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Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Oud Over 112 
 
 
Het bestemmingsplan Oud Over 112 te Loenen a/d Vecht is gericht op het juridisch-planologisch 
vastleggen van een reeds bestaande situatie. Op het betreffende perceel zijn zowel een agrarisch 
bedrijf als een agrarisch loonbedrijf gevestigd. Aan de onderhavige locatie was in het 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Loenen’(2004) goedkeuring onthouden. Met dit 
bestemmingsplan wordt deze omissie hersteld. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 10 december 2010 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. In deze periode zijn zienswijzen binnengekomen van:  
 
1. H. Bonset en M. Hoogeveen, ontvangen; 
2. D. Hoogendam (mondeling ingediend); 
3. Berkhemer Belastingadviseurs namens K.M. en M.D. van Daal; 
4. Provincie Utrecht. 
 
De ingekomen zienswijzen worden hieronder samengevat weergeven en zijn van een gemeentelijke 
reactie voorzien. 
 
Ad 1 
Ons bezwaar betreft de wijze waarop in de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan het aspect 
Verkeer wordt behandeld. De toestand van de dijk Oud Over is dusdanig dat een grote hoeveelheid 
zwaar verkeer het wegdek ernstig zal beschadigen. Ook zal dit leiden tot schade aan de huizen aan 
Oud Over, in de vorm van scheuring en verzakking. 
Hier komt nog het aspect verkeersveiligheid bij: na een dodelijk ongeluk enkele jaren geleden heeft u 
als gemeente terecht besloten de mogelijkheden voor zwaar verkeer om gebruik te maken van Oud 
Over, in te perken. 
Er is dus alle reden om ook dit ontwerp-bestemmingsplan te toetsen aan de noodzaak tot inperking 
van zwaar verkeer op Oud Over. 
 
In de huidige situatie leidt de aanwezigheid van het bedrijf van Randeraat niet tot 
capaciteitsproblemen en nauwelijks tot verkeersonveiligheid, vanwege de relatief geringe 
hoeveelheid verkeersbewegingen. Ook wordt geen duidelijk aanwijsbare schade toegebracht aan de 
dijk en de huizen daaraan. Maar het spreekt voor zich dat dit zou veranderen als de hoeveelheid 
materieel en personeel zou toenemen, en daardoor de hoeveelheid verkeersbewegingen. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan stelt geen grenzen aan de groei van het bedrijf, waardoor een 
dergelijke ontwikkeling allerminst denkbeeldig is, zo niet onder deze, dan wel onder een volgende 
eigenaar. In feite geeft men met dit ontwerp-bestemmingsplan ‘carte blanche’ voor groei van het 
bedrijf in de toekomst, met alle gevaren op ernstige verkeersoverlast, schade aan dijk en huizen en 
verkeersonveiligheid van dien. 
Dit wordt nog extra in de hand gewerkt doordat in artikel 1, Begrippen, van het stuk Regels wel een 
omschrijving gegeven wordt van ‘agrarisch bedrijf’, maar niet van ‘agrarisch loonbedrijf’. Dat opent 
naar onze mening voor een volgende eigenaar mogelijkheden voor activiteiten die ondernomen 
worden ter wille van de groei van het bedrijf, maar niet of nauwelijks samenhangen met de huidige 
kernactiviteiten van het bedrijf. 
Wij zijn van mening dat u in het definitieve bestemmingsplan een duidelijke omschrijving moet 
opnemen van het begrip ‘agrarisch loonbedrijf’, en dat u een duidelijke grens moet stellen aan 
hoeveelheid materieel en personeel van het agrarisch bedrijf annex agrarisch loonbedrijf op Oud 
Over 112; een grens die in de lijn ligt van de huidige situatie. 
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Reactie gemeente 
In de aanleiding (paragraaf 1.1) van het bestemmingsplan is aangegeven wat het plan behelst en 
waarom het wordt opgesteld, namelijk het vaststellen van een planologisch-juridisch regime voor een 
reeds bestaande situatie die in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen uit 2003 onjuist was 
opgenomen. Deze omissie wordt met het nieuwe bestemmingsplan nu gerepareerd. Het 
bestemmingsplan geeft slechts invulling aan het besluit van Gedeputeerde Staten dat genomen is 
met mede neming van de bedenkingen tegen het eerdere bestemmingsplan. In de planbeschrijving 
(hoofdstuk 3) is dan ook het volgende aangegeven: “Het perceel Oud Over 112 wordt reeds gebruikt 
als agrarisch loonbedrijf. De inrichting van het perceel wijzigt niet door het voorliggende 
bestemmingsplan, waardoor een beschrijving van de functionele inrichting volstaat.”  
 
