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1. Inleiding 5 

1.1. Algemeen 

Het vigerende bestemmingsplan voor het landelijk gebied van de voormalige gemeente 
Maarssen is in 1992 vastgesteld en in 1993 gedeeltelijk goedgekeurd. Sindsdien is het be-
stemmingsplan op onderdelen herzien. Als gevolg van actuele ontwikkelingen in beleid en 
regelgeving en ontwikkelingen in het landelijk gebied, is de vigerende bestemmingsregeling 
verouderd en onvoldoende afgestemd op het huidig beleid en de bestaande en gewenste si-
tuatie in het plangebied. De voormalige gemeente Maarssen heeft om die reden besloten om 
voor het landelijk gebied tot één actueel ruimtelijk regime te komen dat afgestemd is op re-
cent vastgestelde ruimtelijke beleidsvisies en dat voldoet aan wet- en regelgeving. Met het 
opstellen van een nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied voor het gehele landelijke gebied 
wordt hieraan invulling gegeven. 
Een nieuw bestemmingsplan is ook noodzakelijk omdat met de inwerkingtreding van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) de gemeente het recht ontvalt om financiële aanspraken, als ge-
volg van bouwaanvragen, te maken wanneer een bestemmingsplan per 30 juni 2013 niet 
voldoet aan de nieuwe standaarden die in de Wro zijn verankerd. Met een nieuw bestem-
mingsplan Landelijk Gebied wordt het genoemde recht veilig gesteld. 
 
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is voorbereid door een projectgroep bestaande uit 
medewerkers van de voormalige gemeente Maarssen (nu gemeente Stichtse Vecht) en het 
adviesbureau RBOI Rotterdam. Op cruciale momenten in het planproces is over de inhoud 
van het voorgestane beleid en de bestemmingsregeling overleg gevoerd met het college van 
burgemeester en wethouders, de raadscommissie en de raad. 
Het bestemmingsplan is in belangrijke mate gericht op beheer van de bestaande in het plan-
gebied aanwezige situatie, maar beoogt ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken die 
bestuurlijk zijn geaccordeerd en voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Om-
dat het bestemmingsplan uitvoerbaar en bovendien handhaafbaar moet zijn, is een zo breed 
mogelijk draagvlak gewenst. Dit draagvlak voor beleid dient tijdens het planproces te worden 
verworven en hangt in sterke mate af van de communicatie met doelgroepen. Met het oog 
hierop is met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van belangenverenigingen en or-
ganisaties op passende momenten overleg gevoerd. 
 
Planproces 
Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. 
Deze Nota van Uitgangspunten is afgestemd op het relevante beleid van de andere overhe-
den (waaronder de beleidslijn nieuwe Wro van de provincie Utrecht en de Provinciale Ruim-
telijke Verordening) en bevat, op basis van een ruimtelijke en functionele analyse van het 
landelijk gebied, de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied.  
Op 2 juni 2010 heeft de commissie RO de Nota van Uitgangspunten d.d. 28 april 2010 be-
sproken en akkoord bevonden. 
 
  



6 Inleiding 

190400.14495.00 ontwerpbestemmingsplan d.d. 03-07-2012 Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 

Het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen d.d. 4 november 2010 heeft 
met ingang van 21 januari 2011 gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Op 
19 januari 2011 is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de overleginstanties. 
De inspraak- en overlegreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak en 
Overleg d.d. 03-10-2011. Met deze reacties is voor zover mogelijke rekening gehouden in 
het ontwerpbestemmingsplan. De Nota Inspraak en Overleg maakt als separate bijlage deel 
uit van de toelichting van dit bestemmingsplan. 
Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Maarssen d.d. 17-01-2012 heeft van 
24 februari 2012 tot en met 5 april 2012 ter visie gelegen. 
 
Gemeente Maarssen is gefuseerd 
Op 1 januari 2011 is de gemeente Maarssen gefuseerd met de gemeenten Loenen en Breu-
kelen. De drie gemeenten zijn verdergegaan onder de naam Stichtse Vecht. In de plantekst 
wordt daarom zowel gebruikgemaakt van de termen 'gemeente Maarssen', 'voormalige ge-
meente Maarssen' als 'gemeente Stichtse Vecht'. 
 
 
1.2. De planningsopgave 

In de achterliggende jaren is voor het landelijk gebied van Maarssen veel onderzoek in gang 
gezet en uitgevoerd en zijn vele visiedocumenten vastgesteld. Op basis hiervan kan worden 
vastgesteld dat de koers voor en visie op het landelijk gebied op hoofdlijnen vastliggen. De 
opgave is thans om die visie ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.  
Om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en te kunnen toetsen, dient beschikt te 
kunnen worden over een actueel juridisch-planologisch toetsingskader, een nieuw bestem-
mingsplan. 
De bouwstenen voor het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied worden in belangrijke 
mate gevormd door het Plan Herinrichting Noorderpark (1995 en herzien in 2005), het 
Streekplan Utrecht (2005) (thans de Provinciale Ruimtelijke Verordening) en de Ruimtelijke 
Structuurvisie Maarssen 2005 (juni 2005).  
 
De visie op het landelijk gebied van Maarssen is door de gemeente op hoofdlijnen uitgewerkt 
in onder andere de Ruimtelijke Structuurvisie Maarssen 2005. Het bestemmingsplan geeft 
een nadere uitwerking en invulling van deze visie. Binnen de kaders van de structuurvisie 
worden keuzes gemaakt ten aanzien van waterbeheer, landbouw, natuur en landschap, re-
creatie, wonen en niet-agrarische bedrijvigheid. Om zorgvuldig afwegingen te kunnen maken 
is eerst een analyse uitgevoerd van deze verschillende functies. Op basis hiervan worden 
voorstellen voor regelgeving gedaan die de vele kwaliteiten van het plangebied beschermen 
en voldoende rechtszekerheid bieden, maar die tegelijkertijd voldoende flexibel zijn om in te 
kunnen spelen op en ruimte te kunnen bieden aan gewenste nieuwe ontwikkelingen. 
Van belang voor het uitwerken van de gebiedsvisie en de op te stellen regeling, is het gege-
ven dat het plangebied nagenoeg geheel deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Ooste-
lijke Vechtplassen. Voor dit gebied wordt thans een beheerplan opgesteld dat sterk bepalend 
zal zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied. 
 
Daarnaast is van belang dat de gemeente mede ter uitvoering van de Ruimtelijke Structuur-
visie Maarssen 2005 een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) heeft opgesteld. In dit plan 
wordt omschreven hoe de landschappelijke waarden in het gehele landelijk gebied van de 
gemeente beschermd en versterkt kunnen worden. Met het LOP en het uitvoeringsprogram-
ma dat hiervan deel uitmaakt is in het bestemmingsplan waar mogelijk rekening gehouden. 
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In het kader van de planvorming voor het Noorderpark is in 2007 een landinrichtingsplan 
voor de Bethunepolder opgesteld. Mede naar aanleiding van de vaststelling van het Water-
gebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen en de hierbij behorende peilbesluiten, is besloten voor 
de Bethunepolder een nieuw herinrichtingsplan op te stellen. Redenen hiervoor zijn ook aan-
wijzing van de Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied, de ontwikkeling van de 
Groene Ruggengraat en de recreatieopgave. De planvorming voor de Bethunepolder is nog 
gaande. Naar verwachting vindt er op korte termijn samenhangende besluitvorming over de 
herinrichting plaats. Voor zover mogelijk en gewenst zullen de uitkomsten van deze plan-
vorming in het bestemmingsplan worden verankerd. 
 
 
1.3. Leeswijzer 

Op basis van de Nota van Uitgangspunten is de toelichting van het bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied opgesteld en zijn visie en beleid geborgd in regels en verbeelding (de plankaart). 
De toelichting is opgebouwd uit een analysedeel en de gebiedsvisie op basis waarvan invul-
ling wordt gegeven aan beleid en regelgeving. In hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op het plan-
gebied en de vigerende regelingen. In hoofdstuk 3 wordt het ruimtelijk beleid van Rijk, pro-
vincie, regio en gemeente dat op het plangebied van toepassing is beschreven. Hier wordt 
verwezen naar onderliggende beleidsdocumenten en onderzoeken. In de loop van het plan-
proces is een aantal van deze beleidsdocumenten vervangen door meer actuele documenten. 
Wanneer dat voor de inhoud van het bestemmingsplan van belang was, is melding gemaakt 
van deze meer actuele beleidsdocumenten.  
Hoofdstuk 4 betreft de analyse van functies die in het landelijk gebied voorkomen. Van elke 
functie wordt de huidige situatie, de te verwachten ontwikkelingen en de op basis daarvan in 
acht te nemen bouwstenen voor beleid weergegeven. 
In hoofdstuk 5, de gebiedsvisie en het beleid, wordt op basis van de in de voorafgaande 
analyse verzamelde bouwstenen, de integrale ruimtelijke visie voor het landelijk gebied be-
schreven en uitgewerkt in concrete beleidskeuzen als opstap naar en onderlegger voor de 
regeling op plankaart en in de regels. 
Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juridische regeling en hoofdstuk 7 gaat in op de eco-
nomische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
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2.1. Het plangebied 

Ligging en karakteristiek  
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied betreft het noordoostelijk deel van de voormalige 
gemeente Maarssen, globaal begrensd door de Westbroekse Binnenweg, de Oudedijk, de 
Maarsseveensevaart, de Zogweteringlaan, het verlengde van de Zogwetering en de ge-
meentegrens met Wijdemeren en De Bilt (zie figuur 2.1). 
Het gebied, waarvoor nu een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, komt niet geheel 
overeen met het plan Landelijk Gebied dat in 1992 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het 
gebied ten noordwesten van de Maarsseveense Plassen valt buiten het plangebied alsmede 
de polders Hoge Maten, Neermaten Noord, Neermaten Zuid en 't Slijk. 
Het plangebied wordt gevormd door de Wilgenplas, de Bethunepolder (inclusief de Veende-
rij), de polder Ganzenhoef, de Molenpolder, de polder Maarsseveen en de Oostelijke Binnen-
polder Tienhoven en de kernen Tienhoven en Oud Maarsseveen. 
 
Centraal gelegen in het Groene Hart, maakt het landelijk gebied deel uit van een gemeente 
met een veelzijdige ruimtelijk-functionele structuur, waarvan het beeld in belangrijke mate 
bepaald wordt door de ligging aan de Vecht. Op de oeverwallen ligt Maarssen-Dorp, een aan-
trekkelijke oude dorpskern met attractieve winkelstraten en sfeervolle historische bebou-
wing. De Vechtoevers zijn vanouds een aantrekkelijke vestigingslocatie, gezien de landgoe-
deren in de Vechtstreek, met als fraai voorbeeld het Slot Zuylen. Vanaf de oeverwallen van 
de Vecht werd het achterland ontgonnen. Nog steeds is de verkavelingsstructuur goed her-
kenbaar in het landelijk gebied van Maarssen en ook de lintbebouwing van Tienhoven en Oud 
Maarsseveen zijn relicten uit deze ontginningsperiode. Uitzondering hierop vormt de Bethu-
nepolder, een oude droogmakerij met een meer rationele verkaveling. Op basis van deze 
kenmerken en kwaliteiten is het landelijk gebied van Maarssen, als onderdeel van de Vecht-
streek, landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevol. 
 
Daarnaast kent het landelijk gebied ook andere kwaliteiten. De gebieden waar vroeger turf 
werd gewonnen, zijn nu in ecologisch opzicht waardevol, zoals de Tienhovensche Plassen en 
de natuurgebieden in de Molenpolder. De Wilgenplas is ontdekt door recreanten, die er nu 
een aantrekkelijk verblijfsgebied vinden. De Bethunepolder neemt in het landelijk gebied een 
bijzonder plaats in. In de laaggelegen kwelpolder wordt water bemalen ten behoeve van de 
productie van drinkwater. 
Vrijwel het gehele plangebied (met uitzondering van de kernen Tienhoven en Oud Maarsse-
veen) is van grote (internationale) ecologische betekenis en om die reden begrensd als on-
derdeel van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Het gebied is ook onderdeel 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om de realisatie van de EHS te versnellen, is be-
sloten robuuste verbindingen aan te leggen tussen de grote natuurkernen. Tussen de 
Zeeuwse wateren en het Lauwersmeer wordt de Natte As aangelegd. Als onderdeel hiervan 
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wordt in het Groene Hart de Groene Ruggengraat ontwikkeld. Het plangebied maakt deel uit 
van de robuuste verbinding van de natuur in de Vechtstreek met die van De Venen, onder-
deel van de Groene Ruggengraat. 
De bijzondere natuurwaarden in het landelijk gebied zijn voor een belangrijk deel gerelateerd 
aan de oorspronkelijke en bijzondere hydrologische situatie op de rand van de Utrechtse 
stuwwal. Juist deze hydrologische situatie is de afgelopen decennia ernstig verstoord geraakt 
met grote ecologische verliezen tot gevolg. In relatie hiermee zijn grote verbeteringsopgaven 
aan de orde die zullen worden opgenomen in het toekomstige beheerplan voor dit Natura 
2000-gebied en in de door Staatsbosbeheer en Waternet op te stellen beheer plannen voor 
de (nieuwe) natuurgebieden.  
 
Van oudsher was de landbouw in de vorm van veehouderijbedrijven de belangrijkste gebrui-
ker en beheerder van het landelijk gebied. Grote delen van het gebied zijn inmiddels echter 
in bezit van natuurbeherende instanties en ook de Bethunepolder zal als natuurgebied wor-
den ingericht en beheerd. Extensieve landbouw ondersteunt het natuurbeheer in deze delen 
van het landelijk gebied. In enkele delen van het landelijk gebied wordt nog actief landbouw 
bedreven, met name in de vorm van veehouderijbedrijven. 
  
Door de ligging aan de rand van en tussen grote stedelijke agglomeraties en de nabijheid 
van de Maarsseveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen, is het landelijk gebied aantrek-
kelijk voor recreant en natuurliefhebber. Zowel voor de verblijfsrecreatie als de dagrecreatie 
is het landelijk gebied van grote betekenis. 
 
 
2.2. Vigerende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied vigeert thans het bestemmingsplan Landelijk Gebied dat op 14 septem-
ber 1992 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 20 april 1993 door Gedeputeerde Sta-
ten van Utrecht gedeeltelijk is goedgekeurd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij be-
sluit van 25 november 1996 aan onderdelen van het bestemmingsplan alsnog goedkeuring 
verleend en aan onderdelen alsnog goedkeuring onthouden.  
Door omstandigheden is eerst in 2004 de Partiële herziening Landelijk Gebied 2003 vastge-
steld (artikel 30 WRO). Deze herziening had tot doel de uitspraken en onthoudingen van 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en de Afdeling bestuursrechtspraak in het bestem-
mingsplan te verwerken. In dat kader zijn de voorschriften en de plankaart op onderdelen 
herzien. 
De 1e herziening is vastgesteld op 18 februari 2004 en door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht goedgekeurd bij besluit van 5 oktober 2004. 
 
Voor beperkte onderdelen van het plangebied vervangt het nieuwe bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied het bestemmingsplan Landelijk Gebied dat op 26 augustus 1974 werd vastgesteld 
en de 1e herziening van dit plan dat op 22 april 1985 werd vastgesteld. 
 
