn omgeving en de historische context zoveel mogelijk
te respecteren,
Het monument niet visueel of fysiek afsluiten van zijn omgeving
Het bouwplan mag geen afbreuk doen aan de omgeving door onzorgvuldige detaillering,
armoedig materiaalgebruik of contrasterende kleuren
Het bouwplan mag niet in strijd zijn met de in de redengevende beschrijving van het monument
genoemde visuele waarden.

Uitwerking
Het onderhavige plan is voorbesproken met de Welstandscommissie. Deze heeft laten weten dat de
nokrichting evenwijdig aan de Weersloot gehandhaafd moet blijven. Bij de uitwerking van het bouwplan
is rekening gehouden met de vigerende Welstandsnota.
Verder is naast dit bestemmingsplan eveneens een omgevingsvergunning nodig waarin de details van
huis en tuin verder worden uitgewerkt, zoals ook aangegeven in de beeldkwaliteitsparagraaf (H2.3).
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4 Milieutechnische uitvoerbaarheid
Een bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening, zoals de Wro ex art 3.1 stelt.
De invulling van dit vereiste is in de jurisprudentie verder gepreciseerd. Onderstaand is per woon- en
omgevingsaspect beoordeeld of en wat voor een wijziging er optreedt en of een goed woon- en
leefklimaat voor zowel de omgeving als het plangebied zelf gegarandeerd is.

Milieueffectrapportage
Toetsingskader
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd en in lijn gebracht met de Europese richtlijn hieromtrent
(nr. 85/337/EEG). Voor deze wetswijziging kon bij de vraag of er een MER moest worden gemaakt, dan
wel een mer-beoordeling moest worden uitgevoerd, worden volstaan met een toets aan de activiteiten
en de bijbehorende getalsmatige grenzen uit het Besluit m.e.r. (bijlage C en D). Omdat de Europese
richtlijn geen getalsmatige grenzen kent voor mer-plichtige activiteiten, zijn deze getalsmatige grenzen
niet meer 'hard', maar hebben ze meer een indicatieve waarde.
Concreet betekent dit dat bij de vraag of er een m.e.r. of een mer-beoordeling dan wel een planmer
moet worden uitgevoerd, niet zonder meer kan worden uitgegaan van de getalsmatige grenzen in kolom
2 van bijlage C en D, maar dat meer in algemene zin beoordeeld moet worden of er sprake is van
belangrijke nadelige milieugevolgen, waardoor het opstellen van een MER noodzakelijk zou zijn.
Een planmer is wettelijk verplicht wanneer:
• Het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor een (project-)mer noodzakelijk
is, dan wel waarvoor beoordeeld moet worden of een (project-)mer noodzakelijk is;
• Een bestemmingsplan activiteiten mogelijk maakt die kunnen leiden tot significante gevolgen
voor Natura 2000-gebieden (dan is een passende beoordeling noodzakelijk).
Bij een planmer gaat het om besluiten uit kolom 3 van bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
Een project-mer of besluit-mer betreft een besluit op grond waarvan geen nader besluit mer- of
(beoordelings-)plichtig besluit meer nodig is. Het plan schept dus geen kader meer voor een mer(beoordelings)plichtig besluit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een bestemmingsplan wat in directe zin
woningbouw mogelijk maakt waarvoor een mer-plicht geldt, of om een omgevingsvergunning voor het
in werking hebben van een veehouderij (met aanzienlijke milieugevolgen). Het betreft hier besluiten uit
kolom 4 van bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
De wetswijziging van 1 april 2011 heeft tot gevolg dat ook onder de drempelwaarden beoordeeld moet
worden of een mer-procedure doorlopen moet worden. Dit geldt zowel voor besluiten uit kolom 4 als
voor besluiten (plannen) uit kolom 3 (planmer). Ingeval het project onder de drempelwaarde valt is deze
beoordeling vormvrij. Dit betekent dat deze beoordeling via de officiële mer-beoordelingsprocedure kan
geschieden, maar in veel gevallen zal een beoordeling in de toelichting bij het plan voldoende zijn.
Planspecifiek
De activiteit waarvoor toestemming wordt gevraagd en ten behoeve waarvan deze ruimtelijke
onderbouwing is opgesteld, heeft betrekking op het bouwen van een woning. Hiervoor zal de bestaande
schuur gesaneerd worden.
Voorliggend plan valt niet onder de definitie van een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ als bedoeld in
categorie D11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. In dit verband wordt verwezen naar jurisprudentie
van de ABRvS van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1879) waarin specifiek ten aanzien van de
ontwikkeling van onder meer twee eengezinswoningen is overwogen dat dit, gelet op het beperkte
ruimtebeslag van de voorziene bebouwing en de beperkte bebouwing op het perceel, niet behoeft te
worden aangemerkt als ‘stedelijk ontwikkelingsproject’.
Dit betekent dat geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling nodig is. Er hoeft dan ook geen m.e.r.beoordelingsbesluit te worden genomen.
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Bedrijven en milieuzonering
Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door
milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen
milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen), worden
hinder en gevaar beperkt of voorkomen en wordt het voor bedrijven of woonfuncties mogelijk gemaakt
zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.
Om dit gestandaardiseerd te kunnen beoordelen zijn in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering
richtafstanden opgesteld. Deze afstanden geven voor gemiddelde bedrijfssituaties aan op welke afstand
geen hinder is te verwachten. De meer verfijnde afstemming voor de beperking of voorkoming van
milieuhinder vindt vervolgens plaats in het kader van de Wet milieubeheer.
In de brochure wordt onderscheid gemaakt in verschillende omgevingstypen. Voor een rustige
woonomgeving gelden andere afstanden (strengere eisen) dan voor andere gebieden, zoals drukke
woonwijken, gemengde gebieden en landelijke gebieden. De betreffende VNG-publicatie vormt geen
wettelijk kader. De in de publicatie opgenomen afstanden betreffen richtafstanden.
Planspecifiek
Voorliggende planontwikkeling houdt de nieuwbouw van een woning in ter plaatse waar in de huidige
situatie een schuur staat. Een woning is een milieugevoelige functie waar bedrijven in de omgeving
rekening mee moeten houden en wat dus ook hun bedrijfsvoering kan belemmeren. Ten tweede moet
ook beoordeeld worden of de woning inpasbaar is vanuit het oogpunt van een goed woon- en
leefklimaat.
De buitenplaats wordt omgeven door woningen en agrarisch land. Ten zuiden van het plangebied ligt
een melkveehouderij aan Zandpad 12 te Breukelen. In de door de VNG uitgegeven brochure ‘Bedrijven
en milieuzonering’ valt het bedrijf onder de SBI-code 0121 (fokken en houden van rundvee). De
richtafstand hiervoor is 100 meter. Uitgangspunt voor deze milieuzonering is een rustige woonwijk. Het
planperceel ligt echter buiten de bebouwde kom langs het zandpad waar de woonfunctie afgewisseld
wordt met de agrarische functie en diverse bedrijven. De omgeving kan dan ook niet als rustige woonwijk
beoordeeld worden en daarom kan een trede lager aangehouden worden qua milieuzonering. Dit
betekent dat er een richtafstand van 50 meter aangehouden kan worden betreffende. De woning ligt
met 86 meter afstand ruim verder dan de 50 meter voor de richtafstanden van de milieuzonering. Er
ontstaat dan ook geen extra belemmering als gevolg van de nieuwe woonbestemming.
Voorts geldt hierbij dat als onderdeel van de opbouw van de richtafstanden het aspect geur
meegewogen wordt. Geurhinder van veeteeltbedrijven valt echter onder de Wet geurhinder en
veehouderij (Wgv). De minimale afstand tussen veehouderijen, met dieren waarvoor geen
geuremissiefactor is vastgesteld, en geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom bedraagt op
grond van artikel 4 van de Wgv een afstand van 50 meter. Ook aan deze afstand wordt dus voldaan

Pagina 24
Bestemmingsplan Buitenplaats Weeresteyn – Zandpad 32 te Nieuwersluis

Figuur 13. Honderd meter zone van de agrarisch melkveeschuur. De schuur ligt binnen deze zone.

Tot slot dient bepaald te worden of de nieuwe woonfunctie ook inpasbaar is in de omgeving. Hiervoor
geldt dat in de bestaande situatie reeds een woning toegestaan is (nummer 31A) op vergelijkbare
afstand. Aanvullend daarop geldt dat voor het bedrijf al woningen in de nabije omgeving zijn gelegen,
dichterbij dan het plangebied. Aan de overzijde van de Weersloot aan Zandpad 2a liggen namelijk al
recreatiewoningen en bed&breakfast. In de bestaande situatie gold voor de omliggende bedrijven dat
zij in hun milieuhinder al rekening met de gevoelige woning moesten houden om een goed woon- en
leefklimaat te kunnen garanderen. De nieuwe woonfunctie is dan ook op basis van het bestaande
planologische kader goed inpasbaar.
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

Geluidhinder
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als gevolg
van spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er normen
gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functies belast mogen worden. De Wgh
geeft tevens aan in welke situaties middels onderzoek aangetoond moet worden of aan deze normen
voldaan kan worden. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en bijbehorende jurisprudenties zijn
aanvullende onderzoeksverplichtingen gesteld.
Planspecifiek
De te realiseren woning is een geluidsgevoelig gebouw, waardoor de Wet geluidhinder van toepassing
is. Omdat in de omgeving van het plangebied geen industrieterreinen aanwezig zijn is enkel sprake van
mogelijk weg- en/of railverkeerslawaai.
De toekomstige woning ligt op ca. 148 meter van het Zandpad (30 kilometer-regime) en op ca. 305
meter van de Rijksstraatweg N 402. Verder ligt het op ca. 1 km afstand van het spoor tussen Utrecht en
Amsterdam. In het geoloket van de gemeente Utrecht is een kaart met geluidszonering te raadplegen,
zie navolgende afbeeldingen. De geluidshinder op de locatie komt niet boven de 48 dB uit, de
ondergrens voor de Wet geluidhinder. Het aspect geluid vormt dus geen belemmering voor voorliggend
plan.
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Figuur 14. Zonering wegverkeerslawaai (links) en railverkeerslawaai (rechts). Plangebied in cirkel.

Ecologie en natuurbescherming
Natuur is een gevoelige functie die beschermd moet worden tegen negatieve effecten. Per 1 januari
2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Floraen faunawet en de Boswet. De nieuwe Wet natuurbescherming (Natuurwet) voorziet in vereenvoudigde
regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in een
goede aansluiting op het omgevingsrecht. Er wordt beter aangesloten op de Europese regelgeving en
er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen soorten die Europees beschermd zijn en Nationaal
beschermde soorten.
Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en
vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de provincies te liggen. Dit is conform het
bestuursakkoord natuur waarin is aangegeven dat de decentralisatie van de taken en bevoegdheden
op het vlak van de natuurwetgeving haar beslag zal krijgen in de Wet natuurbescherming. Provincies
nemen hiermee de taak over die tot nu toe werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl). Daarmee is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en
activiteiten (hierna genoemd ‘handelingen’) bij Natura 2000-gebieden (de gebiedsbeschermingsbepalingen) en dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke
ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.
4.4.1 Flora en Fauna
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet bepaald worden of een plan geen nadelige
effecten heeft voor beschermde plant- en diersoorten in en nabij het plangebied. Indien de ontwikkeling
verstoring of uitroeiing van beschermde soorten kan inhouden dient onderzocht te worden of eventuele
soorten aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is moet tevens aangetoond worden middels welke
ingrepen deze verstoring voorkomen wordt dan wel gecompenseerd.
Planspecifiek
Voorliggend plan betreft het bouwen van een woning en het daarvoor slopen van de bestaande schuur.
Bij het wijzigen van de bestemming en het transformeren van de locatie moet beoordeeld worden of er
geen beschermde soorten benadeeld worden als gevolg van de planontwikkeling. Om dit te beoordelen
is een Ecologische Quickscan uitgevoerd, zie bijlage 2. De conclusie van het onderzoek luidt:
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat er een kans is op vleermuizen in de directe
omgeving van de te slopen schuur. Echter een effect als gevolg van de sloopnieuwbouw wordt niet
verwacht. In de schuur zelf zijn geen verblijfplaatsen aanwezig. Wel is het verstandig om met een
ecologisch werkprotocol te werken. Er is geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.
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De algemene regels betreffende beschermde diersoorten in acht nemend, vormt het aspect Flora en
Fauna geen belemmering voor voorliggend plan.
4.4.2 Natuurgebieden
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen (extern) effect hebben op nabijgelegen natuurgebieden. De
gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet vindt plaats via de Natura 2000-gebieden met
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Daarnaast zijn de provincies verantwoordelijk voor het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk
moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarische gebied.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen bestaande natuurgebieden (waaronder de 20 Nationale Parken)
en nieuwe natuurgebieden, landbouwgebieden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer, alle Natura
2000-gebieden en alle grote wateren van Nederland (meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en
de Waddenzee).
Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
Op 15 juni 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld. Het PAS bevat maatregelen die
leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de
natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden. Een gedeelte van de toekomstige afname van
stikstofdepositie kan vervolgens worden opgevuld door economische activiteiten die leiden tot een
toename van stikstofdepositie. In de praktijk blijkt echter de afname van stikstofdepositie als gevolg van
de maatregelen niet gegarandeerd te kunnen worden. Daarom heeft op 29 mei 2019 de Raad van State
een uitspraak gedaan. Hierin oordeelt de Raad dat het PAS niet als basis voor toestemming voor
activiteiten mag worden gebruikt.
Het uitgangspunt is sindsdien nog steeds dat voor nieuwe initiatieven aangetoond moet worden dat er
geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en deposities ontstaan als gevolg van het initiatief. Het instrument waarmee de stikstof berekend kan
worden is de AERIUS Calculator (update april 2020).
Planspecifiek
Het plangebied grenst aan het Natuurnetwerk Nederland. De rand van het natuurgebied loopt gelijk met
de rand van het planperceel. De bepalingen voor het natuurgebied hebben dus geen invloed op
voorliggende planontwikkeling. Een deel van het inrichtingsplan, namelijk de compensatiemaatregelen
op het Bisschopseiland en ten oosten van het Bisschopseiland, vinden wel plaats binnen de zone van
NNN. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het opstellen van een beheerplan.

