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Nota wijzigingen bestemmingsplan Oud Over 112 
 
 
 

Inleiding 
De familie Randeraat heeft een agrarisch bedrijf en een loonbedrijf aan het Oud Over 112 te Loenen 
a/d Vecht. Aan deze gecombineerde bestemming is in 2004 in het vigerende bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Loenen goedkeuring onthouden door GS. De familie Randeraat heeft de wens dat 
hun situatie alsnog juridisch-planologisch vastgelegd wordt. Het college van Loenen heeft toentertijd 
dan ook ingestemd met het laten opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Oud Over 112. 
 
Het plan richt zich dus op het juridisch-planologisch vastleggen van een feitelijke situatie. De 
inrichting van het perceel wijzigt niet door het voorliggende bestemmingsplan. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan voor Oud Over 112 heeft vanaf 10 december 2010 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn vier zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen 
hebben aanleiding gegeven tot het doorvoeren van de hieronder opgesomde wijzigingen. 
 
Naast de hieronder genoemde wijzigingen zullen tevens ondergeschikte redactionele wijzigingen 
worden doorgevoerd. 
 
 

1. Aanpassing bouwvlak agrarisch loonbedrijf 
Het plangebied van het bestemmingsplan Oud Over 112 strekt zich uit over de percelen, kadastraal 
bekend gemeente Loenen, sectie E, nummer 416 en 436. In het ontwerpplan is voor beide percelen 
zowel een agrarisch loonbedrijf als een agrarisch bedrijf toegestaan. Dit wordt als volgt gewijzigd: 
 
- Voor perceel sectie E, nummer 416 zal zowel een agrarisch loonbedrijf, als een agrarisch bedrijf 

toegestaan worden; 
- Voor perceel sectie E, nummer 436 zal enkel een agrarisch bedrijf toegestaan worden. 
 

2. Definitie agrarisch loonbedrijf 
In de regels is een definitie opgenomen voor het begrip „agrarisch loonbedrijf‟. De opgenomen 
definitie luidt als volgt:  

 
“Een bedrijf dat uitsluitend of in overwegende mate gericht is op het verrichten van werkzaamheden 
voor en/of de levering van diensten aan agrarische bedrijven.” 
 

3. Toelichting verkeersparagraaf 
In de verkeersparagraaf is een verduidelijking doorgevoerd ten aanzien van de essentie van het plan, 
namelijk dat sprake is van het juridisch-planologisch regelen van een bestaande situatie. De nieuwe 
tekst in paragraaf 4.6 van de Toelichting zal als volgt luiden: 
 
“Zoals in paragraaf 1.1 en hoofdstuk 3 is aangegeven is in de bestaande situatie een gecombineerd 
bedrijf bestaande uit een rundveetak en een loonwerktak, aanwezig. Door het planologisch-juridisch 
regelen van dit bestaande bedrijf verandert de huidige verkeerssituatie voor wat betreft veiligheid, 
ontsluiting en bereikbaarheid niet. Op het perceel is voldoende parkeergelegenheid voor zowel 
werkvoertuigen als voertuigen die worden gebruikt voor privé-doeleinden. Geconcludeerd kan 
worden dat de aspecten verkeer en parkeren geen belemmering vormen voor het voorliggende 
bestemmingsplan.” 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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