Ten slotte vigeert voor een smalle strook nabij de Maarsseveense Vaart het bestemmings-
plan Herenweg-Gageldijk e.o. dat op 28 september 1998 is vastgesteld en door Gedepu-
teerde Staten van Utrecht bij besluit van 17 april 1999 is goedgekeurd. 
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3. Relevante beleidskaders 11 

3.1. Algemeen 

Speelveld en spelregels 
Het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied van Maarssen is constant in beweging als re-
actie op ontwikkelingen die plaatsvinden en worden voorzien. Het bestemmingsplan voor het 
landelijk gebied komt dan ook tot stand binnen een dynamische beleidsomgeving, waarin 
velen zich op uiteenlopende wijze reeds hebben uitgesproken over de gewenste inrichting en 
ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. 
Het gemeentelijk beleid voor het plangebied en de vertaling daarvan in een nieuw bestem-
mingsplan, dient vorm en inhoud te krijgen binnen de krijtlijnen van de geldende beleidska-
ders van Rijk, provincie en regio en voort te borduren op eerdere gemeentelijke beleidsno-
ta's. Daarbij dient ook ten volle rekening te worden gehouden met relevante wet- en regel-
geving. 
 
Een heldere koers en visie 
De analyse van het geldende beleid en de hieraan ten grondslag liggende onderzoeken, 
maakt duidelijk dat de koers voor en visie op het landelijk gebied van Maarssen helder en 
eenduidig zijn. De hoofdlijnen van die koers en visie zijn: 
- behoud, bescherming en verdere ontwikkeling van de grote landschappelijke, cultuur-

historische en ecologische waarden, rekening houdend met de aanwijzing als Natura 
2000-gebied van grote delen van het plangebied en het in voorbereiding zijnde Beheer-
plan Oostelijke Vechtplassen; 

- in samenhang hiermee de Herinrichting Noorderpark verder tot uitvoering brengen en 
de Bethunepolder inrichten als natuurgebied; 

- ruimte bieden aan de agrarische bedrijven die in het gebied kunnen blijven functione-
ren, rekening houdend met de kwaliteiten en waarden van het veenweidegebied; 

- behoud van de recreatieve verblijfsfunctie door een passende regeling te bieden aan de 
aanwezige verblijfsrecreatieve onderdelen; 

- versterken van de dagrecreatieve infrastructuur en voorzieningen; 
- behoud van de waardevolle woon- en leefomgeving van Tienhoven en Oud Maarsse-

veen. 
 
Deze koers en visie zijn vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie Maarssen 2005 waarin 
wordt voortgebouwd op het Plan Herinrichting Noorderpark, het Streekplan Utrecht en de 
Nota Belvedère. De ondertitel van de Structuurvisie luidt dan ook 'Cultuurhistorie en kwali-
teit'.  
 
Om inzicht te bieden in het speelveld van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en de spelregels 
die van toepassing zijn bij de verdere uitwerking van dit beleid, wordt in dit hoofdstuk het 
relevante rijks-, provinciale, regionale en gemeentelijk ruimtelijk beleid samengevat. Dit is 
eveneens gedaan voor het relevante sectorale beleid. Onderdelen van het sectorale beleid 
komen ook aan de orde in hoofdstuk 3 waarin wordt ingezoomd op de verschillende functies 
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in het plangebied. Het relevante Europese beleid wordt niet specifiek benoemd aangezien dit 
beleid voor de Nederlandse situatie is vertaald in het rijksbeleid. In bijlage 1 is voor de ge-
ïnteresseerde lezer een meer uitgebreide samenvatting van het beleidskader opgenomen. 
 
 
3.2. Rijksbeleid 

Deze paragraaf geeft een samenvatting van het rijksbeleid. Een meer uitgebreide beschrij-
ving van dit beleid is opgenomen in bijlage 1. 
 
Het landelijk gebied van Maarssen is in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 
(1991) aangewezen als onderdeel van de 'groene koers'. In gebieden met een groene koers 
is het beleid gericht op behoud en ontwikkeling van natuurlijke ecosystemen en op herstel 
van ecologische relaties. Vormen van grondgebruik die leiden tot aantasting van de natuur 
(zoals verstedelijking, intensieve recreatie, intensieve landbouw) dienen in gebieden met een 
groene koers te worden vermeden. 
 
De hoofddoelstelling van de Nota Ruimte (Ruimte voor ontwikkeling, 2006) is om ruimte te 
scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Het beperkte oppervlak dat Neder-
land ter beschikking staat, maakt het nodig dit op een efficiënte en duurzame wijze te doen 
en niet alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin vorm te geven. Meer specifiek 
richt het beleid zich onder andere op: 
- versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
- bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;  
- borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
- borging van de veiligheid. 
 
Doelstellingen voor het ruimtelijk beleid, die van belang zijn voor het landelijk gebied, zijn:  
- ontwikkeling van natuur- en cultuurhistorische waarden;  
- ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit.  
De vitaliteit van het platteland wil het Rijk versterken door meer ruimte te bieden voor het 
bouwen ten behoeve van de natuurlijke aanwas, door ruimte te bieden voor hergebruik van 
agrarische bedrijfsbebouwing, door vergroting van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden 
en door de ontwikkeling van een duurzame en vitale landbouw. Vitale landbouw betekent 
onder andere bundeling van niet-grondgebonden landbouw en meer mogelijkheden voor een 
verbrede bedrijfsvoering. 
In de Nota Ruimte worden de voormalige bufferzones  waar het Noorderpark toe behoort  
gezien als gebieden die open moeten blijven en die vooral ruimte moeten bieden aan de re-
creatie. Deze tendens wordt nog versterkt door het recente accent op binnenstedelijk bou-
wen. 
 
In de Agenda Vitaal Platteland (2004) is voor het landelijk gebied de volgende opgave ge-
formuleerd: 'Het op samenhangende wijze combineren van een duurzame en concurrerende 
landbouw, een vitale natuur, een vertrouwd platteland en een duurzaam beheer en gebruik 
van water met de wensen van de burger op het gebied van wonen, werken en vrije tijd'.  
Het Rijk wil deze opgave realiseren door het ontwikkelen van een vitale en duurzame land-
bouw waarbij ruimte wordt geboden voor nieuwe economische activiteiten in het landelijk 
gebied. Daarnaast is het verbeteren van de toegankelijkheid van het landelijk gebied voor 
recreatie van stedelingen en de bewoners van het landelijk gebied een speerpunt. Uitgangs-
punt hierbij is dat ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden behouden 
blijven.  
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In de Nota Belvedère (1999) zet het Rijk in op het integreren van cultuurhistorische kwaliteit 
in ruimtelijke ontwikkelingen. In plaats van een op behoud en bescherming gericht beleid, 
wil het Rijk cultuurhistorische elementen een plaats geven in een op ontwikkeling gericht 
ruimtelijk beleid. Ruimtelijke ordening kan ertoe bijdragen dat de betekenis van cultuurhis-
torische elementen en structuren groter wordt, door ze in te passen of een nieuwe functie te 
geven. Een en ander is mede van belang om de recreatieve belevingswaarde van die ele-
menten en gebieden te versterken. 
Het landelijk gebied van Maarssen maakt onderdeel uit van het Belvedèregebied Vecht- en 
Plassengebied. Verder maken grote delen van het landelijk gebied deel uit van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, die recent is aangewezen als rijksmonument. 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De 
linie maakt zichtbaar deel uit van het ruimtelijke historische landschap en heeft culturele, 
monumentale, natuur- en ecologische betekenis. Het plangebied is deels gelegen binnen het 
inundatiegebied. Daarnaast liggen in het plangebied nog enkele betonnen groepsschuilplaat-
sen en Fort Tienhoven. 'Panorama Krayenhoff, het Linieperspectief', de visie voor de uitvoe-
ring van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, is door de ministerraad vastge-
steld bij besluit van 19 december 2003.  
 
Het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn Nationale Landschappen. Het plan-
gebied is gelegen binnen beide landschappen. Nationale Landschappen zijn ingesteld, omdat 
die gebieden kenmerkend zijn voor de ontstaansgeschiedenis van Nederland en bijzondere 
landschappelijke eigenschappen hebben. Er is ruimte voor sociaaleconomische ontwikkelin-
gen, mits de bijzondere kwaliteiten van het gebied behouden blijven en/of worden versterkt. 
Voor de nationale landschappen geldt: 'migratiesaldo nul'. Dit betekent dat binnen de Natio-
nale Landschappen ten hoogste ruimte is voor extra nieuwe woningen om de eigen bevolking 
te huisvesten. De uitwerking van het beleid vindt plaats op provinciaal niveau. In de provin-
ciale uitvoeringsplannen wordt beschreven hoe de kernkwaliteiten van het betreffende Natio-
nale Landschap te behouden, beheren en versterken.  
 
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn grote delen van het landelijk gebied 
aangewezen als Vogelrichtlijngebied en als Habitatrichtlijngebied. Om de natuur in Europa als 
geheel te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten van de Europese Unie (EU) 
samen aan Natura 2000. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde 
natuurgebieden bestaat uit 162 gebieden. Het landelijk gebied van Maarssen maakt nage-
noeg geheel deel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 
 
Het landelijk gebied maakt deel uit van de Groene Ruggengraat (2007), het gebied waar ge-
werkt wordt aan een versnelde realisering van robuuste verbindingen tussen de grote na-
tuurkernen, als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. 
 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wet-
geving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bo-
dem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 
'de veroorzaker betaalt'.  
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen be-
staan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkom-
sten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging 
te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de  
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bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conser 
vering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven 
en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mo-
gelijkheden behoort. 
 
 
3.3. Provinciaal en regionaal beleid 

Deze paragraaf geeft een samenvatting van het provinciaal en regionaal beleid. Een meer 
uitgebreide beschrijving van dit beleid is opgenomen in bijlage 1. 
 
Provinciaal beleid 
Het provinciaal beleid is vastgelegd in de Structuurvisie 2005-2015. Deze Structuurvisie 
(voorheen het Streekplan 2005-2015) is afgestemd op de nieuwe Wro en bevat de beleidslij-
nen die gerelateerd zijn aan een provinciaal belang. Op 21 september 2009 hebben Provinci-
ale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Doel van de 
verordening is de provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening te laten 
doorwerken naar het gemeentelijk niveau. Basis voor de verordening is de Structuurvisie 
2005-2015. Structurerende elementen van het provinciale beleid worden gevormd door de 
rode contouren en de zonering van het landelijk gebied.  
Als uitwerking en gedeeltelijke herziening van de Structuurvisie 2005-2015 wordt gewerkt 
aan de Structuurvisie Nationale Landschappen. Deze is ook van belang voor het landelijk ge-
bied als onderdeel van het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De structuurvisie 
gaar over de begrenzing van de nationale landschappen, de kernkwaliteiten van het land-
schap en regels voor woningbouw (migratiesaldo nul).  
 
Het landelijk gebied van Maarssen maakt deel uit van het gebied dat in de PRV is aangeduid 
als 'landelijk gebied'. Aangegeven wordt dat een bestemmingsplan voor een gebied dat is 
aangeduid als 'landelijk gebied' bestemmingen en regels bevat ter bescherming en verster-
king van de in het plangebied voorkomende landschappelijke waarden en landschapstypen. 
Tot deze regels behoren in ieder geval op de aanwezige waarden afgestemde aanlegbepalin-
gen en voor zover nodig bebouwingsvoorschriften.  
 
Bestemmingsregels die verstedelijking mogelijk maken zijn niet toegestaan met uitzondering 
van de volgende regelingen: Ruimte voor Ruimte, Rood voor Groen, Groene werklandschap-
pen, Nieuwe landgoederen of EHS-saldobenadering of van regelingen die passen binnen de 
kaders voor bebouwingsenclaves, bebouwingslinten en het stedelijk uitloopgebied. Een be-
stemmingsplan voor een gebied dat is aangeduid als 'landelijk gebied' bevat geen bestem-
mingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan in de nabijheid van gebieden aan-
geduid als 'groene contour' die de wezenlijke kenmerken en waarden van die gebieden signi-
ficant aantasten. 
 
Voor het landelijk gebied kent de PRV vier zones:  
- Landelijk Gebied 1: hoofdfunctie stedelijk uitloopgebied; 
- Landelijk Gebied 2: hoofdfunctie agrarisch; 
- Landelijk Gebied 3: verweving van functies: landbouw, natuur, recreatie, militair ge-

bruik, extensieve woningbouw en instellingen; 
- Landelijk Gebied 4: hoofdfunctie natuur. 
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Het landelijk gebied van Maarssen ligt overwegend in zone 4 (bestaande en te ontwikkelen 
natuurgebieden), maar voor delen geldt ook zone 3 (verweving van functies) en zone 2 
(agrarisch) (zie figuur 3.1). Ten aanzien van deze zones is in de PRV het volgende aangege-
ven.  
 
Landelijk Gebied 2 
Landelijk Gebied 2 betreft gebieden met een sterke en gebieden met een minder sterke 
agrarische structuur. Vooral in gebieden met een minder sterke agrarische structuur zijn er 
in landbouwkundig opzicht goede kansen voor verbreding van de landbouw en de productie 
van groene diensten. 
Veel kernen zijn geheel of grotendeels omsloten door Landelijk Gebied 2 of 3. Voor deze ker-
nen is op dit moment geen aanleiding om een Landelijk Gebied 1-aanduiding op te nemen. 
Als in de streekplanperiode vestiging of uitplaatsing van stedelijke randactiviteiten aan de 
orde is, moet de agrarische structuur zo min mogelijk worden aangetast en voorzien worden 
in een goede landschappelijke inpassing. Ook moet de te realiseren voorziening passen bij 
het verzorgingsniveau van de betreffende kern. 
 
Landelijk Gebied 3 
Het betreft hier afwisselende en landschappelijk waardevolle gebieden met verweving van 
landbouw, natuur, dag- en verblijfsrecreatie, intensiever gebruikte militaire terreinen en (in 
enkele gevallen) bestaande zeer extensieve woonmilieus. De verweving kan zowel betrek-
king hebben op perceelsniveau (bijvoorbeeld intensief recreatief gebruik op de Utrechtse 
Heuvelrug) als op een mozaïek van gescheiden functies (bijvoorbeeld delen van het Lang-
broekerweteringgebied). Ten aanzien van de landbouw ligt het accent op versterking van de 
rol van de agrarische sector in delen met een blijvend agrarisch gebruik, een verdere ont-
wikkeling van de agrarische sector als drager van belangrijke landschappelijke, ecologische 
en cultuurhistorische waarden.  
Voor de natuur in deze zone ligt het accent op versterking van natuurwaarden door stimule-
ring van agrarisch natuurbeheer en versterking van actuele en potentiële waarden, behoud 
van bestaande en ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden en de aanleg van ecologische 
verbindingszones als onderdeel van de EHS.  
Ten aanzien van de recreatie ligt het accent op versterking van recreatief (mede)gebruik en 
routestructuren. Daarnaast wordt ingezet op nieuwvestiging en uitbreiding van recreatief-
toeristische voorzieningen voor zowel dag- als verblijfsrecreatie als onderdeel van een inte-
graal plan waaruit de ruimtelijke kwaliteitswinst (onder meer voor kernkwaliteiten landschap) 
blijkt. 
 
Landelijk Gebied 4 
Het betreft hier bestaande natuurgebieden en gebieden die in de komende periode als 
nieuwe natuur zullen worden ingericht, beide vaak met recreatief medegebruik. Het is van 
cruciaal belang dat de bestaande functies in de EHS niet belemmerd worden. De EHS moet 
zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen en 
fietsen. Om dit mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn op niet-kwetsbare plekken aan-
sluitende kleinschalige voorzieningen te realiseren, zoals extra parkeergelegenheid.  
 