Figuur 15. Situering Natuurnetwerk Nederland (NNN). Plangebied in rode cirkel. (Bron: atlas natuurlijk kapitaal)

Pagina 27
Bestemmingsplan Buitenplaats Weeresteyn – Zandpad 32 te Nieuwersluis

Figuur 16. Ligging Natura 2000-gebieden ten opzichte van planlocatie, met globaal 10 km zone in rood.

Het plangebied ligt verder in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Dichtstbijzijnd bevindt zich op 12 km afstand de Oostelijke vechtplassen. De omgevingsdienst heeft beoordeeld dat er een
stikstofberekening uitgevoerd dient te worden vanwege de nabijheid van natuurgebieden. Daarom is er
onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie met behulp van een Aeriusberekening, zie bijlage 3. De
conclusie van de Aeriusberekening luidt:
De Aeriusberekening is uitgevoerd om te bepalen of sloop van een schuur en nieuwbouw van een
(schuur)woning aan Zandpad 32 te Nieuwersluis geen nadelige effecten oplevert voor Natura 2000gebieden in de omgeving.
In de nabije omgeving ligt het natuurgebied Loosdrechtse plassen op ca. 1 km afstand. Op
respectievelijk 8 en 10 km zijn de gebieden Botshol en Nieuwkoopse plassen & De Haeck gelegen. Er
is door middel van de Aeriuscalculator bepaald of de stikstofdepositie op deze Natura 2000-gebieden
of verder gelegen gebieden hoger is dan de maximaal toegestane waarde van 0,00 mol/ha/j.
Voor het invoeren van de gegevens is uitgegaan van de sloop van een schuur en de nieuwbouw van
één woning. Er is gerekend met het extra verkeer naar de bouwplaats voor personeel en materiaal. Ook
is het gebruik van een hijskraan en laadschop/graafmachine op de bouwplaats meegerekend.
Daarnaast is het verkeer in de gebruiksfase meegerekend omdat het nieuwe bebouwing betreft.
De conclusie is dat voor alle onderdelen de activiteit niet leidt tot een toename van stikstof op de meest
nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Er is voor het plan dan ook geen vergunning in het kader van de
Wet natuurbescherming noodzakelijk en de Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de
uitvoering en exploitatie van het plan.
Het aspect Natuurgebieden vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

Bodemkwaliteit
Voorliggend plan voorziet in de ontwikkeling van een woning in plaats van een schuur. Om te bepalen
of de milieu-hygiënische bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogde gebruik zijn enkele
bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn gebundeld in één rapportage zie bijlage 4. De
eindconclusie van het meest recente nader bodemonderzoek luidt als volgt:
“Op grond van het totaal aan resultaten van voorgaand en onderhavig onderzoek wordt geconcludeerd
dat op het perceel circa 29 m³ grond is verontreinigd met PAK als gevolg van het gebruik van
carbolineum. Deze verontreiniging betreft een zogenaamd “nieuw geval van bodemverontreiniging”,
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waarvoor de zorgplicht geldt (artikel 13 volgens de Wet bodembescherming). Deze verontreiniging dient
verwijderd te worden.
Verder is op het perceel sprake van een historische verontreiniging met PAK gerelateerd aan
bodemvreemde materialen zoals puin en koolas. Dit betreft circa 105 m³ sterk met PAK verontreinigde
grond. Ook is een deel van de bodem sterk verontreinigd met asbest. Dit betreft circa 17 m³ wat
gedeeltelijk overlapt met de historische PAK-verontreiniging. Voor deze verontreinigingen geldt dat
sprake is van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” conform de Wet bodembescherming en
een saneringsplicht. Aangezien dit een historische verontreiniging betreft (ontstaan voor 1987) behoort
de uitvoering van een functionele verontreiniging tot de mogelijkheden. Sanering kan daarbij bestaan
uit verwijdering, isolatie (middels een leeflaag) of een combinatie hiervan, één en ander afgestemd op
de toekomstige inrichting van het perceel.”
Om de aangetoonde verontreinigingen op het perceel te saneren is de volgende saneringsvariant
beoogd:
•
De vloer van het huidige pand blijft gehandhaafd en wordt gebruikt als vloer voor de nieuwbouw
en als terras/veranda.
•
De sterk met PAK verontreinigde grond aan de noordzijde van het huidige pand wordt
verwijderd. Dit betreft de volledige verwijdering van de vermoedelijk nieuwe verontreiniging
ontstaan door carbolineum en een klein deel van de historische verontreiniging.
•
De sterke verontreiniging met asbest en PAK aan de westzijde van het bestaande pand wordt
geïsoleerd middels aanleg van een gesloten bestrating.
•
De sterke verontreiniging met PAK aan de zuidzijde van het bestaande pand wordt geïsoleerd
middels aanleg van een gesloten bestrating.
•
Voor de licht verontreinigde grond (klasse industrie) op het overige deel van het terrein
(noordzijde en zuidzijde) wordt grondverbetering toegepast, waarbij deze grond klasse
industrie wordt vervangen door klasse wonen of schone grond.
Om de bodemverontreiniging op het terrein te saneren dienen de volgende stappen te worden
ondernomen:
•
Opstellen en indienen BUS-melding (dit is een standaard saneringsplan)
•
Saneren van de bodem middels verwijderen (deels) en isolatie (overig deel)
•
Controle of saneringsdoelstelling is gehaald
•
Vastleggen saneringsresultaten in een evaluatieverslag
Bovenstaande werkzaamheden zullen uitgevoerd worden. Op basis van deze maatregelen is een
globale kostenraming opgesteld voor de uit te voeren sanering. Zie voor nadere toelichting over de
financiële haalbaarheid ook paragraaf 6.2.
Door het uitvoeren van de hiervoor beschreven maatregelen vormt het aspect Bodem geen
belemmering voor voorliggend plan.

Luchtkwaliteit
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen
(ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 1. Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit

Toetsing van

Grenswaarde

Stof
Stikstofdioxide
(NO2)
Fijn stof (PM10)

jaargemiddelde concentratie
40 µg / m³
Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per jaar worden overschreden)
200 µg / m³
jaargemiddelde concentratie
40 µg / m³
24-gemiddelde concentratie (mag max. 35 keer per jaar worden 50 µg / m³
overschreden)
Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie
25 µg / m³
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen, uit
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening gehouden met de luchtkwaliteit.
In het Besluit NIBM (Niet in Betekenende Mate) en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke
gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden
hoeft te worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een effect heeft van minder dan 3%
van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10.
Planspecifiek
Een plan voldoet in de regel aan het NIBM criterium als het minder dan 1.500 woningen betreft dan wel
als er sprake is van een BVO van maximaal 100.000 m2. Voorliggend plan blijft ruim onder het criterium.
Nader onderzoek in het kader van luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk.
Voorts is de huidige en toekomstige situatie ten aanzien van de luchtkwaliteit in beeld gebracht. Hiervoor
is de site https://www.nsl-monitoring.nl geraadpleegd.

Figuur 17. Concentratie NO2: 16 – 18 microgram in 2018, plangebied nabij pijl. (Bron: geoloket Odru)

Figuur 18. Concentratie NO2: 10 – 12 microgram in 2030, plangebied nabij pijl. (Bron: geoloket Odru)
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Figuur 19. Concentratie fijnstof PM10, 19 – 20 microgram in 2018, plangebied nabij pijl. (Bron: geoloket Odru)

Figuur 20. Concentratie fijnstof PM10, 17 – 18 microgram in 2030, plangebied nabij pijl. (Bron: geoloket Odru)

Figuur 21. Concentratie fijnstof PM2,5, 12,0 – 12,5 microgram in 2018, plangebied nabij pijl. (Bron: geoloket Odru)

Figuur 22. Concentratie fijnstof PM2,5, 9,5 – 10,0 microgram in 2030, plangebied nabij pijl. (Bron: geoloket Odru)

De concentraties blijven op basis van de informatie uit het geoloket onder de wettelijk vereiste
gemiddelde concentraties. De WHO en GGD hanteren advieswaarden voor fijn stof (PM10) van 20
microgram per kuub, en 10 microgram per kuub voor PM2,5 wat lager ligt dan de wettelijke grenswaarden.
Voorliggend plan is getoetst aan het wettelijk vereiste en voldoet aan de normen.
De advieswaarden worden in 2018 nog niet gehaald maar als gevolg van de huidige maatregelen om
fijnstof de doen afnemen zal in verwachting daar in 2030 wel aan voldaan worden.
Gelet op het bovenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen beletsel voor dit plan.

Externe Veiligheid
Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de
omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat
daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke
activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle
activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars
en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid
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en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe
veiligheid richt zich op de volgende risico’s:
• risicovolle (Bevi-)inrichtingen; (Bevi staat voor Besluit externe veiligheid inrichtingen)
• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.
Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt
kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico. Deze begrippen worden hieronder toegelicht.
Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar
Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en
dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine
kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt
verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.
Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10 -6 als grenswaarde. Het realiseren van
kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare
objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte kwetsbare
objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van deze
waarde tot de 10-5 contour.
Bij groepsrisico is niet een contour bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde
periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Bij groepsrisico wordt gewerkt
met een oriëntatiewaarde en niet met een grenswaarde. Hoe meer mensen dicht op de bron zijn bij een
bepaalde calamiteit, hoe groter het effect. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) stelt dat bij
elk bestemmingsplan, waar een relevant groepsrisico aanwezig is, dit risico moet worden verantwoord,
ook wanneer dit onder de oriëntatiewaarde ligt. Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico des te zwaarder
de verantwoording is.
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen'
(Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen
buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden
blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als
groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende
ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit
algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle
inrichtingen moeten worden aangehouden.
Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening
en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Voor
de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor
Het toetsingskader voor het onderdeel transportroutes gevaarlijke stoffen is het Besluit transportroutes
externe veiligheid (Btev). Dit besluit is op 1 april 2015 in werking getreden. Bepaald moet worden of
binnen de invloedsfeer van deze transportassen gevoelige functies mogelijk zijn. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Voor sommige transportassen wordt
rekening gehouden met het Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied tot 30 meter van
de transportas waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden
met de effecten van een plasbrand.
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Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis
van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op
basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object
mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. Het Bevb
vervangt hiermee de circulaires Zonering langs hogedruk aardgasleidingen (1984) en Zonering langs
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen (1991).
Planspecifiek
Om te beoordelen of er risico’s Externe Veiligheidsrisico’s zijn, is de risicokaart van de provincie
geraadpleegd. De risicokaart toont dat er geen Bevi-inrichtingen aanwezig zijn nabij het plangebied en
buisleidingen aanwezig zijn nabij het plangebied. Op ca. 1,6 km loopt de rijksweg A2 en op ca. 1 km
afstand de spoorlijn Breukelen-Duivendrecht waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het
plan ligt echter niet binnen groepsrisicocontouren van risicobronnen, zoals ook vastgesteld in het advies
van de brandweer in bijlage 5. Los daarvan adviseert de brandweer echter wel om de
bluswatervoorziening op de planlocatie te verbeteren.