Omdat het bestemmingsplan toeziet op het regelen van een bestaande situatie, is ook de 
verkeersparagraaf gebaseerd op de bestaande situatie. Voor de bestaande situatie geldt dat er voor 
het opstellen van het voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan geen signalen zijn ontvangen waaruit 
zou blijken dat er een verkeersprobleem is in dit deel van Loenen. Dit beeld komt overeen met de 
inhoud van deze zienswijze. In de verkeersparagraaf is daarom ook gesteld dat het perceel aan de 
zuidzijde ontsloten wordt op de weg Oud Over. De ontsluiting van het perceel blijft gelijk met de 
ontsluiting in de huidige situatie. In de huidige situatie kent Oud Over een beperkte verkeersstroom. 
De toename van verkeer die ontstaat door het agrarisch loonbedrijf leidt niet tot capaciteitsproblemen 
voor de weg Oud Over. De bereikbaarheid, ontsluiting en verkeersveiligheid wijzigen niet.  
 
Het gestelde in de verkeersparagraaf van het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan wordt nu 
overigens ook onderschreven door de zienswijze waarin u aangeeft geen last te hebben van het 
huidige loonbedrijf. Het feit dat er zorgen bestaan over de toekomst is een  vraagstuk dat formeel 
gezien, in een ander daglicht zou moeten worden geplaatst, namelijk is het wegennet van de 
gemeente goed ingericht?  Dit is een punt van aandacht dat wij mee zullen nemen in onze 
overwegingen aangaande ons verkeersbeleid. 
 
Mede naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij besloten de verkeersaspecten van het 
bestemmingsplan aan te passen. Er is een definitie opgenomen voor het begrip ‘agrarisch 
loonbedrijf’. Tevens is in het bestemmingsplan een maximale bedrijfsoppervlakte aangegeven die 
gebruikt mag worden ten behoeve van het agrarisch loonbedrijf. Daarnaast zal in de 
verkeersparagraaf een verduidelijking doorgevoerd worden ten aanzien van de essentie van het plan, 
namelijk dat sprake is van het juridisch-planologisch regelen van een bestaande situatie.  
 
Ad 2 
Wij maken ons zorgen over de mogelijke overlast mbt zwaar verkeer op Oud Over. De Heer 
Randeraat gaat momenteel heel netjes met de bewoners om in zijn bedrijfsuitvoering. Zijn wagens 
rijden heel rustig en niet buitensporig vaak. Daarnaast realiseer ik me terdege dat het agrarische 
bedrijf van Randeraat eerder op de dijk aanwezig was dan ondergetekende. Wij respecteren dat 
volledig. 
  
Echter de volgende eigenaar van het bedrijf kan daar anders over denken en aangezien een 
vergunning in deze zaak, niet kan worden af gegeven onder voorbehoud van bepaalde regels met 
betrekking tot het gebruik van de openbare weg, wil ik met klem deze zorg bij u neer leggen. We 
hebben een bedrijfsterrein in het dorp, De werf, en dat lijkt mij een uitstekende plaats om zware 
wagens te parkeren en van daaruit te gebruiken. 
Een aantal woningen op de dijk heeft zeer aanzienlijke schade opgelopen naar aanleiding van het 
zware verkeer, maar verzekeringstechnisch is de aansprakelijkheid nooit aan te tonen; welke wagen 
heeft op wel tijdstip die en die schade aan gericht?  
 
Wij hopen van harte dat het niet zomaar een zorg is, die wij hebben. Het is een zorg met eventuele 
grote gevolgen.  
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Reactie gemeente 
In de aanleiding (paragraaf 1.1) van het bestemmingsplan is aangegeven wat het plan behelst en 
waarom het wordt opgesteld, namelijk het vaststellen van een planologisch-juridisch regime voor een 
reeds bestaande situatie die in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen uit 2003 onjuist was 
opgenomen. Deze omissie wordt met het nieuwe bestemmingsplan nu gerepareerd. Het 
bestemmingsplan geeft slechts invulling aan het besluit van Gedeputeerde Staten dat genomen is 
met mede neming van de bedenkingen tegen het eerdere bestemmingsplan. In de planbeschrijving 
(hoofdstuk 3) is dan ook het volgende aangegeven: “Het perceel Oud Over 112 wordt reeds gebruikt 
als agrarisch loonbedrijf. De inrichting van het perceel wijzigt niet door het voorliggende 
bestemmingsplan, waardoor een beschrijving van de functionele inrichting volstaat.”  
 
Omdat het bestemmingsplan toeziet op het regelen van een bestaande situatie, is ook de 
verkeersparagraaf gebaseerd op de bestaande situatie. Voor de bestaande situatie geldt dat er voor 
het opstellen van het voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan geen signalen zijn ontvangen waaruit 
zou blijken dat er een verkeersprobleem is in dit deel van Loenen. Dit beeld komt overeen met de 
inhoud van deze zienswijze. In de verkeersparagraaf is daarom ook gesteld dat het perceel aan de 
zuidzijde ontsloten wordt op de weg Oud Over. De ontsluiting van het perceel blijft gelijk met de 
ontsluiting in de huidige situatie. In de huidige situatie kent Oud Over een beperkte verkeersstroom. 
De toename van verkeer die ontstaat door het agrarisch loonbedrijf leidt niet tot capaciteitsproblemen 
voor de weg Oud Over. De bereikbaarheid, ontsluiting en verkeersveiligheid wijzigen niet.  
 