In de PRV zijn voor een aantal thema's richtlijnen gegeven waaraan gemeenten zich moeten 
conformeren. Een uitwerking van de thema's die in het landelijk gebied van belang zijn, is 
opgenomen in bijlage 1. Het betreft de volgende thema's: 
- wonen in het landelijk gebied; 
- niet-agrarische bedrijvigheid; 
- nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven; 
- Ruimte voor Ruimte; 
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- functieverandering; 
- Rood voor Groen; 
- permanente bewoning recreatieverblijven; 
- nieuwe landgoederen. 
 
Hoofddoelstelling van het natuur- en landschapsbeleid van de provincie is: duurzame in-
standhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Om de 
gewenste duurzaamheid te bereiken wordt een ruimtelijk stabiele, duurzaam te behouden 
ecologische hoofdstructuur (EHS) in de provincie gerealiseerd. In de ecologische hoofd-
structuur worden kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones onder-
scheiden:  
- kerngebieden zijn gebieden met belangrijke natuurwaarden van een dusdanige omvang 

dat een groot deel van de soorten die bij deze gebieden horen zich daar duurzaam kun-
nen handhaven; 

- in natuurontwikkelingsgebieden worden nieuwe kerngebieden gecreëerd of bestaande 
vergroot;  

- verbindingszones verbinden gelijksoortige gebieden, zodat de uitwisseling van soorten 
wordt verbeterd.  

Een groot deel van het landelijk gebied van Maarssen is als kerngebied en als natuurontwik-
kelingsgebied aangewezen. Langs de rand van het gebied zijn ecologische verbindingszones 
aangegeven (zie figuur 3.2).  
 
Voor het landelijk gebied hanteert de provincie het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat be-
stemmingsplannen voor het landelijk gebied geen bestemmingen en regels bevatten die 
ruimtelijke ontwikkelingen toestaan in de nabijheid van gebieden die zijn aangeduid als 
'Groene contour' en die de wezenlijke kenmerken en waarden van die gebieden significant 
aantasten. Onder voorwaarden, bijvoorbeeld als sprake is van een groot openbaar belang en 
er geen alternatieven zijn buiten de natuur, kan hiervan worden afgewezen. De provincie 
heeft hiertoe de Beslisboom Nee tenzij ontwikkeld. 
 
Voor het landelijk gebied van Maarssen is de strategie van landschapsontwikkeling voor ge-
bieden binnen de stadsgewestelijke invloedsferen van toepassing. Deze gebieden worden ge-
kenmerkt door hoogdynamische veranderingsprocessen die leiden tot een wijziging van  of 
binnen  de grondgebruikfuncties. De strategie is gericht op ontwikkeling van een nieuwe 
landschappelijke kwaliteit in het kader van de Randstadgroenstructuur. Speerpunten binnen 
het landschapsbeleid in de stadsgewesten zijn: 
- realisering van een groene geleding van de overgangszone tussen stad en het landelijk 

gebied; 
- realisering van een interne groene geleding van het stadsgewest; 
- realisering van groene buffers tussen de stadsgewesten onderling. 
 
Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vervangt het Natuurbeheerplan provincie 
Utrecht 2009.  
Het natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 
landschapsbeheer volgens de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie 
Utrecht' (SVNL) mogelijk. Tevens maakt het natuurbeheerplan subsidies volgens de 
'Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht' (SKNL) mogelijk. In 
het natuurbeheerplan zijn agrarische beheersgebieden, de bestaande en nieuwe natuur, 
zoekgebieden voor nieuwe natuur en zoekgebieden voor ecologische verbindingszones 
begrensd. Voor de nieuwe natuur en de zoekgebieden worden daarmee de mogelijkheden 
voor grondaankopen ten behoeve van natuur en voor functieverandering van agrarisch 
gebruik naar (particuliere) natuur geboden. 
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In het Waterhuishoudingsplan 2005-2010 zijn de hoofdlijnen van het waterbeleid in de pro-
vincie Utrecht vastgelegd. De doelstelling van het plan is: een veilig en bewoonbaar land.  
De provincie streeft daarom naar gezonde en veerkrachtige watersystemen en naar een 
duurzaam gebruik van water voor mens en natuur. Water raakt iedereen: het gaat om vei-
ligheid, duurzaam gebruik en kwaliteit voor mens en natuur. Er zijn veel verschillende belan-
gen, zoals landbouw, natuur en wonen, die hun eigen wensen en eisen hebben voor het wa-
terbeheer. De provincie speelt een belangrijke rol bij de keuzes tussen ruimte, water en mi-
lieu. De vaststellingsprocedure van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is reeds in gang ge-
zet. Dit plan heeft als ondertitel: 'richting robuust'. Hiermee wordt aangegeven dat duurzame 
en robuuste watersystemen nodig zijn voor het waarborgen van een aantrekkelijke woon-, 
werk- en leefomgeving. In dit plan zijn op basis van toekomstverkenning drie hoofdthema's 
benoemd:  
1. Veiligheid: preventie, gevolgenbeperkingen rampenbeheersing bij overstromingen; 
2. Kwaliteit en kwantiteit: voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en water voor 

natuur; 
3. Gebruik en Beleving: mooier water, vaar- en zwemwater. 
 
Het Provinciaal Grondwaterplan 2008-2013 is een aanvulling op het Waterhuishoudingsplan. 
Hierin wordt beschreven hoe de provincie Utrecht in deze periode de voorraad zoet grond-
water beschermd en het gebruik reguleert. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid en kwaliteit 
van grondwater geschikt is voor duurzaam gebruik door mens en natuur. Het Grondwater-
plan brengt al deze grondwatertaken, die voorheen beschreven stonden in afzonderlijke 
plannen, voor het eerst bijeen. Door het beleid voor kwantiteit en kwaliteit samen te voegen 
wordt het grondwaterbeheer in meer samenhang behandeld. 
 
Regionaal beleid 
Voor het ten noorden en noordoosten van de Maarsseveense Plassen en de Gageldijk gele-
gen gebied is de Herinrichting Noorderpark (vastgesteld door de Landinrichtingscommissie op 
27 januari 1995 en herzien in 2005) in uitvoering (zie figuur 3.3). Aanvankelijk was door 
agrarische organisaties een ruilverkaveling aangevraagd. Omdat in het gebied de niet-agrari-
sche functies, waaronder de recreatie en de natuur, van steeds grotere betekenis worden, is 
besloten voor het gebied een herinrichtingsplan op te stellen.  
 
Het Noorderpark is de planologische bufferzone tussen Hilversum en Utrecht en heeft als 
doel het gebied te vrijwaren van stedelijke functies en de landelijke functies te versterken. 
Het provinciale ruimtelijke beleid is daarbij uitgangspunt. 
In het westelijk deel van het gebied zijn met name natuurreservaten en natuurontwikke-
lingsgebieden gelegen. Hier wordt de natuurfunctie versterkt door grondverwerving, grond-
ruil, natuurinrichting en verbetering van de waterbeheersing.  
Het oostelijke deel heeft een overwegend agrarische functie. Met inachtname van de belan-
gen van natuur en landschap, worden hier de productieomstandigheden voor de agrarische 
sector verbeterd. 
In het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de stadsrand van Utrecht, worden 
boscomplexen aangelegd en wordt een gebied voor de intensieve dagrecreatie ingericht.  
In het gehele herinrichtingsgebied worden voorts wandel- en fietspaden aangelegd om zowel 
het landelijk gebied, het natuurgebied als het blijvend agrarisch gebied, voor recreatief me-
degebruik geschikt te maken. Door een aantal natuurontwikkelingsprojecten te realiseren 
wordt invulling gegeven aan de ecologische verbindingszone tussen de Lage Vuursche-Hol-
landsche Rading en het Landgoed Sandwijck. 
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De provincie Utrecht heeft in samenwerking met het Waterschap, terreinbeheerders, de 
landinrichtingscommissie, bewoners en gemeente een voorontwerpinrichtingsplan voor de 
Bethunepolder opgesteld en vastgelegd in een door alle partijen ondertekende 'Verklaring 
herinrichting Bethunepolder' (maart 2011). Het voorontwerp zal worden uitgewerkt tot een 
definitief ontwerp en peilbesluit alvorens het gerealiseerd kan worden. 
  
De Bethunepolder neemt in het Noorderpark een bijzondere positie in. Het is een voormalige 
droogmakerij die zeer laag ten opzichte van de omgeving is gelegen. Het grootste deel van 
de polder is nog in gebruik bij veehouderijbedrijven. Een deel van het gebied is echter reeds 
verworven voor en ingericht als natuurgebied. Om ruimte te maken voor de natuurdoelstel-
lingen in de Bethunepolder worden in het gebied agrarische bedrijven verplaatst.  
 
Door de lage ligging van de Bethunepolder en de drainerende werking die dit heeft op de 
omgeving, is water altijd een belangrijk probleem in de polder geweest. Naast kwelwater 
vanuit de omliggende polders, kwelt er ook water op dat afkomstig is uit de Utrechtse Heu-
velrug. Het wegmalen van het kwelwater uit de polder kostte in het begin van de 20e eeuw 
zoveel dat dit niet opwoog tegen de opbrengsten uit de landbouw. Men wilde de polder vol 
laten lopen. Vanwege de goede kwaliteit van het kwelwater heeft het Gemeentelijk Waterlei-
dingbedrijf Amsterdam echter de kosten voor bemaling op zich genomen. Kwelwater wordt 
bemalen onder ander ten bate van de productie van drinkwater. Kwelwater wordt ook ge-
bruikt voor aanvulling van de Loosdrechtse Plassen. De aanwezigheid van goed kwelwater 
heeft de Bethunepolder destijds voor 'verdrinking' gered. 
In het nieuwe herinrichtingsplan voor de Bethunepolder worden de volgende doelen nage-
streefd: 
- terugdringen kwel met 10%; 
- realiseren van de Natura 2000-doelen in en buiten de polder; 
- realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone (Groene Ruggengraat); 
- realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. 
In de Bethunepolder zal de natuurontwikkeling gecombineerd worden met de winning van 
goed en voldoende water voor de productie van drinkwater.  
 
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft op 21 december 2005 het Regionaal Structuurplan 
2005-2015 (RSP) vastgesteld. Hierin staat in grote lijnen hoe de regio Utrecht zich in de ko-
mende tien jaar moet gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, groen en bereik-
baarheid. 
 
Het RSP heeft betrekking op het grondgebied van de negen gemeenten die in Bestuur Regio 
Utrecht deelnemen: Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJssel-
stein en Zeist. Het RSP bevat een beschrijving van de regionale identiteit en staat stil bij de 
opgaven waar de regio voor staat, zowel op het bovenregionale als op het regionale niveau. 
De ambities en opgaven worden gekoppeld aan de ruimtelijke structuur van de regio. Dit 
leidt tot de hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid: de ordeningsprincipes. Het gaat daarbij 
om het groenblauwe, het stedelijke en het infrastructurele ordeningsprincipe. Op basis daar-
van zijn de programma's per sector nader uitgewerkt. Daarbinnen zijn prioriteiten (zowel 
projecten als programma's) gesteld. Het RSP bevat ook een plankaart waarop een ruimtelijke 
vertaling is gegeven aan het beschreven beleid. 
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3.4. Gemeentelijk beleid 

Deze paragraaf bevat een samenvatting van het relevante gemeentelijke beleid. Voor een 
meer uitgebreide samenvatting wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
De Ruimtelijke Structuurvisie Maarssen 2005 (RSM) is door de raad op 27 juni 2005 vastge-
steld. Het accent in deze ruimtelijke structuurvisie ligt op cultuurhistorie en kwaliteit. In het 
ruimtelijk beleid wordt daarbij nadrukkelijk een relatie gelegd tussen ruimtelijke ontwikkelin-
gen en cultuurhistorie en kwaliteit. Cultuurhistorie dient in het ruimtelijk beleid een kwali-
teitsverhogende en meer bepalende rol te spelen. Daarbij wordt aangesloten op de visie die 
verwoord is in de Belvedèrevisie voor de Vechtstreek.  
 
Op basis van onderzoek en analyse worden in de RSM ten aanzien van het landelijk gebied 
de volgende constateringen gedaan. 
- De betekenis van de landbouw neemt sterk af. Dit komt onder andere tot uitdrukking in 

de vermindering van het aantal hectaren landbouwgrond en de afname van het aantal 
agrarische bedrijven. Gezien de koers voor het landelijk gebied zal dit proces ook in de 
nabije toekomst doorgaan. Het grootste deel van het landelijk gebied van Maarssen zal 
onontkoombaar een functiewijziging ondergaan gericht op natuur, recreatie en bijzon-
dere vormen van wonen. 

- Grote delen van het landelijk gebied zijn zeer waardevol in landschappelijk, ecologisch 
en cultuurhistorisch opzicht. Door wet- en regelgeving worden deze gebieden reeds in 
belangrijke mate beschermd (Natura 2000-gebied, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijnge-
bied, etc.).  

- Door uitvoering van het herinrichtingsplan Noorderpark zal de Bethunepolder voor een 
groot deel een natuurfunctie krijgen. Voor zover er nog agrarische activiteit over blijft is 
die gekoppeld aan de natuurfunctie. Boeren krijgen dan een taak bij het landschapsbe-
heer. Landbouwbedrijven die sterk genoeg zijn om de bedrijfsmatige activiteiten voort 
te zetten, worden uitgeplaatst. 

- De recreatieve betekenis van het landelijk gebied is vooral verbonden met de Maarsse-
veense Plassen, de Wilgenplas en het gebied bij de Zogwetering. Het gaat met name 
om vormen van recreatie die plaatsvinden op, in en aan het water, zowel dagrecreatie 
als verblijfsrecreatie. Het gehele landelijk gebied is aantrekkelijk voor velerlei vormen 
van extensieve dagrecreatie. 

- Als gevolg van de ligging van het landelijke gebied in de nabijheid van stedelijke agglo-
meraties, is de druk groot om allerlei niet-agrarische functies in het landelijk gebied on-
der te brengen, zoals wonen en werken. Om verloedering van het platteland tegen te 
gaan, zal niet alles getolereerd kunnen worden, maar een gebied nabij de stadsrand kan 
anders worden benaderd dan een deel van het landelijk gebied ver van de stad. De 
voormalige gemeente Maarssen is geen voorstander van het realiseren van nieuwe wo-
ningbouwlocaties in en aan de rand van het landelijk gebied en deelt de visie van de 
provincie dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de mooie landschappen.  
Maarssen wil terughoudend omgaan met wat er wel mogelijk zou kunnen zijn. Daarbij 
wordt voor het landelijk gebied ook ingezet op de beleidslijn: 'behoud door ontwikke-
ling'.  

 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de functies natuur, recreatie, landschap en het wo-
nen en werken in de lintbebouwingen steeds meer bepalend zijn voor het beeld en de ruim-
telijke kwaliteit van het landelijk gebied van Maarssen. Het agrarisch beheer is op de meeste 
plaatsen hieraan ondergeschikt. 
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Op basis van het voorgaande worden in de RSM voor het landelijk gebied vier zones onder-
scheiden met ieder een eigen dynamiek (zie figuur 3.4).  
 
De volgende zones worden onderscheiden:  
- natuurzone (groen); 
- recreatiezone (roze); 
- lintbebouwingen (rood); 
- landschap met natuurwaarden (geel). 
 