Figuur 23. Uitsnede risicokaart, plangebied nabij pijl.

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het
beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De
brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De
mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen.
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in
het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde
incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en
ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies
tijdig op te volgen.
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Gezien bovenstaande conclusies zijn van uit het aspect Externe veiligheid geen aanvullende
randvoorwaarden van toepassing op het plan. Het aspect Externe Veiligheid vormt geen belemmering
voor het plan.

Cultureel Erfgoed
Cultureel erfgoed draagt in hoge mate bij aan de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Deze
leefomgeving omvat allerlei sporen, objecten en landschappelijke structuren die tot het cultureel erfgoed
gerekend worden. Deze cultuurhistorische elementen zijn de tastbare weerslag van de geschiedenis en
mede bepalend voor de identiteit van een gebied.
Gebleken is dat investeren in erfgoed nieuwe ontwikkelingen een extra economische impuls kunnen
geven. Zo kan bijvoorbeeld erfgoed voor recreatie, toerisme of woningbouw een aanjagend effect
hebben. Daarom is erfgoed een belangrijk uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Sinds de
aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in 2012 moet het erfgoed bij ontwikkelingen
meegewogen worden in bestemmingsplannen. Het culturele erfgoed is verdeeld onder de onderwerpen
Monumenten, Archeologie en Landschap en leefomgeving.
4.8.1 Monumentale bouwwerken
Monumenten zijn historische gebouwen. Deze panden worden beschermd door de rijksoverheid,
provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed houdt zich bezig met rijksmonumenten. Ze wijst rijksmonumenten aan, verleent subsidie voor
restauratie en onderhoud en adviseert bij vergunningverlening en restauratie en onderhoud.
Planspecifiek
Het plangebied heeft de bestemming ‘Buitenplaats’ met als specifieke gebiedsaanduiding ‘Overige zone
- monument’. Ter plaatse van de aanduiding dient rekening te worden gehouden met de omschrijving
behorende bij de rijksmonument complexbeschermde buitenplaats.
Omschrijving
Het complexnummer 515204, behorende bij Buitenplaats Weeresteyn, is een complex historische
buitenplaats bestaande uit een HOOFDHUIS (1), een historische PARKAANLEG (2) met daarin de
volgende onderdelen BRUG MET TOEGANGSHEK (3), HOUTEN BRUG (4), HOUTEN BRUG MET
HAMEI (5), en KOUDE BAK (6). De beide in oorsprong 18de-eeuwse dienstwoningen, een stenen
tuinmanswoning langs de Weere en een houten tuinmanswoning op het eiland zijn van belang vanwege
hun ligging in de aanleg, massa en het materiaalgebruik (hout en steen), maar ten gevolge van
ingrijpende restauratie (nieuwbouw) individueel niet meer beschermenswaardig. Niet onder de
bescherming vallen de garages, een tweetal houten schuren, een voormalige houten woning en de
bunker.
De houten schuur die op het plangebied staat en vervangen zal worden door een woning, is dus niet
beschermd. Desalniettemin kan een zorgvuldig ontwerp en landschappelijke inpassing bijdragen aan
de waarde van de buitenplaats en historische tuinaanleg in zijn geheel.
4.8.2 Archeologie
Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de
Nederlandse bodem, op het land en in het water. Veel van deze overblijfselen liggen onzichtbaar in de
bodem opgesloten. Behoud staat centraal bij de zorg voor dit archeologisch erfgoed. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed voert wettelijke taken uit, ontwikkelt kennis, deelt deze met partijen binnen
en buiten de archeologie, en adviseert.
Beleidskader
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Als instrument om een goed onderbouwde belangenafweging te kunnen maken heeft de gemeente
Stichtse Vecht een archeologische beleidskaart laten ontwikkelen. Op de archeologische beleidskaart
staan archeologische waarden- en verwachtingszones aangegeven waaraan beleidsregels zijn
gekoppeld die in de bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen. In de beleidsregels zijn
vrijstellingsgrenzen opgenomen voor de oppervlakte en diepte van de voorgenomen ingreep. Indien een
plangebied groter is dan de gestelde oppervlakteondergrens en de ingreep dieper gaat dan de diepteondergrens dient archeologisch onderzoek conform de Archeologische MonumentenZorg-Cyclus (AMZcyclus) te worden uitgevoerd.
Planspecifiek
De voormalige gemeente Loenen heeft in 2010 samen met Abcoude, Breukelen en Maarssen
archeologische beleidskaarten opgesteld. In deze kaarten zijn de archeologische verwachtingswaarde
van gronden in de gemeente weergegeven. Op basis van de archeologische verwachting in een gebied
is bepaald wanneer bij ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het
plangebied is in de archeologische beleidskaart aangeduid als 'Hoge archeologische verwachting’.
De archeologische verwachting is ook vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan. In het vigerende
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’ van de gemeente Stichtse Vecht heeft de locatie de
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4 gekregen. De bouwregels stellen:
a) Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - archeologie 4’ mogen geen bouwwerken worden
gebouwd;
b) In afwijking van het bepaalde onder a zijn bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze
gronden aangewezen bestemmingen op de in artikel 23.1 bedoelde gronden slechts
toelaatbaar, indien het betreft:
1) vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid;
2) een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan
worden gerealiseerd;
3) een bouwwerk waarbij de bodemverstoring minder dan 500 m2 bedraagt, danwel meer
dan 500 m2 bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m.
In voorliggend plan zal een schuur gesaneerd worden en een woning herbouwd worden ter plaatse van
de schuur. In de omliggende gronden van het perceel zal een boomgaard worden geplant. Daarom
moet worden uitgegaan van werkzaamheden op het hele perceel. De omvang hiervan is 1140 m2 en
daarmee groter dan de vrijstellingsgrens. Er is daarom een verkennend archeologisch onderzoek
uitgevoerd, zie bijlage 6. De bevindingen van dit onderzoek luiden:
Samenvatting
.. Op basis van het bureauonderzoek bestond oorspronkelijke een hoge verwachting op het aantreffen
van archeologische waarden uit de IJzertijd – Vroege Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd
op de ligging van het plangebied op de oever van de Vecht. Het plangebied bevindt zich daarnaast op
het terrein van een buitenhuis uit de 18de eeuw, waar ook voorgangers vanaf de Late Middeleeuwen
verwacht worden. Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt het plangebied tot in de tweede helft van
de 18de eeuw in gebruik te zijn als boomgaard. Vanaf de 18de eeuw wordt het gebied bij de
landschapstuin getrokken. Er worden echter geen relevante elementen van de tuin in het plangebied
verwacht. De verwachting wordt dan ook laag ingeschat.
Op basis van het verkennende booronderzoek bevindt het plangebied zich inderdaad op de oevers van
de Vecht. De top van de oeverafzettingen blijkt echter omgewerkt te zijn, waardoor er een lage
verwachting is op het aantreffen van (intacte) archeologische waarden uit de IJzertijd – Late
Middeleeuwen. Op deze omgewerkte oeverafzettingen bevindt zich een antropogeen opgebracht
pakket uit de Nieuwe tijd. Dit is vermoedelijk opgebracht en omgewerkt bij het aanleggen van de
landschapstuin in de 18de eeuw in het plangebied. De aangetroffen archeologische indicatoren uit de
Nieuwe tijd zijn vermoedelijk afkomstig uit het opgebrachte pakket en zijn daarmee geen indicator voor
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de aanwezigheid van een vindplaats binnen het plangebied. Getuige op basis van het kaartmateriaal in
het plangebied uitsluitend bomen aanwezig zijn en geen gebouwen, paden of andere inrichting
ingetekend is, is de verwachting dat er relevante informatie omtrent de tuinaanleg in het plangebied
aanwezig is, laag. Er worden enkel sporen van boomgaten en plantenbedden verwacht.
Degelijke sporen zijn van geringe archeologische waarde en de daadwerkelijke verstoring van de
woning binnen het hele complex van de landschapstuin, is in onze optiek niet onevenredig.
Advies
In het plangebied bestaat het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen om de realisatie van een
woning mogelijk te maken. De woning zal een oppervlakte van maximaal 116 m2 gaan beslaan en wordt
gefundeerd op een betonnen vloer, op dezelfde diepte als de bestaande schuur. Er zal geen kelder
gerealiseerd worden. Aangezien sprake is van een lage verwachting op het aantreffen van
archeologische waarden adviseren wij geen archeologische waarde op te nemen in het
bestemmingsplan. Het bevoegd gezag heeft echter aangegeven toch een karterend en waarderend
vervolgonderzoek noodzakelijk te stellen, om de aan- of afwezigheid van behoudenswaardige
archeologische resten met betrekking tot de landschapstuin vast te stellen. Wij adviseren om dit
vervolgonderzoek te combineren met de geplande sanering in de vorm van een proefsleuvenonderzoek
(IVO-P). Voor een gravend onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk, dat door het
bevoegd gezag is goedgekeurd. Dit onderzoek heeft betrekking op de locatie van de nieuwe woning.
Het planten van enkele fruitbomen is niet vergunningplichtig volgens het bestemmingsplan en in onze
optiek ook geen onevenredige verstoring.
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het
bevoegd gezag (de gemeente Stichtse Vecht) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.
Gezien bovenstaande conclusie is een archeologisch vervolgonderzoek nodig. Deze werkzaamheden
zullen gecombineerd worden met de werkzaamheden voor de bodemsanering. Hiervoor zal
voorafgaand een Programma van Eisen opgesteld worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan
de gemeente. Deze voorwaarden kunnen als voorwaarde aan de omgevingsvergunning voor het
bouwen voor onderhavige ontwikkeling toegevoegd worden. Op deze wijze worden de eventuele
archeologische waarden in de ondergrond afdoende gewaarborgd.
4.8.3 Historisch landschap
Elke vierkante kilometer van het Nederlandse grondgebied draagt sporen van eeuwenlang menselijk
gebruik. Als geen ander land kan Nederland van zichzelf zeggen dat het vrijwel geheel door de mens
gemaakt is. Het landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen,
dorpen en steden. Die enorme verscheidenheid maakt onze cultuurlandschappen van internationaal
belang.
Planspecifiek
Het perceel heeft de dubbelbestemmingen Waarde – Cultuurhistorie 1 en Waarde – Cultuurhistorie 4.
De voor ‘Waarde - cultuurhistorie 1’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de
buitenplaatszone langs de Vecht.
Drs. Juliëtte Jonker-Duynstee heeft een uitgebreide studie gemaakt van de ontstaansgeschiedenis van
Weeresteyn (zie bijlage 1). De tuin- en parkaanleg is in deze studie volledig meegenomen. Weeresteyn
kent een geschiedenis van meer dan 300 jaar. Het plangebied hoorde aanvankelijk niet bij de
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buitenplaats, en heeft later ook plaats geboden aan schuren, loodsen en dergelijke. Pas in de laatste
periode van 1909 tot 1970 is het plangebied als boomgaard gebruikt. Een paar resten hiervan zijn nog
aanwezig en zullen worden hersteld.
Met het onderhavige plan wordt de schuur op Weeresteyn afgebroken en vervangen door een woning.
Er worden op strategische plekken fruitbomen aan het landschap toegevoegd en de omgeving van de
nieuwe woning wordt in stijl en met bijbehorende verharding aangelegd
Het slopen van de loods biedt een kans om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te
verbeteren en de ruimtelijke samenhang in de buitenplaatsbiotoop van Weeresteyn te vergroten. De
verbetering heeft met name betrekking op het vergroten van het zicht vanaf de weg naar achteren op
de open weilanden, het verdwijnen van de verstorende activiteiten die in en om de loods plaats vonden
en het inbedden van de nieuwe woning in hoogstam fruitbomen op een historisch verantwoorde wijze.
Op deze manier wordt de ruimtelijke- en cultuurhistorische structuur van de buitenplaats verbeterd.