Het gestelde in de verkeersparagraaf van het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan wordt nu 
overigens ook onderschreven door de zienswijze waarin u aangeeft geen last te hebben van het 
huidige loonbedrijf. Het feit dat er zorgen bestaan over de toekomst is een  vraagstuk dat formeel 
gezien, in een ander daglicht zou moeten worden geplaatst, namelijk is het wegennet van de 
gemeente goed ingericht?  Dit is een punt van aandacht dat wij mee zullen nemen in onze 
overwegingen aangaande ons verkeersbeleid. 
 
Mede naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij besloten de verkeersaspecten van het 
bestemmingsplan aan te passen. Er is een definitie opgenomen voor het begrip ‘agrarisch 
loonbedrijf’. Tevens is in het bestemmingsplan een maximale bedrijfsoppervlakte aangegeven die 
gebruikt mag worden ten behoeve van het agrarisch loonbedrijf. Daarnaast zal in de 
verkeersparagraaf een verduidelijking doorgevoerd worden ten aanzien van de essentie van het plan, 
namelijk dat sprake is van het juridisch-planologisch regelen van een bestaande situatie.  
 
Ad 3 
Het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Oud Over 112’ heeft betrekking op de percelen, 
kadastraal bekend gemeente Loenen, sectie E, nummer 416 en 463. Cliënten zijn onder meer 
eigenaar van het perceel, sectie E, nummer 463 (hierna: het perceel). De heer Randeraat is eigenaar 
van het perceel, sectie E, nummer 416, waarop zijn woonhuis en diverse bedrijfsaanhorigheden zijn 
gelegen. 
 
Het perceel alsmede de aaneengesloten percelen van cliënten, te weten: sectie E, nummers 407, 
417, 418, 544, 873 en 874, in totaal groot 15.35.36 ha, zijn agrarische gronden die als grasland en 
boomgaard door cliënten zijn verpacht aan de heer J. Randeraat, die hierop zijn agrarisch bedrijf 
(melkveehouderij) uitoefent. De functie boomgaard van de verpachte gronden is niet relevant, dus 
ook niet ten aanzien van het onderhavige perceel. 
 
Het ter inzage  liggende ontwerp-bestemmingsplan voorziet in een regeling die zowel een agrarisch 
bedrijf (melkveehouderij) als een loonbedrijf toestaat. Dit betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan 
het mogelijk maakt om ook op grond van cliënten –sectie E, nummer 463 – een loonbedrijf uit te 
oefenen. Cliënten kunnen zich hiermee niet verenigen. 
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Het bestemmingsplan moet aangepast worden. In ieder geval moet het medegebruik voor activiteiten 
van een loonbedrijf van de gronden van cliënten worden gehaald. Dit is namelijk een niet reële 
bestemming, aangezien deze in de praktijk niet geëffectueerd kan en mag worden. 
 
Reactie gemeente 
Mede naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan aangepast. Het perceel, sectie E, 
nummer 463 heeft nu enkel een agrarische bestemming; de bestemming ‘agrarisch loonbedrijf’ is nu 
niet meer van toepassing op dit perceel. 
 
Ad 4 
Het kavel ligt in twee Nationale Landschappen: het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Voor beide landschappen is het Vechtkarakter met de afwisseling van bebouwing, groen, open en 
besloten delen van belang. 
Op dit kavel is een compact bebouwingscluster gewenst ter borging van de landschappelijke 
kwaliteiten. Het kavel krijgt een agrarische bestemming en ligt over het slotenpatroon heen. Voor het 
gehele vlak geldt nu één bebouwingspercentage, terwijl de landschappelijke kwaliteiten vragen om 
een compact bebouwingscluster. De bebouwing is gerelateerd aan de Vecht en de sloot aan de 
achterzijde is in beginsel landschappelijk de uiterste grens voor bebouwing. Ik verzoek u daarom het 
bouwvlak zodanig te beperken dat bedoelde - weliswaar gedempte – sloot er plaatse de grens vormt, 
danwel het bouwvlak zodanig aan te passen dat het bouwvlak de vorm van het verkavelingspatroon 
volgt. Tevens verzoek ik u géén gebruik te maken van een bebouwingspercentage, maar de 
oppervlakte van de daadwerkelijk aanwezige bebouwing in een compacter bouwvlak op te nemen. 
Dit laatste neemt niet weg dat de resterende kavel de agrarische bestemming kan behouden, zij het 
zonder bebouwingsmogelijkheden. 
 
Reactie gemeente 
Mede naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan aangepast. Het perceel, sectie E, 
nummer 463 heeft nu enkel een agrarische bestemming. De bestemming ‘agrarisch loonbedrijf’ is nu 
niet meer van toepassing op dit perceel. 
Wij wensen echter wel vast te houden aan een bebouwingspercentage. Wij willen het agrarisch 
bedrijf en het agrarisch loonbedrijf voldoende gelegenheid bieden om bebouwing toe te voegen, 
danwel bebouwing te wijzigen, met inachtneming van het aangepaste bouwvlak. Wij stellen ons op 
het standpunt dat met aanpassing van de grootte van het bouwvlak tevens tegemoet gekomen is aan 
uw bezwaren ten aanzien van het bebouwingspercentage. 
 
 

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