Natuurzone 
Tot de Natuurzone worden gerekend de Tienhovensche Plassen en de Molenpolder. Deze ge-
bieden zijn als onderdeel van het Oostelijk Vechtplassengebied aangewezen als Vogelricht-
lijngebied en als Habitatrichtlijngebied.  
In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn deze gebieden reeds bestemd als 
Natuurgebied. Ook in de toekomst zal het beleid gericht zijn op behoud en ontwikkeling van 
de aanwezige natuurwaarden.  
 
Recreatiezone 
De Wilgenplas en omgeving maken deel uit van de Recreatiezone. In het gebied dat behoort 
tot de oorspronkelijke polder Maarsseveen, direct gelegen tussen de Bethunepolder en het 
woongebied van de kern Maarssen, is een vorm van eenvoudige recreatie uitgegroeid tot 
goed geordende recreatiecentra. Recreatiecentrum De Veenplassen heeft een capaciteit van 
105 zomerhuizen en stacaravans. De Wilgenplas heeft een capaciteit aan caravans en zo-
merhuizen van in totaal 540 eenheden (na de partiële herziening van 2005 is dit aantal 630 
eenheden). Het naastgelegen De Hof van Ede heeft een capaciteit van 75 zomerhuizen. De 
smalle strook tussen De Wilgenplas en Hof van Ede, heeft in het vigerende bestemmingsplan 
een agrarische bestemming, maar in de RSM is aangegeven dat deze strook zich niet goed 
leent voor agrarisch gebruik. Deze strook zou, net als de omliggende terreinen, een recrea-
tieve bestemming kunnen krijgen, waarbij gedacht kan worden aan een mogelijkheid voor 
bijvoorbeeld passantenplaatsen. 
In de RSM is aangegeven dat voor de gehele recreatiezone ten aanzien van de bebouwing de 
nuloptie geldt en dat er uitsluitend extensieve recreatie dient plaats te vinden. 
Voor het gebied gelegen tussen de verblijfsrecreatieve terreinen en de Zogwetering (de rand 
van het woongebied), is in de RSM aangegeven dat een toekomstig recreatief of sportief ge-
bruik mogelijk is waarbij het open karakter van het gebied behouden blijft. 
 
Lintbebouwing 
In het landelijk gebied is sprake van een aantal lintbebouwingen. Het gaat om wegen waar-
langs perceel na perceel woningen en/of boerderijen staan, meestal op enige afstand van de 
weg. In het plangebied van het bestemmingsplan Landelijk Gebied worden de kernen Tien-
hoven en Oud Maarsseveen tot de lintbebouwing gerekend. 
In het PRV is een rode contour gelegd rond de lintbebouwing van Tienhoven. Hier is het mo-
gelijk om uit te plaatsen bedrijven te vervangen door woningen, in het belang van het be-
schermen van het landelijk gebied en het verbeteren van het woonklimaat. 
 
Landschap met natuurwaarden  
In de RSM worden de volgende gebieden tot de Landschappen met natuurwaarden gerekend: 
de polder Gansenhoef, de Bethunepolder (inclusief de Veenderij), de polder Maarsseveen en 
het agrarisch in gebruik zijnde deel van de Molenpolder. In deze gebieden is het ruimtelijk 
beleid gericht op het behoud van het agrarisch gebruik binnen de randvoorwaarden die na-
tuur, landschap en cultuurhistorie stellen. Ten aanzien van de Bethunepolder is daarbij het 
volgende van belang. 
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In de RSM wordt gekozen voor het inrichten van de Bethunepolder als reservaat- en natuur-
ontwikkelingsgebied. Het agrarische gebruik wordt afgebouwd, maar extensief agrarische 
beheer van gronden is mogelijk. Agrarische bedrijfscomplexen die vrijkomen, zullen een an-
dere functie krijgen.  
 
Overige voor het landelijk gebied relevante gemeentelijke beleidsdocumenten zijn: 
- de beleidsnotitie Beschermde landschapsparken (2005) waarin het Noorderpark wordt 

aangewezen als landschapspark en groene buffer; 
- de gemeentelijke Handhavingsnota (2004) die de handhavingsparagraaf van afzonder-

lijke bestemmingsplannen vervangt en als losse bijlage ook onderdeel uitmaakt van dit 
bestemmingsplan; 

- de gemeentelijke Welstandsnota (juni 2010) waarin het gewenste welstandsniveau 
wordt beschreven en wordt aangegeven welke waarden beschermd moeten worden; 

- het Natuur- en Milieubeleidsplan Maarssen 2008-2012 waarin de ambities maatregelen 
inzake natuur en milieu zijn verwoord. 

 
Recent heeft de gemeente een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het LOP heeft 
ten doel: 
- het benoemen, behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwalitei-

ten van het buitengebied van Maarssen; 
- het opstellen van een aansprekende visie voor de komende 10-15 jaar, die als inspire-

rend streefbeeld en als toetsingskader dient voor nieuwe ontwikkelingen; 
- het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitenge-

bied door particulieren, instanties en de gemeente zelf; 
- het ontwikkelen van uitvoeringsprojecten met een goed onderbouwd financieringskader. 
Het LOP is afgestemd op de visie die in het bestemmingsplan voor het landelijk gebied is 
verwoord en verankerd. Het LOP geeft ten opzichte van het bestemmingsplan een nadere in-
vulling aan de gewenste kwaliteit van functies die mogelijk worden gemaakt. 
Met het LOP en het uitvoeringsprogramma dat hiervan deel uitmaakt, dient voor zover mo-
gelijk in het bestemmingsplan rekening te worden gehouden. 
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4. Analyse 27 

4.1. Bodem en water 

De opbouw en kwaliteit van bodem en water (de abiotische omstandigheden) zijn bepalend 
voor een duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling van de verschillende functies in het landelijk 
gebied. Bodem en water bepalen enerzijds de aanwezigheid en potenties van natuur- en 
landschapswaarden en anderzijds de gebruiksmogelijkheden voor de overige gebruiksfunc-
ties in het gebied. 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt in deze paragraaf een beeld geschetst van de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied, de opbouw en kwaliteit van de bodem en het grond- 
en oppervlaktewatersysteem. 
 
4.1.1. Ontstaansgeschiedenis  
Het landelijk gebied maakt deel uit van de voet van de stuwwal Utrechtse Heuvelrug, waarop 
zich in het verleden dekzanden hebben afgezet. Globaal kan gesteld worden dat de bodem 
bestaat uit een grof zandpakket als uitwaaiering van de puinkegels aan de rand van de 
stuwwal. Daarop ligt een fijn en in dikte naar het westen toenemend dekzandpakket waarin 
zich ooit de loop van de rivier de Vecht heeft gevormd. Herkenbaar zijn de oeverwallen. Het 
plangebied ligt tussen de stuwwal en de rivier de Vecht. In dit overgangsgebied met een re-
latief sterk hoogteverloop heeft in het verleden, onder andere door invloed van kwelwater, 
veengroei plaatsgevonden. De krachtige kwel werd veroorzaakt door een aanvankelijk sterke 
grondwaterstroming van de heuvelrug, het snelle verval en het ontbreken van een schei-
dende laag (eerste watervoerende pakket).  
De oorspronkelijke veenontginning gebeurde met het oog op het gebruik als landbouwgrond 
en bestond voornamelijk uit het aanbrengen van afwateringssloten. Met de industrialisatie 
(19e eeuw) en de opkomst van de grote steden ontstond een grote behoefte aan brandstof, 
waardoor in delen van het gebied turf is gewonnen. Voor stadsuitbreiding en de aanleg van 
wegen is in recentere perioden in het gebied zand gewonnen en heeft de stedelijke invloed 
zich verder voornamelijk doen gelden in de woonfunctie, het recreatief gebruik en de reali-
sering van droogmakerijen om te voorzien in de agrarische behoefte.  
Door toedoen van een zeer gevarieerd menselijk ingrijpen in de loop der tijden resteert thans 
het evenzo gevarieerde Vechtlandschap dat daarvan nog alle kenmerken draagt. Zelfs binnen 
de beperkte omvang van het plangebied komen karakteristieke verschillen voor die de ge-
noemde gebiedsindeling verklaren.  
Het polderlandschap is door de veenontginningen in afzonderlijke eenheden verdeeld. Her-
kenbaar hierin zijn de langgerekte smalle weidepercelen die samen open ruimtes vormen die 
omzoomd worden door waterlopen, de lintbebouwing (ontginningsbasis) en de vaak met bo-
men en struiken begroeide dijken en kaden. In de open ruimten is het water het meest do-
minant aanwezig in de veelheid aan sloten met hoge waterstanden en de uitgestrekte plas-
sengebieden. Afhankelijk van de verhouding tussen water en land en de mate van vervening 
komen petgaten en veenmoerassen (zoddengebieden) voor met de daarbij behorende vege-
tatie. De natuur- en landschapswaarden vormen de kernkwaliteiten van het gebied wat in 
het huidige gebruik mede tot uitdrukking komt. 
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4.1.2. Huidige situatie 
In het plangebied bevinden zich 4 polders: (een deel van) polder Gansenhoef, (een deel van) 
polder Maarsseveen Westbroek, Bethunepolder en (het grootste deel van) de Oostelijke Bin-
nenpolder van Tienhoven.  
Ten noorden van het plangebied liggen de Loosdrechtse Plassen, ten oosten de polders van 
de gemeente De Bilt, ten westen de bebouwde kom van Maarssen en ten zuiden de Maarsse-
veense Plassen. Het plangebied bestaat voornamelijk uit veenweidegraslanden en is zeer 
waterrijk. De bebouwing is geconcentreerd in de lintbebouwing van Tienhoven en Oud 
Maarsseveen/Heuvellaan en langs de Veenkade (recreatieverblijven). In de droogmakerij 
Bethunepolder staat een aantal boerderijen waarvan er nog twee een volwaardige agrarische 
functie hebben. Daarnaast worden er op enkele andere agrarische bedrijfscomplexen in 
deeltijd of hobbymatig agrarische activiteiten uitgeoefend.  
 
Bodem en grondwater 
Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de ondergrond van nature uit een deklaag (ver-
aarde grond en/of klei) op veen op zand bestaat. Uit het Actuele Hoogtebestand Nederland 
blijkt dat het maaiveld af loopt van circa NAP in de zuidoosthoek tot circa NAP  
-0,5 m in het noorden en circa NAP -1 m in het westen (met uitzondering van de droogma-
kerij Bethunepolder). Door de relatief lage ligging (ten opzichte van de Utrechtse Heuvelrug) 
en de ondiepe watervoerende grondlaag is het grondwaterpeil in de polder relatief hoog. Er 
is met name sprake van grondwatertrap II. In de onderstaande tabel 4.1 is weergegeven 
tussen welke waarden het grondwaterpeil van nature fluctueert. 
In de polders heerst een grondwaterstroom afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. Het zoete 
grondwater zijgt weg naar de lager gelegen Bethunepolder. Een ander gevolg hiervan is bo-
demdaling van de veenweidelandschappen in de omringende polders. Deze processen wor-
den in het provinciale verdrogingbeleid benoemd. 
 
Het Noorderpark, waarvan het landelijk gebied van Maarssen deel uit maakt wordt in het 
provinciaal beleid inzake verdroging aangeduid als een TOP-gebied. In het kader van het 
Convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden worden de komende jaren maatregelen 
genomen om de verdroging van hier gelegen natuurgebieden tegen te gaan. In het kader 
van het opstellen van een beheerplan voor het Natura 2000 gebied Oostelijke vechtplassen 
zal de aanpak van de verdroging worden uitgewerkt. 
 
De droogmakerij Bethunepolder ligt lager dan de omgeving en in deze polder loopt het maai-
veld af van circa NAP -2 m in de zuidoosthoek tot circa NAP -3,5 m in het westen. In het 
zuidoosten is er sprake van grondwatertrap III, in het midden van grondwatertrap II en in 
het westen van grondwatertrap I. In de onderstaande tabel 4.1 is weergegeven tussen welke 
waarden het grondwaterpeil van nature fluctueert. Deze polder heeft een grote zoete kwel-
toevoer (plaatselijk circa 20 m/dag) afkomstig van met name de hoger gelegen gebieden in 
de directe omgeving. De Bethunepolder is, naast het Waterleidingkanaal, aangewezen als 
provinciaal waterwingebied. De gemeente Amsterdam bemaalt jaarlijks ongeveer 34 miljoen 
m³ water uit de polder om deze droog te houden. Minimaal 25 miljoen m³ van dit bemaalde 
kwelwater (een gegarandeerde winning) wordt jaarlijks gebruikt voor de productie van 
drinkwater ten bate van de gemeente Amsterdam en omstreken (Convenant Bethunepolder 
1997). Dit komt overeen met 40% van de drinkwaterbehoefte van Amsterdam. Daarnaast 
wordt jaarlijks 4-7 miljoen m³ van het bemaalde water (een surplus) gesuppleerd aan de 
Loosdrechtse Plassen ten bate van peilbeheer. Grote delen van de verworven gebieden in de 
polder betreft gronden met de (toekomstige) functie natuur in combinatie met landschappe-
lijke waarden. 
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Tabel 4.1  Grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden 
 

grondwatertrap Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (t.o.v. maaiveld) 

Gemiddeld Laagste  
Grondwaterstand (t.o.v. maaiveld) 

I < 40 cm < 50 cm 
II < 40 cm 50 cm-80 cm 
III < 40 cm 80 cm-120 cm 

 
Veiligheid en waterkering 
In het plangebied zijn geen primaire waterkeringen aanwezig. Rondom de Bethunepolder en 
in de Oostelijke Binnenpolder liggen secundaire veendijken. Deze dijkringen zijn met veilig-
heidsnormen op basis van 1:1250 overstromingskansen ontworpen. In de Stroomgebiedvisie 
Amstelland zijn deze polders geklasseerd als overstromingsgevoelige gebieden. Dit betekent 
dat de polders (met name de Bethunepolder) snel zullen vollopen ingeval van een primaire 
dijkdoorbraak langs de Neder-Rijn. In het programma 'Ruimte voor de Lek' zijn maatregelen 
opgenomen om de risico's van dergelijke dijkdoorbraken te verminderen. 
Verder zijn er in het plangebied een aantal tertiaire waterkeringen (polderkades) aanwezig. 
Deze polderkades markeren de afscheiding van polders en beschermen het gebied tegen on-
derlopen. Op deze polderkades mogen geen bomen worden aangeplant in verband met de 
stabiliteit van de keringen. 
 
Waterkwantiteit 
Om te voldoen aan de diverse gebruiksvoorwaarden hanteert het Hoogheemraadschap zowel 
flexibele als zomer- en winterpeilen. In het kader van het crisisbeheersplan heeft het Hoog-
heemraadschap in 2008 nog te realiseren wateropgaven berekend. De provincie heeft een 
zoekgebied waterberging in de polder Maarsseveen-Westbroek aangewezen. Hier is nog geen 
concrete invulling van bekend. In de polders zijn stelsels van hoofd- en secundaire water-
gangen aanwezig. De waterstroomrichting loopt net als de helling van het maaiveld van het 
zuidoosten naar het noordwesten. 
 
Alle vier de polders worden apart bemalen. De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven wordt 
bemalen door het gemaal Dwarsdijk. Het gemaal voor de Bethunepolder voert het water via 
het waterleidingkanaal naar de Loosdrechtse Plassen. Het gemaal Gansenhoef maalt het 
water naar het Tienhovens Kanaal en de polder Maarsseveen Westbroek watert af op de 
Vecht. 
 