Waterhuishouding
Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met
het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen
worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.
Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking
tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal
Waterplan.
Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige
waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met
water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte
moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21 e eeuw worden twee
principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:
• vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms
wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het
water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig
opleveren wordt het water afgevoerd.
• schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon
wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als
laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan het bod.
Waterwet
Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’.
Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties
tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen
water, grondgebruik en watergebruikers.
Het doel van de waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel
van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische
implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden
verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de
integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten
(inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.
Nationaal Waterplan
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Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal
Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen
tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik
van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland
ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.
Waterbeleid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Het beleid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is vastgelegd in het waterbeheerplan. In dit
plan zijn beleid en wetgeving van hogere overheden en van AGV zelf (onder andere Visie AGV) nader
uitgewerkt. Hoofddoel van het plan is "het mogelijk maken van een veilig, ruim, ecologisch gezond en
daardoor veerkrachtig watersysteem, dat geschikt is voor aan- en afvoer en berging van water, natuur,
recreatie, wonen en bedrijvigheid. Om de watersysteemdoelen te bereiken is een optimaal beheer en
een goed functioneren van de afvalwaterketen essentieel." Binnen dit hoofddoel zijn de volgende
thema's van belang:
• Bescherming tegen overstromingen; in Breukelen is met name de veiligheid achter de primaire
waterkeringen van het Amsterdam-Rijnkanaal van belang.
• Peilbeheer: zo veel mogelijk afgestemd op functie. AGV heeft geen invloed op het peil in het
Amsterdam-Rijnkanaal, wat weer van invloed is op het peil van de Vecht.
• Waterberging en afvoercapaciteit op orde. In stedelijke waterplannen meer aandacht geven aan
kleinschalige waterberging.
• Grondwater: AGV streeft op termijn naar uitvoering van de stedelijke grondwaterzorg in
opdracht van gemeenten in het gehele beheergebied.
• Ecologische en chemische toestand.
• Bevaarbaarheid en recreatief gebruik.
• Inzameling afvalwater: Bij herinrichting regenwater zo veel mogelijk afkoppelen van het
rioolstelsel.
• Duurzame behandeling van afvalwater.
• Aanpak van emissies uit de afvalwaterketen.
Planspecifiek
Het plan betreft de bouw van een woning die een bestaande schuur zal vervangen. Het plangebied valt
onder het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Materialen
Het gebruik van uitloogbare materialen zal in het plan zo veel mogelijk beperkt worden.
Waterkering
Uit de interactieve legger van het waterschap blijkt dat de watergang Weersloot aan de zuidzijde van
het plangebied een primaire watergang is waarbij het onderhoud door het waterschap gedaan wordt.
Verder zijn in de legger van het hoogheemraadschap de waterkeringen met beschermingszones
vastgelegd. In de keur is de volgende bepaling opgenomen: 'Het is verboden zonder vergunning van
het bestuur in, boven of onder oppervlaktewaterlichamen en de beschermingszones daarvan en in de
kernzone en beschermingszones van waterkerende dijklichamen en waterkerende constructies
bouwwerken en/of andere werken op te richten, te hebben, te wijzigen of te verwijderen'.
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Figuur 24. Waterlegger waterschap met plangebied in rood kader.

Het plangebied ligt buiten de binnenbeschermingszone van de Vecht. Verder zullen er geen wijzigingen
optreden aan de bestaande wal- en kadekant langs de Weersloot. Voorliggend plan vormt geen
belemmering voor onderhoud aan nabij liggende watergangen.
Hemelwater en vuilwater afvoer
Voor de nieuwe bebouwing geldt dat hemelwater en huishoudelijk afvalwater gescheiden worden
afgevoerd. Het hemelwater zal worden geloosd op de watergang ‘Grand Canal’ aan de noordzijde van
het plangebied. Het vuilwaterafvoer zal worden aangesloten op het bestaande riool van het perceel.
Verhard oppervlak
In de bestaande situatie is de locatie van de schuur met kade verhard. In de beoogde situatie is de
woning kleiner dan de schuur en worden grote delen van de overige verharding verwijderd. In
onderstaande afbeelding is aangegeven waar de bestaande verharding ligt en waar de nieuwe
verharding komt.

Situatietekening met bestande en nieuwe verharding
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In de toekomstige situatie zal de verharding (schuur/woning incl. bestrating) met ca. 136 m 2 afnemen.
Door de afname van verharding is verplichte watercompensatie niet van toepassing.
Gezien bovenstaande vormt het aspect water geen belemmering voor onderhavig plan.

Verkeer en Parkeren
Verkeer en parkeren is een wezenlijk onderdeel van een goede ruimtelijke ordening. In het kader van
een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat een plan voorziet in voldoende
parkeermogelijkheden. Hierbij geldt doorgaans dat de omgeving niet nadelig belast mag worden als
gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.
Ten tweede dient beoordeeld te worden of de bestaande infrastructuur toereikend is voor de beoogde
ontwikkeling en dat er als gevolg van de ontwikkeling geen verkeersonveilige situaties ontstaan.
Planspecifiek
Het perceel is toegankelijk via de weg vanaf het Zandpad naar achteren, de buitenplaats op. Aan de
weg wordt niets veranderd. De verkeersintensiteit op deze weg zal afnemen door het vervangen van de
loods met zijn vele bezoekers door één woning.

Figuur 25. Overzicht perceel met toegangsweg en parkeervoorziening

In de nieuwe situatie zijn voor de woning 2,8 parkeerplaatsen vereist (CROW-publicatie 317). Er worden
3 parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd bij de inrit van het perceel. Deze parkeerplaatsen zullen
worden omzoomd door groen. Hierdoor wordt aan de parkeernorm uit het Verkeer- en vervoersplan van
de gemeente Stichtse Vecht (GVVP 2013) voldaan.
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Het aspect Verkeer en Parkeren vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

Kabels en leidingen
Voor sommige kabels en leidingen is het belangrijk deze op te nemen in het bestemmingsplan. Het gaat
dan niet om de algemene nutsleidingen, maar om de leidingen waarbij bijvoorbeeld een veiligheidszone
geldt of leidingen die een risico zijn als ze bij werkzaamheden geraakt worden.
Voor buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van belang. Voor bovengrondse
hoogspanningsleidingen geldt een advies van het Rijk. Bij andere leidingen bepaald bevoegd gezag of
deze planologisch relevant zijn.
Planspecifiek
Er bevinden zich geen buisleidingen met externe veiligheidszone (zie paragraaf Externe Veiligheid) of
bovengrondse hoogspanningslijnen in het plangebied. Het aspect kabels en leidingen vormt geen
belemmering voor voorliggend plan.

Duurzaamheid
Provinciaal beleid
De provincie stelt in de provinciale verordening:
Wij streven bij gebiedsontwikkelingen naar zelfvoorzienendheid voor energie. Wij nemen bij
uitleglocaties en transformatieopgaven de voorwaarde op dat gemeenten en initiatiefnemers in
ruimtelijke plannen dienen te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan energiebesparing
en de inzet van duurzame energie, waarbij onder meer wordt gedacht aan toepassing van restwarmte,
warmte- en koudeopslag, aardwarmte, zonne-energie en biomassa.
Wij hebben de ambitie om in 2040 het grondgebied van de provincie Utrecht klimaatneutraal
georganiseerd te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om CO2 -reductie, maar ook om het onafhankelijk
zijn van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen.
De opgaven voor klimaatneutraliteit zijn:
•
het energiegebruik sterk verminderen door besparingen en innovaties;
•
de energie die we nog nodig hebben duurzaam opwekken;
•
energie- of warmte vragende en energie- of warmte leverende functies bij elkaar brengen.
Ambitie gemeente
In de Voorjaarsnota 2016 is de ambitie vastgelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De ambitie is als
volgt ingevuld: Op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2030 evenveel energie
duurzaam opgewekt als aan energie wordt verbruikt.
Woonvisie 2017-2022
•
In de Woonvisie betekent duurzaamheid aandacht voor duurzaam bouwen door het verminderen
van de milieubelasting van de woning (energiebesparing), zowel tijdens het bouwproces als
daarna.
•
De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie bij nieuwbouw NOM-woningen te realiseren. Dit
houdt in dat over het hele jaar de opwekking van energie gelijk is aan het totale energieverbruik
van een woning.
•
Wanneer de gemeente zelf geen eigenaar is van de grond, worden ontwikkelaars gestimuleerd
duurzame (NOM) ontwikkelingen te initiëren. De gemeente laat de ambitie zwaar wegen bij haar
keuze voor een projectontwikkelaar. Afspraken hierover worden vastgelegd in anterieure
overeenkomsten.
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Opties voor verduurzaming:
•
Zongericht bouwen: Met zongericht bouwen kan de zon optimaal worden benut door vergrote
glasgeveldelen een oriëntatie te geven tussen het zuidoosten en zuidwesten. Op deze manier
kan de zon in de winter worden gebruikt voor verwarming en kunnen zonnepanelen maximaal
opwekken. Om oververhitting te voorkomen door de invloed van de zon, wordt aan geraden een
vaste overstek (zonwering) toe te passen.
•
Extra isolatie en een uitstekende naad- en kierdichting boven de wettelijke eis. Door in de gehele
woning extra isolatie en verbeterde naad- en kierdichting toe te passen, kunnen energieverliezen
worden beperkt. Let hierbij vooral op dat gekozen wordt voor beide, aangezien het rendement
van beide stijgt bij gezamenlijke toepassing.
•
Een collectieve bodemwarmtepomp: Een warmtepomp kan als bron gebruik maken van lucht of
bodem. Bodem als energiebron heeft een beter rendement. In combinatie met PV-panelen kan
de benodigde energie van externe bronnen tot een minimum beperkt worden. Door een
collectieve bodemwarmtepomp worden schaalvoordelen benut en kan gebruik worden gemaakt
van zonnewarmte waardoor de warmtepomp alleen bij te onvoldoende zonne-energie zal
functioneren.
•
Zonnecollector: Een zonnewarmte systeem kan optimaal jaarlijks circa 50% van de warmtapwater
behoefte verzorgen. Een combinatie van de zonnecollector met een warmtepomp is ideaal door
de structurele verhoging van het rendement van de warmtepomp en hiermee de energiebehoefte
van de warmtepomp.
•
PV-panelen: Door elektriciteit duurzaam op de eigen woning op te wekken kan worden bespaard
op inkoop en elektriciteit en de energiebelasting.
Planspecifiek
Voorliggend plan betreft de sloop van een schuur en de bouw van een (schuur)woning. De sloop van
de schuur met daarbij een beëindiging van de vervuilende activiteiten ter plaatse zorgt voor een
verbetering van het woon- en leefklimaat.
De nieuwe woning zal gebouwd worden op de fundering van de schuur, waardoor de milieueffecten van
het leggen van een fundering bespaard worden. De woning zal uit houtbouw bestaan. Houtbouw zorgt
dat er minder zwaar bouwmaterieel nodig is ten opzichte van betonbouw en maakt gebruik van
hernieuwbare grondstoffen. De woning zal goed geïsoleerd worden zoals vastgelegd in de EPC norm
van het bouwbesluit.
De woning zal zonder aardgasaansluiting worden gerealiseerd, zoals sinds 1 januari 2018 wettelijk
verplicht is.
De aanleg van zonnepanelen wordt op termijn overwogen. De vraag is echter of het wenselijk is om
zonnepanelen aan de zuidzijde van het dak, die zichtbaar is vanaf de weersloot, te plaatsen. De zeer
zichtbare zonnepanelen vormen dan een breuk met de beeldkwaliteit van de overige gebouwen op de
historische buitenplaats.
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5 Juridische planbeschrijving
Plansystematiek
Het bestemmingsplan ‘Weeresteyn Zandpad 32’ heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te
scheppen voor de bebouwing en het gebruik van de gronden binnen het plangebied. Het
bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een woning ter vervanging van een schuur. Bij
het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht op het direct aangrenzende
bestemmingsplan ter plaatse ‘Landelijk gebied Noord’ en bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het
Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten.
Gestreefd is naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en planregels. De Wet
ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplanvormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Voor iedere bestemming is een toegesneden
bebouwingsregeling opgenomen. In het kader van de landelijke uniformering en standaardisering
voldoet het plan aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Opzet van de regels
Overeenkomstig de SVBP2012 zijn de regels van voorliggend bestemmingsplan onderverdeeld in vier
hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In hoofdstuk 2 zijn de bestemmingsregels
opgenomen. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de algemene regels respectievelijk de overgangs- en slotregels.
Hierna wordt de inhoud van de regels per hoofdstuk kort toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt nader
ingegaan op de bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
Hoofdstuk 1 - Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang
zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt
aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten.
Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels
In dit hoofdstuk zijn regels gegeven voor de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen,
zoals die zijn aangegeven op de verbeelding. Per bestemming zijn in de bestemmingsomschrijving de
toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. Daarnaast is per bestemming bepaald welke
vormen van bebouwing zijn toegestaan. In beginsel zijn hoofdgebouwen uitsluitend toegestaan binnen
de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, waarbij dient te worden voldaan aan de
voorgeschreven maatvoering (met name de maximale goot- en/of bouwhoogte).
De verschillende bestemmingen bevatten, indien nodig, specifieke gebruiksregels. Per bestemming is
daarnaast bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het
bestemmingsplan. In paragraaf 6.3 wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen.
Hoofdstuk 3 - Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels:
• de anti-dubbeltelbepaling;
• algemene bouwregels;
• algemene aanduidingsregels;
• algemene afwijkingsregels;
• algemene wijzigingsregels;
• overige regels.
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Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels
Hoofdstuk 4 van de regels bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen,
zoals dat ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is voorgeschreven. Het tweede artikel bevat de
slotregel. In de slotregel is aangegeven hoe de regels kunnen worden aangehaald.