Afhankelijk van de gebruiksfuncties van de polders hanteert het Waterschap diverse water-
peilen. Deze waterpeilen variëren van NAP -1,45 m tot NAP -1,0 m. Eens in de 10 jaar moet 
het Waterschap nieuwe waterpeilen vastleggen in een peilbesluit. Voor 2015 wordt een 
nieuw peilbesluit vastgesteld voor het gebied. Voor een overzicht van de thans geldende pei-
len wordt verwezen naar de voor het plangebied van toepassing zijnde Watergebiedsplan-
nen. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Het plangebied is van nature waterrijk en heeft in overwegende mate een goede waterkwa-
liteit. Door de diverse menselijke ingrepen (zie Ontstaansgeschiedenis) is de waterkwaliteit 
in de loop der tijd afgenomen. Gelukkig is de waterkwaliteit in recente jaren verbeterd en 
voldoet het meeste oppervlaktewater aan de waterkwaliteitsnorm voor zwemwater (niet al 
het oppervlaktewater is getoetst aan de norm van zwemwaterkwaliteit). De gemeten biolo-
gische kwaliteit (vis, plankton, macrofauna en vegetatie) voldoet reeds aan de norm 'Goed 
Ecologisch Potentieel' voor de lange termijn tot 2027. Door de grote kwelstroom wordt hier 
geen gebiedsvreemd water ingelaten. Door de goede waterkwaliteit is het zoete water in de 
Bethunepolder geschikt als bron voor de productie van drinkwater. 
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Afvalwater en riolering 
Ten behoeve van de afvoer van het afvalwater van de aanwezige bebouwing in de polders is 
er een gemeentelijke gescheiden (druk) rioolstelsel aanwezig. Het hemelwater van de daken 
en de straat kan direct worden geloosd op het oppervlaktewater indien er geen sprake is van 
gebruik van uitlogende materialen (zoals koper en zink).  
 
Beheer en onderhoud 
De hoofdwatergangen en ringdijken zijn in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraad-
schap. Dit geldt ook voor het gemaal in de Bethunepolder. De secundaire watergangen zijn 
in beheer bij de verschillende eigenaren en in het kader van onderhoud zijn deze onderheven 
aan de schouwverplichting van het Hoogheemraadschap. 
In het kader van het Herinrichtingsplan Noorderpark is een Plan van Toedeling gemaakt, 
waarin het eigendom, het beheer en het onderhoud zijn geregeld voor de wegen en de wa-
terkeringen. Deze is vastgelegd in november 2010. 
 
4.1.3. Verwachte ontwikkelingen 
Beleidskader 
Rijk, provincies, gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben op 25 juni 2008 een ge-
actualiseerde versie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-Actueel) ondertekend. 
Hierin zijn afspraken vastgelegd voor een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding 
in Nederland. In de afgelopen vijf jaar is een groot deel van de gemaakte afspraken in het 
oorspronkelijke NBW inmiddels uitgevoerd. De NBW-partijen gaan nu gezamenlijk verder 
met de uitvoering van de nieuwe afspraken in het akkoord, onder meer over klimaatveran-
deringen, de stedelijke wateropgave en de ontwikkelingen in woningbouw en infrastructuur. 
Ook is er meer aandacht voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het NBW heeft 
tot doel om in de periode tot 2015 de waterhuishouding in Nederland op orde te brengen en 
te houden en te anticiperen op klimaatverandering. Het Nationaal Bestuursakkoord Water is 
in 2011 overgegaan in het Bestuursakkoord Water. 
 
Het provinciaal ruimtelijk en waterbeleid wordt vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Kernnota Ruimte. Verder zijn 
van belang het Provinciaal waterplan 2010-2015 Richting Robuust (zie ook paragraaf 3.3) en 
het Deelplan KRW 2010-2015. Ter bescherming van het grondwater hanteert de provincie 
regels ten aanzien van gebruik en werken en werkzaamheden. Deze zijn beschreven in de 
Provinciale Milieuverordening. Het terugdringen van kwel vindt plaats in het kader van het 
Provinciale Convenant verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden (2008). 
 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
haar drie hoofdtaken zorg voor veiligheid achter de dijken, zorg voor voldoende water en 
zorg voor schoon water. Daarnaast voert AGV in zijn beheersgebied taken uit die de 
waterschappen aanduiden als maatschappelijke neventaken. Voor AGV zijn dat vaarweg- en 
nautisch beheer, faciliteren van het recreatief medegebruik van wateren en dijken, zorg voor 
natuurwaarden en bevordering van cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische 
waarden. De beleidsvoorbereidende, uitvoerende en administratieve taken heeft AGV 
opgedragen aan de stichting Waternet. Dit waterbeheerplan gaat over de waterschapstaken 
van AGV, waarbij AGV wel steeds het oog houdt op de samenhang van deze taken met het 
geheel van waterketen- en watersysteemtaken, ofwel de watercyclus. Tevens geeft dit 
waterbeheerplan aan de opgaven vanuit de KRW en vanuit het Nationaal Bestuurakkoord 
Water (NBW-actueel). 
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Voor het landelijk gebied van Maarssen zijn drie watergebiedsplannen relevant: 
- Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen; 
- Watergebiedsplan Noorderpark (in voorbereiding en in 2014 vast te stellen); 
- Watergebiedsplan Bethunepolder dat opgesteld wordt in het verlengde van het Inrich-

tingsplan voor de Bethunepolder. 
 
Het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen is op 26 november 2008 vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op verzoek van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht heeft het Waterschap de goedkeuringsvraag voor de Bethunepolder (als 
onderdeel van het Watergebiedsplan) ingetrokken. Dit betekent dat er voor deze polder geen 
besluit is genomen over het peilbeheer. Als het nieuwe herinrichtingsplan voor de Bethune-
polder is vastgesteld, zal op basis daarvan een nieuw peilbesluit worden genomen. 
 
Ontwikkelingen 
Nieuwe functies 
De ontwikkelingen in het plangebied met betrekking tot het thema water hebben vooral be-
trekking op de Bethunepolder. De agrarische functie van deze polder zal grotendeels ver-
dwijnen ten gunste van natuur en recreatief medegebruik in de vorm van natuurbeleving, 
wandelen en andere extensieve recreatievormen. Als gevolg van deze ontwikkeling zal er 
sprake zijn van functieverandering van agrarische bedrijfscomplexen. Als de provinciale 
Ruimte-voor-Ruimteregeling wordt toegepast, wordt de functie gewijzigd in 'Wonen'. Bij 
sloop van minimaal 1.000 m² agrarisch bedrijfsgebouwen ontstaat dan de mogelijkheid om 
één extra woning te bouwen op de locatie zelf of elders op een geschikte plek. Van belang bij 
deze ontwikkelingen is dat het waterbergend vermogen van dat gebied niet mag afnemen. 
Wanneer de verharding door een ontwikkeling toeneemt met meer dan 5.000 m² moet bij 
Waternet een watervergunning worden aangevraagd. Voor de verharding moet gecompen-
seerd worden door 10% extra water van het toegenomen oppervlak aan verharding.  
 
Opzetten waterpeil 
In het kader van de planvorming voor de Bethunepolder wordt gewerkt aan een nieuw in-
richtingsplan dat mede tot doel heeft de kwel te reduceren met 10%. Deze reductiedoelstel-
ling is gericht op verdrogingsbestrijding en houdt rekening met het realiseren van natuurdoe-
len in de omgeving. 
Dit wordt bereikt door verhoging van het waterpeil in de polder. Verhoging van het waterpeil 
is ook gunstig voor het bereiken van de nieuwe natuurdoelstellingen. Na vaststelling van het 
inrichtingsplan voor de Bethunepolder zal een nieuw peilbesluit worden genomen. 
 
Effecten op veiligheid en waterkering 
Het realiseren van de bovenstaande ontwikkelingen leidt tot een robuustere waterhuishou-
ding. Er zal vernatting plaatsvinden en minder kwelstroming onder de dijkring. Dit heeft een 
beperkt positief effect op de stabiliteit van de secundaire veendijken. De beschreven ontwik-
kelingen hebben geen gevolgen voor de primaire waterkeringen buiten het plangebied. 
 
Effecten op de waterhuishouding 
In de Herinrichting Noorderpark zijn maatregelen opgenomen om nieuwe natuur te realise-
ren. Om plaatselijk water op te zetten worden bijvoorbeeld extra stuwen in de watergangen 
geplaatst. Verder hebben de maatregelen in het kader van de ecologische verbindingszone 
Gansenhoef een positief effect op het waterbergend vermogen. De ontwikkelingen voorzien 
niet of nauwelijks in een toename aan verhard oppervlak. Op termijn zijn wel aanvullende 
parkeervoorzieningen noodzakelijk als gevolg van nieuwe recreatieve ontwikkelingen langs 
De Strook (de zuidelijke oever van de Loosdrechtse Plassen). In samenhang hiermee zijn er 
mogelijk in beperkte mate watercompenserende maatregelen nodig. 
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Effecten voor waterkwaliteit en ecologie 
In het plangebied zijn geen maatregelen nodig om te voldoen aan de norm 'Goed Ecologisch 
Potentieel' op lange termijn tot 2027, maar wel in het kader van het beheerplan Natura 
2000. De realisatie van nieuwe natuur zal echter zowel de kwaliteit van het oppervlakte- als 
van het grondwater positief beïnvloeden. Er wordt niet voorzien in de uitbreiding van recrea-
tiemogelijkheden, die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden. 
 
Effecten voor afvalwater en riolering 
Het plan voorziet niet in ontwikkelingen, die betrekking hebben op de waterketen in het 
plangebied. 
 
Effecten voor beheer en onderhoud 
De maatregelen uit het Herinrichtingsplan Noorderpark, die betrekking hebben op het water-
huishoudkundig systeem dat in beheer en onderhoud is bij het Hoogheemraadschap, zijn de 
realisering van watergangen en kunstwerken ten behoeve van het opzetting van het water-
peil in delen van de Bethunepolder. Het Hoogheemraadschap wordt na oplevering verant-
woordelijk voor het beheer en onderhoud van de primaire watergangen en kunstwerken. 
Staatbosbeheer wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de secundaire 
kunstwerken en watergangen. In overeenkomsten wordt tevens de schouwverplichting vast-
gesteld. 
Staatsbosbeheer en Waternet zullen gezamenlijk een beheerplan opstellen ten aanzien van 
de nieuwe natuur. 
 
4.1.4. Bouwstenen voor beleid 
Op basis van de huidige inzichten in het bodem- en watersysteem en de gewenste en ver-
wachte ontwikkelingen, zijn voor het landelijk gebied en het bestemmingsplan de volgende 
bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- behoud van bodemkundige waarden: voldoende bescherming bieden op plaatsen waar 

deze waarden thans onvoldoende beschermd zijn; 
- verbetering van de waterkwaliteit door vergroting van de component van het kwelwater 

en vermindering van de inlaat van gebiedsvreemd water en beperking van de nutriën-
tenbelasting van de Loosdrechtse Plassen vanuit het plangebied; 

- hanteren van zo hoog mogelijke voorjaarsgrondwaterstanden in gebieden met een na-
tuurdoelstelling; 

- realiseren van voldoende waterberging mede in relatie tot nieuwe ontwikkelingen die 
gepaard gaan met extra verhard oppervlak. 

 
Conclusie 
De ontwikkelingen die met het bestemmingsplan Landelijk Gebied mogelijk worden gemaakt, 
hebben geen negatieve gevolgen voor de bestaande waterhuishoudkundige situatie en dra-
gen op onderdelen bij aan het versterken van het watersysteem en de kwalitatieve en kwan-
titatieve eisen die daaraan gesteld worden. De beschreven ontwikkelingen voldoen aan de 
doelstellingen van duurzaam waterbeheer.  
 
 
4.2. Landschap en cultuurhistorie 

4.2.1. Algemeen 
Het plangebied wordt gekenmerkt door verschillende op korte afstand van elkaar gelegen 
veenlandschappen. De Molenpolder en Tienhovensche Plassen zijn zogenaamde veenplas-
senlandschappen. De Polder Maarsseveen is een echt veenweidelandschap en de Bethune-
polder is een droogmakerij. Daartussen liggen de kenmerkende ontginningslinten van Tien-
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hoven en Oud Maarsseveen. Het landschap is zeer karakteristiek voor deze regio en weinig 
landschappen in Nederland zijn sinds 1900 zo goed bewaard gebleven (zie figuur 4.1). 
 
4.2.2. Ontstaansgeschiedenis 
Tijdens het holoceen is aan de voet van de hoger gelegen stuwwal door het stijgende grond-
water een veenpakket ontstaan waar het water niet snel genoeg kon wegstromen. Overtollig 
kwelwater werd via de Vecht afgevoerd naar het westen. Door periodieke overstromingen 
van de Vecht is een kleipakket afgezet op het veen in het westen. Het vanuit het oosten on-
der het veen duikende pleistocene dekzand bereikt in de buurt van de Vecht een diepte van 
ongeveer 3 m onder het huidige oppervlak.  
 
Sinds 800 kent het gebied een agrarisch gebruik. Vanaf de 12e eeuw zijn deze veengronden 
ter ontginning uitgegeven in verschillende lenen van de bisschop van Utrecht, uitgaande van 
de hoger gelegen oeverwal langs de Vecht. Deze ontginningsbasis is duidelijk herkenbaar in 
het landschap. De Zogwetering vormt de scheiding tussen het 'oude land' van de hoger lig-
gende, in onregelmatige blokken verkavelde kleizone en het door inklinking lager liggende 
veengebied met zijn lange smalle opstrekkende kavels.  
Bij de ontginning groef men sloten min of meer loodrecht op de Vecht. Evenwijdig hiermee 
werden enkele grotere vaarten gegraven (waaronder de Maarsseveensevaart), als grens tus-
sen de lenen en om het gebied toegankelijk te maken. Evenwijdig met de Vecht werden 
dwarsvaarten met daarnaast kaden aangelegd, om het water van het op dat moment nog 
niet ontgonnen veenmoeras op te vangen. Het moeras werd in fasen, van dwarsdijk tot 
dwarsdijk, ontgonnen. De Herenweg-Gageldijk is de eerste van deze dwarsdijken, gevolgd 
door de Westbroekse Binnenweg-Oudedijk. Langs deze dwarsdijken ontstonden de kenmer-
kende wegdorpen/bebouwingslinten zoals Tienhoven, Oud Maarsseveen en Westbroek.  
 
De ontginningsperiode eindigde in de loop van de 16e eeuw. Het ontgonnen gebied diende in 
eerste instantie voor de akkerbouw. Pas later is door inklinking (verzakken van de grond) en 
vervening de grondwaterstand zodanig hoger geworden dat het gebied ongeschikt werd voor 
akkerbouw en het kenmerkende veenweidegebied is ontstaan.  
Grote delen van het Hollandse veenweidegebied zijn vanaf de 17e eeuw afgegraven ten be-
hoeve van de turfwinning, zo ook in het plangebied. Het veenmosveen op plaatsen zonder ri-
vierinvloeden was het meest geschikt als brandstof. Dichter bij de rivier was het veen door 
kleiafzetting minder geschikt. In het plangebied is daarom vooral in de wat verder van de 
Vecht verwijderde polders zoals de Molenpolder en Polder Maarsseveen veel turf gewonnen. 
Op deze wijze is in de 17e en 18e eeuw het huidige trekgaten  ofwel petgaten  (stroken 
open water)landschap ontstaan. Waar veel turf werd gewonnen, ontstonden zelfs plassen 
met daarin niet vergraven legakkers waarop de turf te drogen werd gelegd. Op deze wijze is 
het legakkerlandschap ontstaan, dat in een deel van het plangebied nog goed herkenbaar is. 
  