De bestemmingen
In het plangebied zijn verschillende bestemmingen weergegeven. Hieronder wordt een nadere
beschouwing gegeven van deze bestemmingen.
Artikel 3 – Bestemming Buitenplaats
Binnen de bestemming 'Buitenplaats' is het mogelijk een woning te realiseren binnen een bouwvlak met
de functieaanduiding 'wonen'. Het bouwvlak is voorzien van een maatvoering. Gebouwen in het
plangebied zijn van een aanduiding voorzien. De tuin behorende bij de buitenplaats en de aanwezige
natuurwaarden worden beschermd via het vergunningenstelsel voor het aanleggen van werken, geen
bouwwerken zijnde.
Artikel 4 - Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4
In het plangebied is ter bescherming van de archeologische verwachtingswaarde de bestemmingen
'Waarde – Archeologie 4' overgenomen uit het bestemmingplan 'Landelijk gebied Noord'.
Artikel 5 - Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie 1
De voor ‘Waarde - cultuurhistorie 1’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
Artikel 6 - Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie 4
De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de buitenplaats
zone langs de Vecht.
Artikel 7 – Gebiedsaanduiding Overige zone - monument
De gebiedsaanduiding 'overige zone - monument' wordt overgenomen uit het bestemmingsplan
'Landelijk gebied Noord' ter bescherming van de monumentale status van het gebied.
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6 Juridische, maatschappelijke en
economische uitvoerbaarheid
Naast ruimtelijke uitvoerbaarheid wordt de beoogde ontwikkeling van het plangebied ook getoetst aan
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Privaatrechtelijke uitvoerbaarheid
Privaatrechtelijke belemmeringen kunnen in de weg staan aan de vaststelling en uitvoerbaarheid van
een bestemmingplan. Deze belemmeringen moeten dan wel van een evident karakter zijn. Een
privaatrechtelijke belemmering kan pas in de weg staan van vergunningverlening als zonder nader
onderzoek kan worden vastgesteld dat de vergunning zal worden uitgevoerd op grond die in eigendom
van een ander is en die ander daarin niet berust en niet hoeft te berusten.
Buitenplaats Weeresteyn is verdeeld over verschillende eigenaars. De gronden waarop gebouwd wordt
en waarop de landschappelijke aanpassingen zijn voorzien, zijn allen in eigendom van de
initiatiefnemers. Er worden daarom geen evidente belemmeringen voorzien bij de vaststelling van het
bestemmingsplan.

Economische uitvoerbaarheid
Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te worden vastgesteld bij het vaststellen
van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is
gegarandeerd.
De procedurekosten voor het plan worden middels de gemeentelijke legeskosten op initiatiefnemer
verhaald. Tevens wordt een anterieure overeenkomst en of een planschadeovereenkomst gesloten met
de initiatiefnemer van het plan. Hiermee zijn kosten en risico’s verdeeld. Vanuit het plan vloeien geen
overige kosten of risico’s voort die voor rekening van de gemeente zijn.
De initiatiefnemer heeft middels een kostenraming inzicht gegeven over de omvang van de
noodzakelijke saneringskosten zoals beschreven in paragraaf 4.5. Hieruit blijkt dat deze kosten niet zo
hoog zijn dat de economische uitvoerbaarheid van het plan in het geding komt.
De economische uitvoerbaarheid van het plan is daarmee afdoende verzekerd.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
6.3.1 Verslag inspraak en artikel 3.1.1 Bro overleg
Het ontwerpbestemmingsplan zal in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) toegezonden worden aan organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.
6.3.2 Verslag zienswijzen
Het plan is gedurende de ontwerpfase in het kader van art 3.8 Wro en volgens afdeling 3.4 van de Awb
vanaf xx-xx-xxxx gedurende zes weken ter inzage gelegd. Een ieder is gedurende deze periode in de
gelegenheid gesteld een zienswijze op het plan in te dienen.
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1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
plan
regels en plankaart van het bestemmingsplan 'Schuurwoning buitenplaats Weeresteyn' van
de Gemeente Stichtse Vecht ;
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1904.BPZandpad32bijNWS-OW01 ;
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen
van deze gronden;
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
aan-huis-verbonden beroep of bedrijf
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch,
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het
uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door zijn beperkte
omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen en met behoud van de woonfunctie
kan worden uitgeoefend;
afhankelijke woonruimte
een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en
waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;
afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels
een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;
agrarisch loonbedrijf
een bedrijf dat uitsluitend of overwegende mate gericht is op het verrichten van
werkzaamheden voor en/of de levering van diensten aan agrarische bedrijven met behulp
van landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur;
ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
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archeologische waarde
de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude
tijden;
bedrijf
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als nietzelfstandige en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q.
levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die
in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
bed & breakfast
een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch
en kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; een bed & breakfast is gevestigd in een
woonhuis of bijgebouw en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft
maximaal zes kamers met een gemeenschappelijke keuken;
beeldkwaliteitparagraaf
een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing dat aangeeft op welke wijze de beoogde
ruimtelijke ontwikkeling optimaal in de omgeving wordt ingepast. Basis daarvoor is een
analyse van de kwaliteiten van het omringende landschap. In een schets of beschrijving
worden de (bestaande en beoogde) bouwmassa’s (zo mogelijk met kapvorm en –richting),
het beoogde grondgebruik, de beplanting en de wegenstructuur aangegeven;
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan tot stand zijn gekomen (of tot stand zullen komen op basis van een verleende
vergunning of aangevraagde vergunning) met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
bevoegd gezag
het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
boog- en gaaskassen
al dan niet verplaatsbare constructies ten behoeve van fruit- of sierteelt, overtrokken met
lichtdoorlatend materiaal anders dan glas of met gaas, bestemd als trek- of kweekkas of
bescherming van het gewas;
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bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk;
bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen, zulks met uitsluiting van een onderbouw of een
zolderverdieping;
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond;
bijgebouw
een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht
ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. Een
aangebouwd bijgebouw behoeft niet functioneel ondergeschikt te zijn;
cultuurhistorische waarde
belang in geschiedkundig opzicht, onder andere met betrekking tot het ontstaan van het
gebied, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de
beplanting en de (voormalige) bebouwing;
deskundige / deskundig advies
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of
commissie van deskundigen op het gebied waarover advies wordt gevraagd;
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen
en/of leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een bedrijfs- of beroepsactiviteit;
dagrecreatie
activiteiten ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij
overnachting niet is toegestaan;
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erf
een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw
en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de
bestemming deze inrichting niet verbiedt;
erfbebouwing
functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door
zijn ligging, constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande
gebouwen of andere overdekte bouwwerken;
extensief recreatief medegebruik
vormen van openluchtrecreatie met een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakteeenheid en waarbij in het algemeen het verlangen naar rust en ruimte voorop staat;
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met ten
minste twee wanden omsloten ruimte vormt;
groene en blauwe diensten
werkzaamheden op het gebied van natuur, water en landschap die de kwaliteit en
toegankelijkheid van het landelijk gebied verhogen;
horeca
het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, het bedrijfsmatig verstrekken en/of ter plaatse
nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het bedrijfsmatig exploiteren van
zaalaccommodatie;
hobbymatig houden van dieren
het uitoefenen van agrarische activiteiten, niet zijnde uit hoofde van een volwaardig agrarisch
bedrijf, waarvoor vanwege de beperkte omvang geen melding- of vergunningplicht op grond
van het Inrichtingen- of vergunningenbesluit milieubeheer geldt;
hoofdgebouw / landhuis
gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de
bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
huishouden
persoon of groep personen die een huishouding voert; hieronder wordt niet verstaan een
groep personen die een huis bewonen waar sprake is van bedrijfsmatige kamerverhuur;
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden
en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën
en natuurobservatie;
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kunstwerk
bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele
doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een
sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;
kwetsbare objecten
a. woningen, met uitzondering van:
1. verspreid liggende vrijstaande woningen niet meer dan twee woningen per
hectare;
2. bedrijfswoningen behorende bij de inrichting;
3. lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht op de
risicocontouren van de inrichting zijn gelegen;
b. woonketen of woonwagens;
c. ligplaatsen voor woonschepen;
d. gebouwen voor dagopvang van minderjarigen;
e. gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een
onderwijsinstelling;
f. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen;
g. andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedurende een
gedeelte van de dag.
landschapswaarden
de aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waarneembare deel van het
aardoppervlak, welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van
bodem, water, terreinvormen, niet-levende en levende natuur en het menselijk grondgebruik
in onderlinge samenhang en wisselwerking;
mantelzorg
het voldoen aan een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op
het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige
basis en buiten organisatorisch verband. De zorgbehoevende maakt op dat moment deel uit
van het huishouden;
milieuhygiënisch inpasbaar
een functie die vanuit het oogpunt van de wetgeving op het gebied van milieu (geur, geluid,
ecologie, etc) als aanvaardbaar kan worden beschouwd;
natuurwaarden
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige en
ecologische elementen voorkomende in dat gebied;
nevenfunctie
een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend
opzicht ondergeschikt is aan de op de in dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op
een bestemming;
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onderkomen
een voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen,
kampeermiddelen, woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als
bouwwerken zijn aan te merken;
onevenredig
niet in een zodanige verhouding staande tot een andere grootheid als gepast of wenselijk
wordt geacht;
oppervlakte van een bouwwerk
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van
de scheidsmuren.
opslag
het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van
productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard;
overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak;
peil
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde
hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit plan;
permanente bewoning
het gebruiken van een recreatieverblijf en/of kampeermiddel als hoofdverblijf. Onder
hoofdverblijf wordt in dit verband verstaan: de plaats die feitelijk het centrum vormt van de
sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene. Onder permanente bewoning wordt
tevens verstaan het gebruik van het recreatieverblijf en/of kampeermiddel door
seizoenarbeiders;
sanering
amovering van bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met
uitzondering van de bestaande fundering;
seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of daarmee naar de
aard en omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van seksuele handelingen
worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden; onder
seksinrichting wordt in ieder geval begrepen:
a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;
b. een seksbioscoop of sekstheater;
c. een seksautomatenhal;
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d. een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met
een sekswinkel.
staat van bedrijfsactiviteiten
een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van
bedrijven en instellingen;
straatmeubilair
bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts)voorzieningen, zoals:
a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor
reclame (inclusief de reclame zelf);
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een
inhoud van niet meer dan 50 m3 en een hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder
begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en
brandkranen;
d. afvalinzamelsystemen;
verbeelding
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan;
verkoop (streek)eigen producten
het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren,
bij wijze van neventak van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische producten op
het eigen bedrijf zijn geteeld en hooguit op ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf zijn
verwerkt of bewerkt. Hieraan ondergeschikt is de verkoop van producten van derden die op
eenzelfde wijze zijn geproduceerd toegestaan;
volkstuin
grond met een beperkte omvang, deel uitmakend van een complex, waarop voedings- en
siergewassen worden geteeld;
voorgevel
de naar de weg gekeerde zijde van een gebouw;
voorgevelrooilijn
een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens; bij percelen op de hoek van
straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen;
woning of wooneenheid
een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de
huisvesting van niet meer dan één huishouden;
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woonadres
a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres
woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen
zal overnachten;
b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene
naar verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal
overnachten.
wijzigingsbevoegdheid
bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,50 m.
Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van
de scheidsmuren.
breedte, lengte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de
scheidsmuren.
de inhoud van een bouwwerk
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het hart
van de scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en dakkapellen.
de goot(- of boeibord)hoogte van een bouwwerk
tussen de bovenkant van goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel en het
peil; indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan
de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, wordt de goot- of
boeibordhoogte van de dakkapel als hoogte aangemerkt.
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde
tussen het hoogste punt van het bouwwerk en het peil; bij windturbine of windmolen: vanaf
het peil tot aan de (wieken)as.
ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet
meegerekend.
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2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Buitenplaats
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Buitenplaats’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud, herstel en beheer van:
b. cultuurhistorische waardevolle bebouwing in de vorm van (ensemble van) landhuizen,
woningen, bijgebouwen, theekoepels, hekwerken en dergelijke;
c. landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in de vorm van (elementen uit)
(natuur- /over-)tuinen, parken, bossen, waterpartijen;
d. aan huis verbonden beroepen en bedrijven;
e. hobbymatige agrarische activiteiten voor zover milieuhygiënisch inpasbaar;
f. extensief recreatief medegebruik;
met daarbij behorende:
a.
b.
c.
d.
e.