In de 19e eeuw is een start gemaakt met het droogmaken van de Bethunepolder, hetgeen 
echter niet eenvoudig was vanwege de sterke kweldruk. Daardoor kent de polder ook een 
zeer fijnmazig slotenstelsel. De polder werd echter niet droog genoeg voor de beoogde land- 
en tuinbouw. De polder werd pas echt droog toen in 1930 het Gemeentelijk Waterbedrijf 
Amsterdam begon met het oppompen van het zeer schone kwelwater.  
 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de ontginningsgeschiedenis wordt verwezen naar  
de gemeentelijke Archeologienota. 
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Figuur 4.1   Situatie in het plangebied rond 1900 (links) en in 2005 (rechts) 
 (bronnen: KICH en Google Earth) 
 
4.2.3. Landschapstypen 
Op grond van de historisch-geografische situatie kunnen binnen het plangebied vier land-
schapstypen worden onderscheiden: 
- het veenplassenlandschap; dit betreft de zodde- en plassengebieden waaronder de Mo-

lenpolder, Tienhovensche Plassen en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven; 
- het slagenlandschap (veenweidelandschap) van de polder Maarsseveen; 
- het droogmakerijlandschap van de Bethunepolder; 
- de blokverkaveling van de polder Gansenhoef. 
 
Het ruimtelijk patroon wordt bepaald door de parallel aan de polderdijken (ontginningsbases) 
gelegen nederzettingen (lintbebouwing) zoals Tienhoven en Oud Maarsseveen. De verkave-
lingsvorm uit zich in smalle langgerekte kavels de zogenaamde strookverkaveling. Dit land-
schapstype kan men nog het beste waarnemen in de polder Maarsseveen. De bebouwing is 
in hoofdzaak geconcentreerd op de kop van de kavels, langs de ontginningsbases, hier en 
daar is een open zicht naar achteren waardoor het gebied een open indruk geeft. De Molen-
polder en polder Maarsseveen vormen een afwisselend geheel van open graslandgebieden en 
zoddegebieden. Deze variatie in combinatie met de aanwezige lintbebouwing is van grote 
landschappelijke waarde. De polder Maarsseveen ten zuiden van de Oudedijk vormt een be-
sloten plassengebied met beplante legakkers. De legakkers en petgaten spelen een belang-
rijke rol voor de natuurwaarden. 
 

   
 
4.2.4. Cultuurhistorie 
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is aangegeven dat het landelijk gebied cultuur-
historisch zeer waardevol is en vele uiteenlopende waarden bevat. 
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Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Kernkwaliteiten 
van het Groene Hart zijn: 
- de landschappelijke diversiteit; 
- het veenweide karakter; 
- de openheid; 
- de rust en de stilte. 
Ook in het landelijk gebied van Maarssen zijn deze kernkwaliteiten zichtbaar en beleefbaar.  
Aanvullend zijn in de onderscheiden delen van het landelijk gebied de volgende kenmer-
kende cultuurhistorische waarden  aanwezig.  
 
In het veenweidegebied zijn de cultuurhistorische waarden: 
- het ontginningssysteem: de copeverkaveling met een systeem van langgerekte percelen 

in vaste maat, weteringen, vaarten en sloten en achterkanalen van de ontginning; 
- de oude ontginningslinten met bijbehorende monumentale boerderijen, slotenpatronen 

en erfbeplantingen; 
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het inundatiegebied met diverse forten en kazematten. 
 
De cultuurhistorische waarden van het petgatengebied zijn: 
- de bijzondere legakkers en petgaten; 
- de oudere villa's op de legakkers; 
- de molen 'De Trouwe Wachter' een wipwatermolen uit 1832. 
 
De cultuurhistorische waarden van de droogmakerij Bethunepolder zijn: 
- de rationele blokverkaveling; 
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie met het inundatiegebied bij Fort Tienhoven; 
- de kwel als basis voor de drinkwaterwinning. 
 
In bijlage 2 is een lijst opgenomen met de monumenten en beeldbepalende panden/objecten 
in het plangebied. Het betreft kerken, molens, boerderijen, woningen, sluiscomplexen en on-
derdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het beleid is gericht op het beschermen van 
deze cultuurhistorisch waardevolle objecten. 
Ter bescherming van de molen aan de Dwarsdijk dient rekening te worden gehouden met 
een 'molenbiotoop'.  
 
Een groot deel van het plangebied maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW). De NHW is het voormalige verdedigingsstelsel van inundatiegebieden en forten dat 
het westen van ons land moest verdedigen tegen vijanden uit het oosten en zuiden. De NHW 
is grotendeels in de 19e eeuw tot stand gekomen, maar had zijn wortels al enkele eeuwen 
eerder. De linie bestond uit een gebied van zo'n 85 km lang van Muiden aan de Zuiderzee tot 
aan de Biesbosch. Hier kon een strook land van 2 tot 5 km breed onder water worden gezet 
met behulp van een ingenieus systeem van kanalen en sluizen. 
Daar waar hoger gelegen delen waren die niet onder water gezet konden worden, werden 
forten gebouwd, waaronder het Fort bij Tienhoven. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is de 
waterlinie voortdurend aangepast aan de militaire ontwikkelingen. 
Op 27 september 2009 heeft de minister van OCW bekend gemaakt dat de NHW op de lijst 
van rijksmonumenten wordt geplaatst. 
 
De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn: 
- historische landschapselementen in de vorm van forten (Fort Tienhoven), groepsschuil-

plaatsen en betonnen werken (kazematten), dijken, kanalen, inundatiekommen en 
openheid schootsvelden, onderdelen van het verdedigingssysteem; 
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- het groene en open karakter. 
In het landelijk gebied van Maarssen zijn onderdelen van deze kernkwaliteiten zichtbaar en 
beleefbaar. Met het oog op de bescherming van deze kernkwaliteiten mag in het gebied dat 
deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie alleen gebouwd worden ten behoeve van de an-
dere bestemmingen als de betrokken waarden door de bouwactiviteiten niet worden ge-
schaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de bouwvergunning regels te 
verbinden gericht op het behoud van de Nieuwe Hollandse waterlinie (zie artikel 26). 
 
Voor het bebouwingslint van Tienhoven-Oud Maarsseveen is in 2010 een beeldkwaliteitkader 
opgesteld. Dit beeldkwaliteitkader geeft regels voor het vervangen en vernieuwen van be-
bouwing in het lint, rekening houdend met de aanwezige kenmerkende ruimtelijke en cul-
tuurhistorische kwaliteiten. 
 

4.2.5. Waardering en kwetsbaarheden 
Het plangebied is in de afgelopen eeuw landschappelijk zeer weinig veranderd en daardoor 
cultuurhistorisch bijzonder waardevol. Het maakt onderdeel uit van het Belvedèregebied 
Vecht- en Plassengebied. Het is een veenweidelandschap dat gekenmerkt wordt door: 
- de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm en de karakteristieke 

lintbebouwing langs ontginningsassen (Loosdrecht, Westbroek) met waardevolle boer-
derijen; 

- de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten;  
- de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen; 
- het graslandkarakter. 
 
Deze kenmerken zijn vooral kwetsbaar voor veranderingen in het grondgebruik, de centrale 
factor in een cultuurlandschap. Behoud of versterking van de landschappelijke kwaliteit zal 
dan ook gestuurd moeten worden via het grondgebruik. Daarnaast is het landschap kwets-
baar voor aantasting van elementen en patronen door bijvoorbeeld slootdemping of het ver-
waarlozen van karakteristieke beplantingen en gebouwen. 
 
Het plangebied kent ook grote cultuurhistorische waarden die samenhangen met de aanwe-
zige bebouwde elementen. Deze waarden zijn kwetsbaar voor veranderingen die samenhan-
gen met verbouw en nieuwbouw en door gebrek aan onderhoud. Behoud en bescherming 
van deze waarden is van belang. 
 

4.2.6. Archeologie 
Samen met de gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen heeft de voormalige gemeente 
Maarssen een Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart laten opstellen. Hierin is 
aangegeven waar de kans het grootst is om archeologisch materiaal te vinden en wanneer 
een verstoorder al dan niet onderzoek moet laten doen. Op basis van het uitgevoerde onder-
zoek is een onderscheid gemaakt in deelgebieden. De voor dit plangebied relevante deelge-
bieden worden hieronder beschreven. 
 
Veengebieden 
Veengebieden boden tot aan de ontginning ervan over het algemeen weinig mogelijkheden 
voor bewoning. Het veengebied heeft, met uitzondering van de oude woonkernen en de ont-
ginningsassen, een lage archeologische verwachtingswaarde. 
 
Ontginningsassen 
De ontginningsgrenzen hebben een hoge archeologische verwachtingswaarde gekregen voor 
resten vanaf de Middeleeuwen. De bebouwingslinten De Laan van Niftarlake en de Looydijk 
zijn Archeologisch Monumentenkaart-terrein (dat wil zeggen dat hier archeologische resten 
zijn vastgesteld). Langs de ontginningsassen is in de richting van de ontginning een buffer 
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zone gelegd van 50 m, gemeten vanaf het midden van de weg. Voor deze breedte is geko-
zen, omdat middeleeuwse agrarische bebouwing zich doorgaans direct aan de ontginningsas-
sen bevond en de boerderijen en schuren meestal niet dieper waren dan enkele tientallen 
meters.  
 
Historische kernen 
Over de ontwikkeling van de nederzettingsstructuur is nog relatief weinig kennis. Waar-
schijnlijk hebben zich ontwikkelingen voorgedaan van verspreide bewoning naar grotere be-
woningskernen. Veel van de bestaande dorpen hebben een vroegmiddeleeuwse oorsprong. 
De bewoning zal meestal gegroepeerd zijn geweest rond de kerk. 
 
Verstoorde gebieden 
De Bethunepolder is afgegraven tot op het pleistocene dekzand. Mogelijk liggen hier nog ar-
cheologische resten maar de kans op intacte vindplaatsen wordt niet zo groot geacht. 
 
De archeologische waardevolle gebieden dienen in het bestemmingsplan beschermd te wor-
den door het opnemen van een hierop toegesneden bestemming. Op basis van de Archeolo-
gische beleidsadvieskaart worden voor 5 onderscheiden deelgebieden toepasselijke dubbel-
bestemmingen opgenomen (zie ook hoofdstuk 7). 
Ter bescherming van de (verwachte) archeologische waarden wordt in de regels van het be-
stemmingsplan een vereiste voor een omgevingsvergunning opgenomen voor het uitvoeren 
van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor de 
(verwachte) archeologische waarden in gebieden met de dubbelbestemming 'Waarde - Ar-
cheologie 2, 4 en 5'. 
 
4.2.7. Verwachte ontwikkelingen 
Ontwikkelingen 
De landschappelijk relevante ontwikkelingen worden hoofdzakelijk bepaald door veranderin-
gen in het (agrarisch) grondgebruik. Verwacht wordt dat een groot deel van de agrarische 
bedrijven in het gebied op termijn beëindigd zal worden. Voor de gebouwen zullen nieuwe 
functies worden gezocht. Deze nieuwe functie kunnen mogelijk ingrijpende landschappelijke 
effecten hebben. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het grondgebruik op de resterende agrarische bedrij-
ven wordt geïntensiveerd, wat gepaard kan gaan met andere teelten, zoals maïs, het dem-
pen van sloten en het diepploegen en egaliseren van landbouwgronden.  
 
Dergelijke ontwikkelingen zullen het graslandkarakter en de openheid van de veenweidepol-
ders aantasten. Ook kan door intensivering behoefte bestaan aan slootdemping ter vergro-
ting van de agrarische percelen, waardoor de karakteristieke verkaveling verdwijnt. 
De beëindiging van de agrarische functie kan echter ook leiden de sloop van agrarische be-
drijfsgebouwen en het terug bouwen van woningen (Ruimte-voor-Ruimteregeling). Dit kan 
een positieve bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit in het gebied. 
In het bebouwingslint kunnen eventuele nieuwe gebouwen de schaars aanwezige doorzichten 
naar de open polders doen verdwijnen. Kwetsbaar voor nieuwe bouwactiviteiten zijn verder 
de waardevolle oude beplantingen en historische gebouwen. 
 
De Bethunepolder zal worden heringericht. Door het opzetten van het waterpeil zal het be-
staande landschap van de droogmakerij grotendeels verdwijnen en ontstaat een landschap 
van moeras en natte natuur. Eigenlijk gaat het landschap door de herinrichting een stap te-
rug in de ontginningsgeschiedenis. 
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De uitvoering van het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied gaat mogelijk gepaard met 
grondwerkzaamheden wat schadelijk kan zijn voor de archeologische waarden in de bodem. 
Ervan uitgaande dat bij het opstellen en het uitvoeren van het beheerplan rekening wordt 
gehouden met de bijzondere cultuurhistorische waarden van het gebied (waaronder archeo-
logie), zal het realiseren van de natuurdoelen geen schade toebrengen aan deze waarden. 
 
4.2.8. Bouwstenen voor beleid 
Op basis van de beschrijving van de huidige kwaliteiten van landschap, cultuurhistorie en ar-
cheologie en de verwachte ontwikkelingen hierin, is voor het landelijk gebied en het be-
stemmingsplan het volgende sectorale wensbeeld geformuleerd: 
- behoud van het slotenpatroon; 
- behoud van doorzichten vanaf de bebouwingslinten; 
- behoud en beheer van erf- en dijkbeplantingen; 
- behoud en beheer van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten; 
- bescherming van aanwezige en verwachte archeologische waarden; 
- behoud van de lange vergezichten over de opstrekkende verkaveling tot aan 't Gooi; 
- indien nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan, moeten deze passen binnen de land-

schappelijke en cultuurhistorische structuur en tevens landschappelijk worden ingepast. 
 
 
4.3. Ecologie 

In deze paragraaf wordt de bestaande situatie in het plangebied vanuit ecologisch oogpunt 
beschreven en wordt aangegeven welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervol-
gens wordt aangegeven waaraan deze ontwikkelingen  wat ecologie betreft  moeten wor-
den getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wette-
lijke regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van 
Rijk, provincie en gemeente. In bijlage 3 bevat een overzicht van de geraadpleegde litera-
tuur. 
 
4.3.1. Huidige situatie 
Toetsingskader 
Beleid 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden, 
agrarische beheergebieden en verbindingszones. Het netwerk wordt gevormd door kernge-
bieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS is op provin-
ciaal niveau uitgewerkt (zie figuur 3.2). 
In de rijksnota Natuur voor mensen, mensen voor natuur, is beleid uitgewerkt voor verster-
king van de EHS met 7 robuuste ecologische verbindingen. Deze robuuste verbindingen 
moeten de grote natuurkernen aan elkaar koppelen. Voor het landelijk gebied van Maarssen 
zijn de Natte as/Groene Ruggengraat en de Nieuwe Hollandse Waterlinie van betekenis. 
 
Normstelling 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (Ffw) van toepassing. Deze wet is ge-
richt op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of ver-
storen van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- 
of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 
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'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, 
gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet.  
 
Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van 
toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen 
van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) (voorheen Ministe-
rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Voor de zwaar beschermde soorten wordt 
deze ontheffing slechts verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos-

bouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
Met betrekking tot vogels hanteert EL&I de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar ge-
broed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uit-
zonderingen: 
- nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie 

zijn, jaarrond beschermd; 
- nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soor-

ten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude 
kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende 
nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium 
gespaard behoeft te worden bij een ingreep; 

- nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals 
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil, zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, 
jaarrond beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen 
van een kast voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtre-
ding, zolang er maar nestgelegenheid beschikbaar blijft. 

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan 
moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 
Voor soorten die tevens voorkomen op bijlage IV HR van de Europese Habitatrichtlijn als-
mede voor vogels met een vaste nestplaats kan geen ontheffing worden verleend op grond 
van het motief 'ruimtelijke ontwikkeling'. Bij een dergelijke ontwikkeling dient door middel 
van mitigerende en compenserende maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet 
voorkomen te worden. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Voor de gebiedsbescherming vormt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) het juridisch ka-
der. Sinds de wijziging op 1 oktober 2005 zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogel-
richtlijn en habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. Op basis van de Nbw 
moet onderzocht worden of ontwikkelingen negatieve effecten kunnen hebben op be-
schermde gebieden (binnen en buiten plangebied).  
 
De Nbw onderscheidt drie soorten gebieden: 
a. door de minister van EL&I aangewezen Natura 2000-gebieden, zoals bedoeld in de Vo-

gel- en Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van EL&I aangewezen Beschermde Natuurmonumenten; 
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 
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Natura 2000-gebied: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 
Onderzocht moet worden of het bestemmingsplan gevolgen heeft voor de aangewezen ge-
bieden. Voor nieuwe bestemmingsplannen die ontwikkelingen mogelijk maken die significant 
negatieve gevolgen voor het betrokken gebied kunnen hebben, moet een 'passende beoor-
deling' worden gemaakt van de gevolgen die het plan voor het gebied kan hebben. Een der-
gelijke beoordeling kan achterwege blijven, indien reeds eerder een relevante beoordeling is 
gemaakt, het bestemmingsplan een 'herhaling' of 'voortzetting' van een vroeger plan is en 
een nieuwe beoordeling geen nieuwe gegevens en inzichten zou opleveren. Indien uit de 
'passende beoordeling' blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet kunnen wor-
den ontzien, zal aan het bestemmingsplan  vanwege de Natuurbeschermingswet 1998  
goedkeuring worden onthouden. Dit tenzij uit de beoordeling blijkt dat er geen alternatieven 
zijn en er voor het project dwingende redenen bestaan van groot openbaar belang, daaron-
der begrepen redenen van sociale of economische aard1).  
 
Beschermde natuurmonumenten  
Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten handelingen te (doen) ver-
richten, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, het landschap, de natuurweten-
schappelijke waarde, de dieren en de planten in deze gebieden. Bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan wordt nagegaan of de Nbw de uitvoering van het plan in de weg staat. Dit 
zal zich voordoen, wanneer de uitvoering van het plan tot ingrepen noodzaakt waarvan moet 
worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning zal worden verkregen. 
 
De Boswet 
De Boswet geldt voor gebieden die gesitueerd zijn buiten de op basis van de Boswet vastge-
stelde bebouwde kom. Voor Maarssen is in 2007 opnieuw de komgrens Boswet vastgesteld. 
De kaart met komgrens is aanwezig bij de afdeling Openbare werken en in het gemeentear-
chief. De komgrens wijkt af van de komgrens als bedoeld in de Wegenverkeerswet (Wvw). 
Laatstgenoemde wordt in principe eens in de drie jaar geactualiseerd door de afdeling Open-
bare werken.  
 
Voor bospercelen die buiten de komgrens Boswet vallen vormt herplant en soms openstelling 
uitgangspunt. Binnen de komgrens Boswet heeft de gemeente de volle zeggenschap over de 
bospercelen. Maarssen heeft ook een Kapverordening. 
 
Onderzoek gebiedsbescherming 
Grote delen van het landelijk gebied maken deel uit van het Natura 2000-gebied 'Oostelijke 
Vechtplassen' (zie figuur 4.2 Natura 2000). Delen van het plangebied zijn op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 eveneens aangewezen als Habitatrichtlijngebied (zie fi-
guur 4.3) en Vogelrichtlijngebied (zie figuur 4.4). Voor een nadere toelichting zie ook para-
graaf 3.2. 
  

                                               
1)  Voor gebieden waarin een 'prioritair type' natuurlijke habitat of een 'prioritaire soort' voorkomt, kan goedkeuring 

orden verleend, indien er geen alternatieven zijn en er voor het plan redenen zijn die verband houden met de 
menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor het milieu gunstige effecten. Behalve om deze redenen kan 
goedkeuring  bij het ontbereken van alternatieven  ook worden verleend, indien er dwingende redenen zijn van 
groot openbaar belang en daarover advies is ingewonnen bij de Europese Commissie. 
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Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' 
Het gebied Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de 
Vecht en de oostrand van Utrechtse Heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning 
ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept 
door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van 
de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen 
ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar 
zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, 
trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel 
(in petgaten en trilvenen). Het gebied is belangrijk als broedgebied voor vogels van riet-
moerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk voor vogels van moerassen met veel 
waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Het is ook van enig belang als 
broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijs-
vogel). 
Op dit moment wordt gewerkt aan het (ontwerp)beheerplan voor het Europees Natura 2000-
gebied Oostelijke Vechtplassen, waar de Bethunepolder onderdeel van uitmaakt. Het Natura 
2000 aanwijzingsbesluit geeft aan voor welke vogelsoorten de Bethunepolder is aangewezen. 
Van belang is om de daarvoor geschikte leefgebieden te realiseren. Op grond van de aange-
wezen soorten wordt duidelijk dat het vooral om 'moerasnatuur' met flexibele peilen moet 
gaan in de Bethunepolder. De Natura 2000-doelstellingen zijn hierbij leidend boven het pro-
vinciale Natuurbeheersplan 2009. 
 
De onderstaande tabellen met alle habitattypen en/of habitatsoorten en tabellen met broed-
vogelsoorten en niet-broedvogelsoorten geven aan waarvoor het Natura 2000-gebied is aan-
gewezen. 
 
Habitattypen Habitatsoorten 
H3140 - kranswierwateren H1042 - gevlekte witsnuitlibel 
H3150 - meren met krabbenscheer H1082 - gestreepte waterroofkever 
H4010B - vochtige heiden (laagveengebied) H1134 - bittervoorn 
H6410 - blauwgraslanden H1149 - kleine modderkruiper 
H7140A - overgangs- en trilvenen (trilvenen) H1163 - rivierdonderpad 
H7140B - overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H1318 - meervleermuis 
H7210 - *galigaanmoerassen H1340 - *noordse woelmuis 
H91D0 - *hoogveenbossen H1903 - groenknolorchis 
 H4056 - platte schijfhoren 
 
De Bethunepolder, de Polder Maarsseveen en de Molenpolder vallen (ook) onder de Europese 
Vogelrichtlijn. De overheid heeft in dit kader de verplichting om maatregelen te nemen (of 
ontwikkelingen tegen te houden) als dat nodig is om een voldoende gevarieerd en omvang-
rijk leefgebied voor vogels in stand te houden of te herstellen. 
 
Broedvogelsoorten Niet-broedvogelsoorten 
A021 - roerdomp A017 - aalscholver 
A022 - woudaapje A041 - kolgans 
A029 - purperreiger A043 - grauwe gans 
A110 - porseleinhoen A050 - smient 
A197 - zwarte stern A051 - krakeend 
A229 - ijsvogel A056 - slobeend 
A292 - snor A059 - tafeleend  
A295 - rietzanger A068 - nonnetje 
A298 - grote karekiet  
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Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 
Een groot deel van het landelijk gebied van Maarssen valt onder de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (zie figuur 3.2). Polder Groot-Wilnis-Vinkeveen-polder Haarrijn en de Bethunepolder zijn 
aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ 7). Beukenburg-Polder de Gagel en einde 
Gooi zijn tevens aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ 11).  
 
Verder is de zogenaamde 'Groene Ruggengraat' van belang. Dit is een robuuste ecologische 
verbindingszone door het Groene Hart vanaf de Alblasserwaard naar het Gooimeer. De 
Groene Ruggengraat Utrechtse Vecht en Weiden verbindt bestaande natuurkerngebieden en 
loopt ten zuiden en oosten van de Loosdrechtse Plassen. Tussen de Geuzensloot nabij de af-
slag A2-Vinkeveen en de Bethunepolder moet deze verbinding tot stand komen. In overleg 
met grondgebruikers en grondeigenaren wordt thans gezocht naar mogelijkheden om aan 
deze opgave invulling te geven.  
 
Onderzoek soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, 
algemene ecologische kennis en de volgende bronnen: 
- Gemeente Maarssen: 'Ontwerp Natuur en Milieu beleidsplan 2008-2012'; 
- Limpens, H. (1997): 'Atlas van de Nederlandse vleermuizen'; 
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (2004): 'Werken aan Natura 2000, 

handreiking voor de bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden'; 
- Provincie Noord-Holland (januari 2011): 'Concept Beheerplan N2000 Oostelijke Vecht-

plassen, 3e concept'; 
- Provincie Utrecht (1995): 'Provinciaal landinrichtingsplan voor de herinrichting van het 

Noorderpark'; 
- Toelichting (eindconcept) op de Verklaring Herinrichting Bethunepolder, juni 2011; 
- Waardenburg BV (2007): 'Concept rapportage beoordeling beschermde soorten Maars-

seveense Plassen'; 
- http://geo.provincie-utrecht.nl 
- www.Bethunepolder.nl 
- www.ravon.nl 
- www.waarnemingen.nl 
- www.sovon.nl 
- http://www.zoogdiervereniging.nl/ (VZZ 2007); 
- 'Das in Utrecht 2008' van de provincie Utrecht; 
- RAVON, 2006. 
 
Tevens is in juli 2009 (RBOI) een kort veldbezoek gebracht aan het plangebied om een 
goede inschatting te maken van de mogelijk voorkomende beschermde plant- en diersoorten 
in en nabij het plangebied. 
 
Algemeen 
Het plangebied bestaat uit de Bethunepolder (inclusief de Veenderij), de Oostelijke Binnen-
polder van Tienhoven, de Polder Maarsseveen-Westbroek en de Polder Gansenhoef. Onder-
staand worden de kenmerken van ieder deelplangebied weergegeven.  
 
Bethunepolder (inclusief de Veenderij): 
- vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- soortenrijke graslandvegetaties in veenderij; 
- veenderij van betekenis voor moerasvogels; 
- veenderij van betekenis voor amfibieën en reptielen. 
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Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven/Polder Gansenhoef: 
- rijk weidevogelgebied; 
- soortenrijke oevervegetaties in oostelijk deel; 
- vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- trilveenvegetaties; 
- van betekenis voor amfibieën en reptielen; 
- westelijke deel van grote betekenis voor libellen en potentieel van betekenis voor vlin-

ders; 
- veel ganzen. 
 
Polder Maarsseveen-Westbroek/Molenpolder: 
- langs oostrand vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- trilveenvegetaties; 
- soortenrijke graslandvegetaties langs noordrand; 
- soortenrijke oevervegetaties in oostelijke deel; 
- oostelijke deel rijk weidevogelgebied; 
- westelijk deel van grote betekenis voor amfibieën en reptielen; 
- westelijk deel van grote betekenis voor libellen en potentieel van betekenis voor vlin-

ders; 
- veel ganzen. 
 
Flora 
Delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Utrechtse laagveengebied. In het 
laagveenmoerassencomplex, waar de Molenpolder en Polder Maarsseveen onder vallen, ko-
men diverse successiestadia van het laagveencomplex voor. Belangrijke onderdelen van het 
moerasgebied zijn het open water (de trekgaten of petgaten) de verlandingsfasen 'natte 
schraallanden' en 'trilvenen' (een dikke vegetatiedeken op het water die, als men eroverheen 
loopt mee geeft) en de broekbossen. Het moerasgebied is een verzamelbegrip dat op alle 
stadia slaat van open water naar een totale verlanding; van het maken van legakkers en 
petgaten via de vorming van trilvenen en rietvelden naar het laatste stadium dat van moe-
rasbossen van voornamelijk wilgen en elzen. In een moerasgebied zijn dus de vegetatievor-
men van de diverse stadia naast elkaar aanwezig. De trilvenen vormen de meest waarde-
volle fase in de successiereeks. Ze zijn uiterst soortenrijk en herbergen veel soorten die vrij-
wel alleen in trilvenen voorkomen. Trilvenen met bijvoorbeeld moeraskartelblad, kamvaren 
en ronde zegge (zoals deze voorkomen binnen het plangebied), komen slechts op enkele 
plaatsen voor in Europa en ontstaan slechts onder zeer specifieke omstandigheden.  
 
In de Bethunepolder, de Oostelijke Binnenpolder en de Polder Maarsseveen zijn de meest 
waardevolle water- en moerasvegetaties aangetroffen (RBOI, 2009). Hier zijn plantensoorten 
aangetroffen die kenmerkend zijn voor zeer schoon water zoals verschillende soorten fon-
teinkruid, waterranonkel, brede waterpest en gewoon blaasjeskruid. De genoemde soorten 
groeien samen met typische kwelindicatoren zoals holpijp en kleine egelskop. Hieruit blijkt de 
essentiële rol die het kwelwater speelt bij het in stand houden van de goede waterkwaliteit in 
het gebied. De hoge kwaliteit van het water is van groot belang voor de natuurwaarden in 
het gebied en moet daarom behouden blijven. 
 
De graslanden in het gebied kennen overwegend een intensief agrarisch gebruik en worden 
gekenmerkt door algemene graslandvegetaties. Tevens komen de kropaar-grote vos-
sestaartvegetaties voor deze vegetatie fungeert als een soort bufferzone voor de meer waar-
devolle graslanden, oevers en moerassen. Waardevolle oevervegetaties als blauwe zegge, 
ruw walstro, dotterbloem en rietorchis komen met name voor in de Bethunepolder, de Oos-
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telijke Binnenpolder en de Molenpolder. In de sloten van de Molenpolder is de zwanenbloem 
meerdere keren aangetroffen.  
 

  
zwanenbloem grote kaardenbol  
 

De zwaar beschermde groenknolorchis (tevens Habitatrichtlijnsoort) is ook zeker te ver-
wachten in de veenmoerassen waar enige aanvoer van basisch kwelwater aanwezig is binnen 
het plangebied. 
 
Op de meer voedselrijke plaatsen zijn moerasrolklaver, scherpe zegge en grote kaardenbol 
waargenomen in de Bethunepolder.  
 
In deze Polder Maarsseveen zijn volgens de verspreidingsgegevens (www.waarnemingen.nl) 
de volgende beschermde planten aangetroffen: brede wespenorchis en gewone vogelmelk. 
De zwaar beschermde soort daslook en tongvaren zijn in de bosschages nabij de Molenpolder 
aangetroffen (Bureau Waardenburg, 2007). 
 