erven met (ontsluitings)wegen en paden;
bouwwerken;
parkeervoorzieningen;
recreatieve voorzieningen;
overig functioneel met de bestemming verbonden voorzieningen, waaronder een
zwembad en een tennisbaan.

3.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’: één woning met een bijgebouw;
b. het grondoppervlak van de woning bedraagt maximaal 80 m2 en van het bijgebouw
maximaal 36 m2;
c. de inhoud van de woning bedraagt maximaal 400 m3;
d. de goot- en bouwte van de woning bedraagt respectivelijk maximaal 3 meter en 7
meter;
e. de goot- en bouwte van het bijgebouw bedraagt respectivelijk maximaal 3 meter en 6
meter;
f. en bouwwerken geen gebouwen, overkappingen en erfafscheidingen zijnde tot een
maximale bouwhoogte van 3 m ten dienste van de bestemming.
3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Ten behoeve van bijgebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
6.2 voor het realiseren van bijgebouwen, met dien verstande dat:
a. maximaal 36 m2 per woning is toegestaan;
b. bij het bepalen van de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen dienen de
bestaande bijgebouwen te worden meegerekend;
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c. de goot- en bouwhoogte mag maximaal 3 m respectievelijk 6 m bedragen;
d. de oppervlakte van het perceel behorende bij de wooneenheid als bedoeld onder
a dient tenminste 200 m2 te bedragen;
e. bij voorkeur worden de bijgebouwen behorende bij meerdere wooneenheden in een
landhuis als bedoeld onder a geconcentreerd in één bouwmassa;
f. geen afbreuk mag worden gedaan aan aanwezige cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurwaarden. Ter beoordeling hiervan wordt advies
ingewonnen van een ter zake deskundige.
3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Buitenopslag
Het is verboden de gronden bestemd als ‘Buitenplaats’ te (laten) gebruiken ten behoeve van
buitenopslag van materialen en goederen, tenzij deze ten dienste staat van het onderhoud
van de buitenplaats.
3.4.2 Aan huis verboden beroep/bedrijf
Het gebruik van de betreffende woning met bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een
aan huis verbonden beroep/bedrijf past binnen de woonfunctie, voor zover aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
a. het gebruik mag niet meer dan 33% van het gezamenlijk vloeroppervlak bedragen
met een maximum van 80 m2;
b. het gebruik mag geen onevenredig verkeersaantrekkende werking hebben en geen
nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling, waaronder parkeren;
c. er mag geen horeca, geen seksinrichting, geen koeriers of (personen)vervoerbedrijf,
geen kinderdagverblijf en geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van
functioneel ondergeschikte en niet zelfstandige detailhandel;
d. het gebruik mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en bouwwerken;
e. de ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de karakteristieke of monumentale
waarden van de buitenplaats.
3.4.3 Voorwaardelijke verplichting
De gronden bestemd als Buitenplaats mogen enkel in gebruik worden genomen wanneer de
maatregelen beschreven in het landschappelijk irichtingsplan, opgenomen als bijlage 1 bij de
regels, binnen 2 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan verwezenlijkt zijn en in stand
gehouden worden.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Ten behoeve van andere functies
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in artikel 3 lid 1 ten behoeve van functies zoals opgenomen in tabel 3.1 alsmede
naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen functies, met dien verstande dat:
a. maximaal 2 functies per buitenplaats zijn toegestaan;
b. de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten;
c. de functies binnen het bouwvlak respectievelijk bestemmingsvlak dienen plaats te
vinden;
d. de functies binnen de bestaande bebouwing plaatsvindt;
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e. de functies maximaal het aantal vierkante meters mag bedragen zoals in tabel 3.1
staat aangegeven, met dien verstande dat het totaal aan nevenfuncties niet meer dan
400 m2 aan bebouwd oppervlak bedraagt;
f. omliggende woningen en bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden
beperkt;
g. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van de functies in verhouding staan
tot de capaciteit van de betrokken wegen;
h. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
i. het uitoefenen van de functie mag door visuele aspecten, zoals buitenopslag en –
stalling, reclame-uitingen en technische installaties, het buitenplaatskarakter niet
onevenredig aantasten; ter bewerkstelliging van een redelijke visuele inpassing
hiervan kunnen nadere eisen worden gesteld betreffende de situering, afscherming
door beplanting of anderszins.
Tabel 3.1 Functies waarvoor het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken
functie

maximaal toegestane aantal m2
onbebouwde / bebouwde grond

expositieruimte/atelier, museum,
galerie, kunsthandel

bebouwd: 200 m2

bezoekers- en cursuscentrum,
ontvangstruimte, vergaderruimte,

bebouwd: 200 m2

horeca in de vorm van een theetuin

(on)bebouwd: 100 m2

kleinschalige dienstverlening, zoals
kantoor

bebouwd: 200 m2

horeca in de vorm van feestzaal

bebouwd: 150 m2

sociale en medische dienstverlening
zoals een kinderdagverblijf, kuuroord

(on)bebouwd: 200 m2

verblijfsrecreatieve voorzieningen in
de vorm van “bed and breakfast”,
pension.

bebouwd: 200 m2

3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.6.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Buitenplaats’ zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden van het
bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
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a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m2;
b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren;
c. aanbrengen en/of verwijderen van bomen of opgaande beplanting;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage.
3.6.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod
Het verbod als bedoeld in artikel 3 lid 6.1 is niet van toepassing op werken of
werkzaamheden die:
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
3.6.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien
daardoor de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden zoals genoemd in artikel
3 lid 1 sub b[1] niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
3.6.4 Advies
Het bevoegd gezag kan uitsluitend vergunning verlenen als bedoeld in artikel 3 lid 6.1 na
schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid
3.7.1 Ten behoeve van andere functies
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op de bestemming ‘Buitenplaats’ voor de in tabel
6.2 genoemde functies en daaraan naar aard gelijk te stellen functies nieuwbouw toe te
staan met het maximale aantal vierkante meters zoals genoemd in tabel 6.2, met dien
verstande dat:
a. door aanvrager middels een integrale visie in de vorm van een ruimtelijke
onderbouwing met beeldkwaliteitparagraaf voor de buitenplaats wordt aangetoond
dat de ontwikkeling in wezenlijke mate bijdraagt aan de instandhouding van de
buitenplaats;
b. de ontwikkeling geen afbreuk doet aan de aanwezige landschappelijke,
cultuurhistorische, archeologische en natuurwaarden, aangetoond door (verkennend)
onderzoek;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - monument’ rekening dient te worden
gehouden met de omschrijving behorende bij de rijksmonument complexbeschermde
buitenplaats;
d. maximaal één nieuw gebouw per buitenplaats is toegestaan;
e. de nieuwbouw een ondergeschikt karakter vormt ten opzichte van de overig
aanwezige bebouwing, voor wat betreft situering, goot- en bouwhoogte met een
maximale goot- en bouwhoogte van 4 m respectievelijk 8 m;
f. de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten;
g. de nieuwbouw milieuhygiënisch inpasbaar is;
h. de functie maximaal het aantal vierkante meters mag bedragen zoals in tabel 6.2
staat aangegeven, met dien verstande dat het totaal aan nevenfuncties inclusief de
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functies als bedoeld in artikel 3 lid 5.1 niet meer dan 400 m2 aan bebouwd oppervlak
bedraagt;
i. omliggende woningen en bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden
beperkt;
j. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van de functies in verhouding staan
tot de capaciteit van de betrokken wegen;
k. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
l. het uitoefenen van de functie mag door visuele aspecten, zoals buitenopslag en stalling, reclame-uitingen en technische installaties, het buitenplaatskarakter niet
onevenredig aantasten; ter bewerkstelliging van een redelijke visuele inpassing
hiervan kunnen nadere eisen worden gesteld betreffende de situering, afscherming
door beplanting of anderszins;
m. advies gevraagd is aan de commissie voor omgevingskwaliteit.
Tabel 6.2 Functies waarvoor het bevoegd gezag nieuwbouw kan toestaan
functie
maximaal toegestane aantal m2
onbebouwde / bebouwde grond
expositieruimte/atelier, museum,
galerie, kunsthandel

bebouwd: 200 m2

bezoekers- en cursuscentrum,
ontvangstruimte, vergaderruimte,

bebouwd: 200 m2

horeca in de vorm van een theetuin

(on)bebouwd: 100 m2

kleinschalige dienstverlening, zoals
kantoor

bebouwd: 200 m2

horeca in de vorm van feestzaal

bebouwd: 150 m2

sociale en medische dienstverlening
zoals een kinderdagverblijf, kuuroord

(on)bebouwd: 200 m2

verblijfsrecreatieve voorzieningen in
de vorm van “bed and breakfast”,
pension.

bebouwd: 200 m2
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Artikel 4 Waarde - Archeologie 4
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond
aanwezige archeologische waarden.
4.2 Bouwregels
a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - archeologie 4’ mogen geen
bouwwerken worden gebouwd;
b. In afwijking van het bepaalde onder a zijn bouwwerken ten behoeve van de andere
voor deze gronden aangewezen bestemmingen op de in artikel 4 lid 1 bedoelde
gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid;
2. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder
heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd;
3. een bouwwerk waarbij de bodemverstoring minder dan 500 m2 bedraagt,
danwel meer dan 500 m2 bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 afwijken ten behoeve van andere bouwwerken dan bedoeld in artikel 4.2
a. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 mogen gebouwen en bouwwerken en
andere bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en)
gerealiseerd worden, mits op basis van het archeologisch rapport dat bij de aanvraag
van een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt ingediend en waaruit naar het
oordeel van burgemeester en wethouders blijkt dat:
1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;
2. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet
onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen
tot behoud van die waarden;
3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.
b. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen burgemeester en
wethouders de volgende voorschriften verbinden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen: de verplichting de uitvoering van
de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
c. Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige,
alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen.
4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 4’ zonder of
in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
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geen bouwwerkzaamheden zijnde, en werkzaamheden uit te voeren ongeacht het bepaalde
bij de andere op deze gronden rustende bestemmingen:
1. het ontgronden, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen,
egaliseren, verlagen, afplaggen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de
landbodemstructuur, dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld;
2. het ontgronden, baggeren, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen
verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;
3. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;
4. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
5. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden
verwijderd;
6. het aanleggen van drainage;
7. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende
constructies, installaties of apparatuur;
8. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in
de bodem;
9. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de
grondwaterstand;
10. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld.
4.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod
Het in artikel 4 lid 4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper
gaan dan in het recente verleden bereikte baggerdieptes;
c. indien zij een oppervlakte en diepte beslaan zoals bepaald in artikel 4 lid 2 sub b
onder 3;
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht
door een ter zake deskundige;
e. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
f. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was
vereist;
g. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning.
4.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
a. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 4.1 kan een werk, geen bouwwerk zijnde,
of een werkzaamheid uitgevoerd worden mits op basis van een archeologisch
rapport, dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend, en naar
het oordeel van burgemeester en wethouders, blijkt dat:
1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet
onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen
tot behoud of ontwikkeling van die waarden;
3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld onder a is niet vereist
indien de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 4 lid 4.2 sub c.
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c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op grond
waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 4 lid
3.1 en/of het bepaalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig
geval bepalen dat de aanvrager een rapport dient te overleggen waarin de
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. artikel 4 lid 4.4 is hierbij van
overeenkomstige toepassing.
4.4.4 Voorschriften bij een omgevingsvergunning
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4 lid 4.1 kunnen burgemeester en
wethouders de volgende voorschriften verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische
resten in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet
aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
4.4.5 Advies
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens
omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen.
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Artikel 5 Waarde - cultuurhistorie 1
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - cultuurhistorie 1’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
5.2 Bouwregels
a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - cultuurhistorie 1’ mag ten behoeve van
de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels uitsluitend
worden gebouwd indien de betrokken waarden door de bouwactiviteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden gericht op het behoud van de ter
plaatse aangeduide waarde;
b. Ter beoordeling van het bepaalde onder a winnen burgemeester en wethouders
deskundig advies in;
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op
gronden gelegen binnen bouwvlakken.
5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
5.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren,
ontginnen en ophogen;
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande
beplanting.
5.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Het verbod als bedoeld in artikel 5 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 5 lid 2 in acht
genomen is;
b. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden;
c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan reeds verleende omgevingsvergunning;
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
5.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 5 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen)
worden aangetast of hersteld.
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Artikel 6 Waarde - cultuurhistorie 4
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de
buitenplaatszone langs de Vecht.
6.2 Bouwregels
a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 4’ mag ten behoeve
van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels
uitsluitend worden gebouwd indien de betrokken waarden door de bouwactiviteiten
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden gericht op het behoud van de ter
plaatse aangeduide waarde;
b. Ter beoordeling van het bepaalde onder a winnen burgemeester en wethouders
deskundig advies in;
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op
gronden gelegen binnen bouwvlakken.
6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren,
ontginnen en ophogen;
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande
beplanting.
6.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Het verbod als bedoeld in artikel 6 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 6 lid 2 in acht
genomen is;
b. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden;
c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan reeds verleende omgevingsvergunning;
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
6.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 6 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar,
indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen)
worden aangetast of hersteld.
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3 Algemene regels
Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8 Algemene bouwregels
8.1 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en de
stedenbouwkundige eenheid van de gebouwde omgeving nadere eisen stellen aan:
a. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een
behoorlijke afstemming op de visuele en functionele kwaliteit van de aangrenzende
openbare ruimte;
b. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een
behoorlijke afstemming op de gebruikswaarde van belendende panden en percelen
met betrekking tot milieuhygiëne, bereikbaarheid, zichtbaarheid, uitzicht, belichting,
bezonning en privacy;
c. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een
behoorlijke afstemming op de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en
natuurwaarden.
Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.
8.2 Vervangede bouwregel
a. Voor een bouwwerk dat, krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, op
het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is
dan wel gebouwd kan worden en dat in dit bestemmingsplan ingevolge de
bestemming is toegestaan, maar waarvan de bestaande maatvoering afwijkt van de
maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:
1. bestaande maten die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven
als maximaal toelaatbaar mogen worden aangehouden;
2. bestaande maten die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven
als minimaal toelaatbaar mogen worden aangehouden.
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de
herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als
opgenomen in dit plan niet van toepassing.
8.3 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen,
hellingbanen, funderingen, kelderkoekoeken, balkons, entreeportalen, veranda's en
afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;
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b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten
hoogste 1,5 m bedraagt.
8.4 Ondergronds bouwen
Het bouwen van beneden het maaiveld gelegen ruimten is uitsluitend toegestaan onder
gebouwen zoals deze ingevolge de bij de betreffende bestemming geldende bouwregels zijn
toegestaan met dien verstande dat de verticale bouwdiepte niet meer dan 3,5 m mag
bedragen beneden peil.
8.5 Erf- en terreinafscheiding
Voor zover in hoofdstuk 2 niet reeds is bepaald gelden voor erf- en terreinafscheidingen de
volgende regels:
a. Erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan overeenkomstig de regels voor
vergunningvrij bouwen;
b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn erf- en terreinafscheidingen toegestaan
voor de voorgevelrooilijn tot een maximale bouwhoogte van 1 m en achter de
voorgevelrooilijn tot een maximale bouwhoogte van 2 m;
c. Van het bepaalde onder a kan worden afgeweken voor erf- en terreinafscheidingen
met een bouwhoogte van maximaal 2 m indien deze grenzen aan openbaar gebied;
d. Van het bepaalde onder b kan worden afgeweken voor het deel van de erf- en/of
terreinafscheiding dat als toegangspartij dient tot een maximale bouwhoogte van 2,5
m en bij buitenplaatsen tot 3 m
e. Overkappingen zijn toegestaan tot een oppervlakte van 15 m2.
8.6 Overbeschoeiingen
a. Oeverbeschoeiingen zijn toegestaan, met dien verstande dat de beschoeiing
maximaal 0,4 m boven het waterpeil in de winter mag uitkomen.
b. Van het bepaalde onder a kan worden afgeweken tot maximaal 0,8 meter boven het
waterpeil in de winter indien de ruimtelijke uitstraling ter plaatse beperkt is.
8.7 Waterhuishouding
Voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, zoals dammen, duikers, sluizen en
molens, zijn toegestaan tot een oppervlakte van 10 m2 en een hoogte van 6 m.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels
a. Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met het bestemmingsplan,
wordt in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken:
1. als opslagplaats van (bouw)materialen, grond, bagger, afval, puin, grind,
brandstoffen, (onderdelen van) onklare machines en naar aard gelijk te stellen
materialen en/of grondstoffen;
2. als landings- of opstijgplaats voor helicopters en (ultralight)vliegtuigen;
3. voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de auto- en
motorsport en modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met
motorvoertuigen of bromfietsen;
4. voor het afmeren van woonschepen;
5. voor het afmeren van recreatievaartuigen;
6. voor het afmeren van beroepsvaartuigen en partyboten;
7. van een woning voor meer dan één huishouding;
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8. van vrijstaande bijgebouwen en recreatiewoningen ten behoeve van
(zelfstandige) bewoning;
9. voor bedrijvigheid als bedoeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten;
10. voor kamerverhuurbedrijf;
11. voor detailhandel
12. voor seksinrichtingen;
13. als standplaats voor onderkomens;
14. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen
alsmede kampeerterrein.
b. Onder strijdig gebruik als bedoeld in het vorige lid wordt niet verstaan:
1. vormen van gebruik die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de betrokken
grond ingevolge de bestemming(en), de daarbij behorende
doeleindenomschrijving(en) en/of de overige regels mag worden gebruikt;
2. het afmeren van één recreatievaartuig van maximaal 12 m per woning en het
afmeren van recreatievaartuigen waar dat ingevolge de aanduiding ‘specifieke
vorm van water - aanlegplaatsen’ is toegestaan.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels
10.1 Overschrijding bouwgrenzen
a. Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 afwijken reeds mogelijk is bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor:
1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover
zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken
dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke
toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m
bedragen waarbij het bouwvlak met ten hoogste 10% mag worden vergroot.
b. De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels
11.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor
een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen waarbij het bestemmingsvlak met ten hoogste 10%
mag worden vergroot.
11.2 Waarde archeologie
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken met de
dubbelbestemmingen ‘waarde - archeologie’ geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische
waarden aanwezig zijn;
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b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt
geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden voorziet.

Artikel 12 Algemene procedureregels
12.1 Procedure nadere eisen
Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in deze
regels is de hierna volgende procedure van toepassing:
a. het ontwerpbesluit wordt gedurende 4 weken op het gemeentehuis ter visie gelegd;
b. voorafgaand aan de tervisielegging maken burgemeester en wethouders in één of
meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen en op digitale wijze bekend dat het
ontwerpbesluit ter visie ligt;
c. in de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer de stukken kunnen worden
geraadpleegd en wie op welke wijze een zienswijze hierop kan indienen;
d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester
en wethouders schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen op het
ontwerpbesluit;
e. burgemeester en wethouders nemen een met redenen omkleed besluit en doen
daarvan mededeling aan hen die zienswijzen hebben ingediend.
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4 Overgangs- en slotregels
Artikel 13 Overgangsrecht
13.1 Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
tenietgegaan;
b. bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid
onder a met maximaal 10%;
c. het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
13.2 Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid
onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard
c. indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten;
d. sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.
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Artikel 14 Slotregel
Deze regels worden aangehaald onder de naam "Schuurwoning buitenplaats Weeresteyn”.
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Bijlage 1 bij de regels

Weeresteyn weer
Ruimtelijke plan met groene compensatiemaatregelen
voor de transformatie van een oude bedrijfsschuur tot Vechts woonhuis
op het terrein van de oude Buitenplaats Weeresteyn aan het Zandpad te Nieuwersluis

Kadastrale verdeling op topografische kaart
rood: betreffende perceel met schuur ter transformatie tot woonhuis
geel: huidige woonhuis op percelen in eigendom, plek voor compenserende maatregelen

-2-
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Inleiding
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De vraag
Elfride Zeldenrust en partner Carolyn Watkinson wonen al
ruim dertig jaar op Buitenplaats Weeresteyn in de woning
op het ‘Bisschopseiland’. In de afgelopen decennia hebben
de twee beroepsmuzikanten met veel liefde en energie
zorg gedragen voor behoud en herstel van zowel huis als
tuin en land, een ensemble van circa twee hectare binnen
het grotere geheel van de in drie eigenaren verdeelde buitenplaats.
Inmiddels op leeftijd voorzien ze dat de zorg voor vooral
het groen ze zwaarder zal gaan vallen. Ze hebben daarom
in 2017 de grote oude bedrijfsschuur op de buitenplaats
gekocht met het idee om die te slopen en op het kleinere
bijbehorende perceel een nieuw woonhuis te realiseren
met een makkelijker te onderhouden ‘groene voet’.

De route
Ons is als landschapsarchitect met brede ervaring in het
Vechtse gevraagd om vanuit al deze voorwaarden en
wensen de daadwerkelijke plannen en maatregelen in één
document met duidelijke tekeningen over te brengen. Dit
document kan dan onderdeel zijn van de feitelijke bestemmingswijziging.
We hebben daartoe het Buiten bezocht, gesproken met de
eigenaren en andere betrokkenen, kennis genomen van het
advies van Copijn Rode Beuk, van architect Joost de Haan
en van Niels vd Berg van de gemeente. Het plan zoals nu
getekend is daar grotendeels op gebaseerd. Waar de feitelijke situatie afweek van de uitgangspunten in het advies, bijvoorbeeld omdat na een storm een genoemde te snoeien
populier al omgewaaid was, zijn aanpassingen gedaan.

De opgave
Ze beseffen dat het gaat om een gevoelige plek die deel
uitmaakt van een groter landschappelijk geheel. Ze hebben
daarom verschillende gesprekken gevoerd met deskundigen
bij provincie en gemeente. Daaruit ontstond uiteindelijk
een positieve grondhouding. Er zou immers een storende
grote schuur met veel verharding waarin caravans en boten
werden gestald worden opgeruimd en vervangen door een
kleine passende Vechtse woning in een op het buiten passende tuin. Al met al een ruimtelijke verbetering, ook voor
het aangezicht van buitenaf, omdat de schuur in het zicht
ligt vanaf de Weersloot en het publieke pad erlangs aan de
zuidzijde.
Voorwaarde voor de provincie was dat er op het landgoed
naast het opruimen van de schuur nog compenserende
maatregelen in groenonderhoud en -verbetering zouden
worden gepleegd. Landschapsarchitect Jörn Copijn heeft
daartoe een advies opgesteld.
Voorwaarde voor de gemeente was een zorgvuldige
inpassing van het nieuwe huis op de plek van de oude
schuur, waarbij met name geen ruimtelijke afsluiting mag
ontstaan door gesloten geschoren hagen en dergelijke.

Dit heeft voor het perceel met de huidige woning geleid
tot een strategische schets met compensatiemaatregelen,
die uiteindelijk na bestemmingswijziging en met deskundige
uitwerking op maat kunnen worden uitgevoerd.
Voor het betreffende perceel met de te transformeren
schuur heeft dit geleid tot een structuurontwerp van een
bouwvolume met groene voet en aanknopingspunten voor
architectuur- en tuinuitwerking.
Qua architectuur wordt voorgesteld om in een eigentijdse
vorm aan te sluiten op de groene houten bouwstijl die de
naastgelegen bijwoning en de huidige woning van de opdrachtgevers beide kenmerkt. Dit zal de samenhang van
gebouwen binnen het Buiten vergroten.
Tuin en huis zullen na bestemmingswijziging in een concreet totaalontwerp worden uitgewerkt.
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de Werkplaats

Zicht vanuit oosten op de schuur in de bosrand.

Zicht vanaf het publieke pad langs de Weersloot op
de schuur, ingeklemd in het groen.

Vol zicht op de grote schuur zonder groene
inpassing.

Westelijk zicht op de aanrijroute langs het bijhuis
van de buren aan de zuidkant.

Het perceel rond de schuur met verharding en verwaarloosde erfscheidingen aan de Weersloot.

Het perceel rond de schuur aan de noordzijde met
restant van fruitboomgaard.

De schuur met zuidelijk deel perceel aan de
Weersloot, ruimte voor een Vechtse tuin.

Zicht op de zuidzijde van de Weersloot.

Het naastgelegen bijhuis; architectuur hierop geïnspireerd zal voor samenhang in het Buiten zorgen.
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het Bisschopseiland

Zicht vanuit het oosten op het woonhuis achter de
fruitbomen.

De schitterende door de dames gereconstrueerde
buitenplaatsbrug tussen de twee percelen.

Zicht vanuit zuidelijke weiland op het Bisschopseiland met op de achtergrond de restanten van de
broeibakken.

Gemetselde restanten van de broeibakken.

De grote in de recente storm beschadigde populier.

De groene wand met bomen aan de noordzijde
met schade door de uitgebroken populier.

Zicht op de vijver met de treurwilgen en opgeschoten wilgen.

De vijver met restant van een grote treurwilg en
opgeschoten wilgen.

Zicht over het water richting de Weersloot.

-5-
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Structuurplan

1. De schuur van 336 m2 zal worden gesloopt en binnen de bouwcontour zal
een woning van maximaal 80 m2 plus bijgebouw van maximaal 36 m2 worden
teruggebouwd, indien mogelijk op de bestaande gefundeerde betonvloer. Aan
de noordzijde zal met nieuwe fruitbomen tezamen met de nog resterende
fruitbomen een kleine fruitgaard ontstaan die het huis aanhecht aan de groene
bomenstructuur van de Buitenplaats. Aan de zuidzijde worden achter een zoom
van hortensia’s langs het water op een losse ontspannen manier een aantal ‘tuinkamers’ gemaakt. Het geheel laat zicht vanaf het publieke pad langs de Weersloot
en biedt tegelijk privacy aan de bewoners.
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Hortensia’s aan de waterkant zijn typisch Vechts en vormen een logische voortzetting van de bestaande zoom langs het huis aan de zuidwesthoek.
De aanrijroute vanaf de westkant eindigt met een lus van halfverharding en biedt
aan de zijkant uit het zicht ruimte voor auto’s om te parkeren. Een nieuwe boom
flankeert het fraaie zicht op de kopgevel van de woning. Aan de oostzijde wordt
de woning ingepast met een kleine siertuin achter een wit hek in de stijl van de
romantische bruggen van het Buiten en een 2e grote boom die het profiel compleet maakt.

Compenserende maatregelen
Een en ander conform advies Copijn Rode Beuk:
2. / 3. Op het Bisschopseiland worden een 16-17tal fruitbomen geplant. Door
vooral aan de randen te versterken wordt de ruimtelijkheid en lengte van het
eiland bewaard.
4. De groene wand van opgeschoten bomen met jonge en oude exemplaren zal
deskundig worden ingenomen en gerestaureerd waar nodig, zodat er weer meer
licht valt op het eiland en de wand weer toekomstbestendig is.
5. Het streven is de oude broeibakken in ere te herstellen. Hiervoor dienen
echter aanvullende financiële middelen gevonden te worden, bv in de vorm van

subsidies, omdat metselwerk en glaswerk van deze omvang zeer kostbaar zijn.
6. De oude populier is helaas al voor een groot deel uitgebroken in een recente
storm. Een boomdeskundige zal de boom waar nodig verder innemen om em
voor de toekomst zo lang mogelijk te bewaren, in ieder geval de ‘zuil’. Uitgebroken takken zullen waar nog niet gebeurd uit de wal worden verwijderd om de
andere bomen ruimte te geven.
7. Aan de vijver zal herstel- en herplantwerk gebeuren om het geënsceneerde
romantisch beeld van open water met overhangende bomen terug te krijgen. De
opgeschoten wilgen worden verwijderd, enkele treurwilgen bijgeplant.

336 m2
bestaande situatie met grote schuur

80+36 m2

nieuwe situatie met inpassing nieuwe woning en compenserende maatregelen bij bestaande woning
-7-
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Bijlage 2 bij de regels

SBI
01
0111, 0113
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0122
0122
0122
0125
0125
0125
0125
014
014
014
014
014
0142

Staat van bedrijfsactiviteiten (cat. 1 t/m 3.1)
NR. OMSCHRIJVING
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)
0 Tuinbouw:
1 - bedrijfsgebouwen
4 - champignonkwekerijen (algemeen)
5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie
6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven
7 - witlofkwekerijen (algemeen)
0 Fokken en houden van overige graasdieren:
1 - paardenfokkerijen
2 - overige graasdieren
0 Fokken en houden van overige dieren:
3 - huisdieren
5 - bijen
6 - overige dieren
0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²
2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²
3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²
4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²
KI-stations

02
020

-

05
0501.2
0502
0502

0
2

15
151
151
151
151

0
5
6
7

151
152
152
1531
1531
1551
1552
1581
1581
1581
1582
1584
1584
1585
1593 t/m 1595

8
0
6
0
2
0
2
0
1
2

17
173
174, 175
176, 177

-

18
181
182
183

-

19
192

-

3
6

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
Bosbouwbedrijven
VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen
- visteeltbedrijven
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²
- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. <
2.000 m²
Visverwerkingsbedrijven:
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
Aardappelprodukten fabrieken:
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
Zuivelprodukten fabrieken:
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- v.c. >= 7500 kg meel/week
Banket, biscuit- en koekfabrieken
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
Deegwarenfabrieken
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

2
2
2
2
2
3.1
3.1
3.1
2
2
3.1
2
3.1
2
2

3.1

3.1
3.1

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
2
2

2
2
3.1
2

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

3.1
3.1
3.1

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

3.1
2
3.1

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)

3.1

193

Schoenenfabrieken

3.1

20
2010.2
2010.2
203, 204, 205
205

0
2
1

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Houtconserveringsbedrijven:
- met zoutoplossingen
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

3.1
3.1
2

21
2112
2112

0
1

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
Papier- en kartonfabrieken:
- p.c. < 3 t/u

3.1

22
221
2222.6
2223
2223
2224
2225
223

-

A
B

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media

24
2442
2442
2466

0
2
A

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
Farmaceutische produktenfabrieken:
- verbandmiddelenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken

25
2512
2512
252
252

0
1
0
3

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
- vloeropp. < 100 m2
Kunststofverwerkende bedrijven:
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen

26
2615
262, 263
262, 263
267
267
2681

0
1
0
2

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN
GIPSPRODUKTEN
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

1
2
1
2
2
2
1

2
3.1

3.1
3.1

3.1
2
3.1
3.1

28
281
281
284
2851
2852
287

0
1a
B1
0
2
B

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
MACH./TRANSPORTMIDD.)
Constructiewerkplaatsen
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2

30
30

A

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

2

31
316

-

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.

2

32
321 t/m 323
3210

-

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading

3.1
3.1

33
33

A

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN
INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie

35
351

0

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,
AANHANGWAGENS)
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

3.1
3.1
3.1
3.1

2

351

1

- houten schepen

3.1

36
361
362
363
364
365
3663.1
3663.2

2

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

1
2
2
3.1
3.1
2
3.1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

C0
C1
C2
D0
D3
D4
D5
E0
E2

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
- 10 - 100 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming

41
41
41
41

A0
A2
B1

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
- < 1 MW

3.1
2

45
45
45
45

1
2
3

BOUWNIJVERHEID
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²

3.1
3.1
2

51
511
5121
5122
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
5151.1
5153
5153
5153
518
518
519

-

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
Grth in bloemen en planten
Grth in huiden, vellen en leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
- klein, lokaal verzorgingsgebied
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen: b.o. > 2000 m²
- algemeen: b.o. <= 2000 m²
Grth in machines en apparaten:
- overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

0

1
0
1
2
0
2

2
3.1
1
2
3.1
2

1
3.1
2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
3.1
3.1
2
3.1
2

52
52
5222, 5223
5224
5231, 5232
5246/9
527

A

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Detailhandel voor zover n.e.g.
Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken
Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel
Apotheken en drogisterijen
Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

1
1
1
1
2
1

55
5552

-

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Cateringbedrijven

2

61, 62
61, 62

A

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

1

64
642

B3

POST EN TELECOMMUNICATIE
- GSM en UMTS-steunzenders

1

65, 66, 67
65, 66, 67

A

FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen

1

70
70

A

VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Verhuur van en handel in onroerend goed

1

71
711
712
713
714

-

72
72
72

A
B

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Datacentra

1
2

73
731
732

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

2
1

74
74
7484.4

A

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

1
1

75
75
7525

A

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
Openbaar bestuur (kantoren e.d.)
Brandweerkazernes

80
801, 802
803, 804

-

ONDERWIJS
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

2
2

85
8511
8512, 8513
8514, 8515
853
853

-

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
Ziekenhuizen
Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
Verpleeghuizen
Kinderopvang

2
1
1
2
2

1
2

90
9001
9001
9002.1
9002.1

A0
B
A
B

91
9111
9131
9133.1

-

92
921, 922
9213
9232
9234
9234.1
9251, 9252
9253.1
926
926
926

A
-

E
F
G

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

MILIEUDIENSTVERLENING
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
Buurt- en clubhuizen
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Kinderboerderijen
Maneges
Tennisbanen (met verlichting)
Veldsportcomplex (met verlichting)

2
3.1
3.1
2

1
3.1

2
3.1
3.1

1
2
2

2
2
2
2
2
1
2
3.1
3.1
3.1

93
9301.1
9301.1
9301.2
9301.3
9301.3
9302
9303
9303
9303
9304
9305

A
B

B

OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Begrafenisondernemingen:
- uitvaartcentra
- begraafplaatsen
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

14

Installaties
Laboratorium: chemisch/biochemisch ten behoeve/dienste van verf-vernis en
vatenfabriek

A
B
0
1
2

De gebruikte afkortingen
Afk.
verklaring
<
Kleiner dan
>
Groter dan
Cat
Categorie
e.d.
En dergelijke
n.e.g.
Niet elders genoemd
o.c.
Opslagcapaciteit
p.c.
Productiecapaciteit
b.o.
Bedrijfsoppervlak
v.c.
Verwerkingscapaciteit
u
Uur
d
Dag
w
Week
j
Jaar
t
Ton
Grootste afstand in meters per categorie
Cat
Afst.
1
10 m
2
30 m
3.1
50 m

3.1
3.1
2
2
1
1
1
1
2
1

2

Plangebied
schuurwoning Weeresteyn

Enkelbestemmingen
Buitenplaats

BUI

Dubbelbestemmingen
WR-A4

Waarde - Archeologie 4

WR-C1

Waarde - Cultuurhistorie 1

WR-C4

Waarde - Cultuurhistorie 4

Gebiedsaanduidingen
overige zone - monument

Functieaanduidingen
(w)

wonen

Bouwvlakken
WR-A4
WR-C1
WR-C4

BUI
(w)

bouwvlak

Maatvoeringen

3

3

7

7

maximum goothoogte (m)
maximum bouwhoogte (m)

Verklaring
topografische en kadastrale gegevens
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