Fauna 
Zoogdieren 
Het landelijk gebied van Maarssen is rijk aan zoogdieren. Gezien de aanwezige gevarieerde 
biotopen en de verspreidingsgegevens zijn de volgende soorten te verwachten: ree, mol, 
egel, gewone bosspitsmuis, waterspitsmuis, noordse woelmuis, dwergmuis, veldmuis, bos-
muis, hermelijn, wezel, bunzing, rosse woelmuis, woelrat, haas en das. De zwaar be-
schermde soorten waterspitsmuis en noordse woelmuis (Habitatrichtlijnsoort) zijn meerdere 
keren waargenomen in de Molenpolder (www.waarneming.nl).  
 

De waterspitsmuis heeft een voorkeur voor moerasgebieden en sloten met een dichte oever-
begroeiing. Deze soort kan ook in heggen en grasvelden aangetroffen worden. De noordse 
woelmuis komt voor in drassige graslanden en moerasgebieden. 

 
watervleermuis 

De volgende soorten vleermuizen zijn uit de 
regio bekend: gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, watervleermuis, 
meervleermuis, laatvlieger en gewone 
grootoorvleermuis (Limpens et. al., 1997).  
De combinatie van bosschages, oevervege-
tatie en water maakt het plassengebied een 
geschikte locatie om te foerageren. Tevens 
zijn de bomen, struiken en de watergangen 
zeer geschikt voor vleermuizen als essen-
tieel onderdeel van hun vliegrouten. 
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Vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis meer-
vleermuis en laatvlieger) kunnen mogelijk aanwezig zijn in de gebouwen in het plangebied. 
Boombewonende soorten als ruige dwergvleermuis, watervleermuis en gewone grootoor-
vleermuis zijn meerdere keren aangetroffen (www.waarneming.nl) binnen het plangebied. 
Mogelijk hebben deze soorten ook vaste verblijfplaatsen in de oudere bomen binnen het 
plangebied. 
 
In de nabije omgeving van het plangebied zijn meerdere foeragerende exemplaren van de 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis vastgesteld. Waarnemingen van de 
VZZ (VZZ, 2007) geven aan dat de soorten tweekleurige vleermuis, meervleermuis, ruige 
dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis mogelijk tot waar-
schijnlijk in de omgeving van het plangebied foerageren. Tevens zijn er geschikte bomen 
aanwezig langs de Grote Maarsseveense Plas die als verblijfplaats kunnen functioneren. Van 
de meervleermuis zijn geen vaste verblijfplaatsen bekend in de omgeving van de Oostelijke 
Vechtplassen. Gegevens met betrekking tot aantallen vleermuizen en spreiding door het jaar 
zijn niet voorhanden. 
 
Op de kaart 'Das in Utrecht 2008' van de provincie Utrecht, is aangegeven dat de Polder 
Maarsseveen deel uitmaakt van het gebied waar in de periode 2003-2008 dassen zijn gesig-
naleerd. Bescherming van het leefgebied van dassen is gewenst. 
 
Vogels 

 
ijsvogel 

Broedvogelsoorten op grond waarvan het Natura 
2000-gebied is aangewezen als woudaapje (Rode 
Lijst), zwarte stern (Rode Lijst), roerdomp, pur-
perreiger, porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel, 
snor, rietzanger en grote karekiet zijn met name 
aangetroffen binnen de Bethunepolder. Met uit-
zondering van ijsvogel en rietzanger staan de ge-
noemde soorten allen op de Rode Lijst.  
De oudere bossen en opgaande begroeiing bieden 
leefgebied aan verschillende bosvogels als bosuil, 
houtsnip, wielewaal, holenduif, boomklever, ha-
vik, sperwer en verschillende spechten.  
 
Waardevolle weidevogelgebieden zijn gelegen in 
met name de Oostelijke Binnenpolder van Tien-
hoven, maar ook Bethunepolder en de Polder 
Maarsseveen. Voorkomende weidevogels zijn hier 
de tureluur, slobeend, watersnip, grutto (allen op 
de Rode Lijst), kievit en scholekster. Andere Rode 
Lijstsoorten die voorkomen binnen het plangebied 
zijn bruine kiekendief, ransuil, steenuil, huismus, 
huiszwaluw, boerenzwaluw en patrijs (met uit-
zondering van de eerste soort allen op de lande-
lijke Rode Lijst). 

 
Naar verwachting vormt het plangebied ook een geschikt leefgebied voor algemene soorten 
als zwarte kraai, blauwe reiger, merel, zanglijster, houtduif, roodborst, winterkoning, heg-
genmus, fitis en tjiftjaf. Sloten en oevers in het hele plangebied vormen geschikt leefgebied 
voor wilde eend, waterhoen, meerkoet, fuut en knobbelzwaan.  
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fuut brandganzen 
 

Volgens de verspreidingsgegevens (www.waarnemingen.nl) zijn ook soorten als smient, ta-
feleend, kuifeend, brilduiker, kokmeeuw, stormmeeuw en zilvermeeuw aangetroffen in en 
rondom de plassen. In het hele gebied worden brandganzen, grauwe ganzen en Canadese 
ganzen aangetroffen. 
Andere bijzondere en/of karakteristieke soorten die broedend in en nabij het plangebied zijn 
aangetroffen zijn: kerkuil, blauwborst, sprinkhaanzanger, snor, spotvogel, grasmus, water-
ral, groenling, putter, kneu, bosuil en goudvink. 
 
Amfibieën  

 
groene kikker 

In het plangebied zijn waarnemingen van 
meerdere soorten amfibieën bekend. Naast 
de algemene soorten bruine kikker, groene 
kikker gewone pad en kleine watersalaman-
der, zijn uit de omgeving van het plange-
bied (onder andere Polder de Gagel) waar-
nemingen bekend van de zwaar be-
schermde rugstreeppad en heikikker (Bu-
reau Waardenburg, 2007). De goede water-
kwaliteit speelt een grote rol in de soorten-
diversiteit.  
Mede door de vrij grote populaties van am-
fibieën is het gebied van nationale beteke-
nis voor deze soortengroep, met name de 
Oostelijke Binnenpolder, de Bethunepolder 
en de Molenpolder. Gezien de voorkomende 
biotopen (water, stenen en ruigte) zijn zo-
wel voortplanting-, foerageer- en overwin-
teringplaatsen te verwachten.  
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 Reptielen 

 
 ringslang  

Volgens www.waarneming.nl zijn er meer-
dere waarnemingen van ringslang binnen 
het plangebied bekend en komt deze soort 
vrij algemeen voor in het buitengebied van 
Maarssen (www.ravon.nl). Tevens is de ha-
zelworm hier aangetroffen (www.ravon.nl). 
Genoemde soorten hebben voorkeur voor 
goede waterkwaliteit en afwisselende bioto-
pen en de migratieroutes naar de zandige 
natuurgebieden. 
 

 
Vissen 
De watergangen en plassen in het gebied zijn rijk aan vissen waaronder brasem, snoek, ste-
kelbaarssoorten en mogelijk de beschermde soorten kleine modderkruiper, bittervoorn en ri-
vierdonderpad (RAVON, 2006). 
 
Insecten en overige soorten 

 
kleine vos 

 
paardenbijter  

In het buitengebied zijn meerdere algemene 
vlindersoorten als citroenvlinder, dagpauwoog, 
kleine vos en bont zandoogje aangetroffen tij-
dens het veldbezoek (RBOI, 2009). 
De afwisselende biotopen en de verbinding tus-
sen verschillende gebieden als bloemrijke 
graslanden, oevers en bermen zorgt voor een 
vlinderrijke omgeving. Dit geldt tevens voor de 
libellenfauna die zich voornamelijk in de laag-
veengebieden met minder voedselrijke wateren 
concentreren en daarmee vooral binnen het 
westelijk deel van de Oostelijke Binnenpolder 
en het westelijk deel van de Molenpolder bevin-
den. Naast deze biotopen zijn ook de houtsin-
gels en ruigtebegroeiing die in het cultuurland-
schap aanwezig zijn van groot belang voor li-
bellen en vlinders. Tijdens het veldbezoek 
(RBOI, 2009) zijn algemene soorten als ge-
wone oeverlibel, paardenbijter en blauwe gla-
zenmaker aangetroffen in de Molenpolder. 
 
Tevens is de zwaar beschermde (Habitatricht-
lijnsoort) gestreepte waterroofkever volgens 
verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) 
aanwezig binnen het plangebied. Deze soort 
maakt veelal gebruik van grote plassen en slo-
ten. Ook de zwaar beschermde platte schijfho-
ren (Habitatrichtlijnsoort) komt binnen de slo-
ten die deel uitmaken van het plangebied veel-
vuldig voor (www.waarneming.nl). Deze soort 
heeft voorkeur voor helder stilstaand water van 
veengebieden met een rijke plantengroei.  
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In de onderstaande tabel 4.3 is aangegeven welke soorten wettelijk beschermd zijn binnen 
het plangebied en in welke beschermingsregime zij vallen. 
 
Tabel 4.3  Beschermingsregime beschermde soorten 
 

vrijstellingsregeling Ffw/licht be-
schermde soorten  

ontheffingsregeling Ffw/zwaar beschermde soorten 

categorie 1  categorie 2  categorie 3 
zwanenbloem, dotterbloem, grote kaar-
denbol, gewone vogelmelk en brede 
wespenorchis 
 
ree, mol, egel, gewone bosspitsmuis, 
dwergspitsmuis, dwergmuis, veldmuis, 
bosmuis, hermelijn, wezel, bunzing, 
rosse woelmuis, woelrat en haas 
 
bruine kikker, groene kikker, gewone 
pad en kleine watersalamander 

rietorchis, daslook en 
tongvaren 
 
alle inheemse vogels 
 
kleine modderkruiper en 
rivierdonderpad 

groenknolorchis 
 
waterspitsmuis en noordse 
woelmuis 
 
alle vleermuizen 
(laatvlieger op Rode Lijst) 
 
kamsalamander, heikikker en 
rugstreeppad 
 
ringslang en hazelworm 
 
bittervoorn 
 
groene glazenmaker, ge-
streepte waterroofkever, 
platte schijfhoren 
 

 
4.3.2. Verwachte ontwikkelingen 
De Bethunepolder zal worden heringericht in het kader van de herinrichting Noorderpark. De 
natuurfunctie zal hier worden versterkt door grondverwerving, grondruilingen, natuurinrich-
ting en verbetering van de waterbeheersing. In 2010 zal een nieuw watergebiedsplan en 
peilbesluit worden vastgesteld. Door het gedeeltelijk opzetten van het waterpeil zal het 
graslandkarakter deels verdwijnen en ontstaat een landschap van moeras en natte natuur. 
Herinrichting en peilverhoging, ingegeven vanuit de Natura 2000-doelstellingen, leiden deels 
tot andere natuurwaarden in de polder dan de huidige. In het kader van de Landinrichting en 
het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen, zijn de natuurwaarden onderzocht 
(www.bethunepolder.nl) en afgewogen ten opzichte van de voor Natura 2000 beoogde doe-
len.  
De grond in De Veenderij is momenteel in bezit van Staatsbosbeheer en andere eigenaren. 
De bedoeling is om dit gebied op dezelfde manier in te richten als de Bethunepolder. 
 
Tevens worden veranderingen in het agrarische grondgebruik verwacht: een groot deel van 
de agrarische bedrijven in het gebied zal waarschijnlijk beëindigd worden. Voor de gebouwen 
zullen nieuwe functies worden gezocht. Deze herinrichting kan dan mogelijk ecologische ef-
fecten hebben, al zal dit op kleine schaal zijn (te denken valt aan verstoring van gebouwbe-
wonende soorten als vleermuizen en vogels).  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het grondgebruik op de resterende agrarische bedrij-
ven wordt geïntensiveerd, wat gepaard kan gaan met andere teelten, zoals maïs, hetgeen 
het graslandkarakter, de openheid en de waterkwaliteit in de veenweidepolders zal aantas-
ten. Dergelijke ontwikkelingen kan de soortensamenstelling negatief beïnvloeden. Met name 
voor de weidevogels kan dit negatieve effecten hebben. Ook kan door intensivering behoefte 
bestaan aan slootdemping, ter vergroting van de agrarische percelen, hierdoor kan de bij-
zondere waterflora en fauna aangetast worden. 
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Toetsing 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt deel uit van het beschermde natuurgebied 'Oostelijke Vechtplassen' 
(Natura 2000-gebied) en van de ecologische hoofdstructuur. De aanwijzing van het gebied in 
het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn is bepalend voor de gebruiksmogelijkheden van 
het gebied. Bij toekomstige ontwikkelingen dient hier dan ook rekening mee gehouden te 
worden en een afzonderlijke toetsing plaats te vinden. 
De herinrichting van de Bethunepolder past in het kader van Natura 2000 (vernatting) en zal 
daarom naar verwachting een meerwaarde opleveren voor de aangewezen habitattypen, ha-
bitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten, op grond waarvan het Natura 2000-gebied is aangewe-
zen. Voor de Bethunepolder heeft de Dienst Landelijk Gebied inmiddels om een vrijstelling 
verzocht voor het aanvragen van een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet, omdat 
het hier een invulling betreft van de doelstellingen voor Natura 2000. Dit geldt overigens ook 
voor de ecologische hoofdstructuur (www.Bethunepolder.nl). 
 
De overige ontwikkelingen zullen moeten worden getoetst ingevolge de Natuurbescher-
mingswet en het beleid van de ecologische hoofdstructuur. Voor de veehouderijbedrijven 
(functieverandering) geldt tevens dat, totdat voor het Natura 2000-gebied een beheerplan is 
vastgesteld, oprichting of uitbreiding van veehouderijbedrijven individueel moet worden ge-
toetst op mogelijke effecten op de natuurgebieden. Met name een eventuele extra emissie 
van ammoniak kan ernstige gevolgen hebben voor het reeds overbelaste Natura 2000-ge-
bied. De inrichting van de Bethunepolder als natuurgebied en het daarmee verdwijnen van 
een deel van de agrarische activiteiten heeft positieve gevolgen voor de stikstofdepositie 
binnen de Oostelijke Vechtplassen. Anderzijds biedt het bestemmingsplan wel mogelijkheden 
voor de uitbreiding van (een beperkt aantal) agrarische bouwvlakken die in het plangebied 
gehandhaafd blijven en daarmee potentiële extra stikstofdepositie. Per saldo zal op planni-
veau echter sprake zijn van een positief effect op de stikstofdepositie. Het bestemmingsplan 
maakt uitbreiding van agrarische bouwvlakken niet direct mogelijk, doch uitsluitend via een 
wijzigingsbevoegdheid. Het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid is alleen mogelijk in-
dien de beoogde uitbreiding vergunbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet, het-
geen aan de hand van een habitattoets moet worden aangetoond. De ontwikkelingsmogelijk-
heden die het bestemmingsplan biedt kunnen derhalve slechts worden geëffectueerd indien 
toetsing en vergunningverlening heeft plaatsgevonden. De Natuurbeschermingswet zal der-
halve de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van be-
schermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of 
verlening van ontheffing op grond van de Ffw nodig zal zijn en of het reëel is te verwachten 
dat deze zal worden verleend.  
Het bestemmingsplan kent een grote ontwikkeling in de vorm van de herinrichting van de 
Bethunepolder. Tijdens de aanleg (bijvoorbeeld grondwerkzaamheden) zullen mogelijk zwaar 
beschermende soorten vissen en amfibieën worden verstoord. Na realisering zal het plange-
bied echter meer geschikter zijn voor deze en andere bijzondere soorten. De initiatiefnemer 
zal in het kader van de Ffw tijdens de uitvoering verschillende mitigerende maatregelen 
moeten treffen om overtreding van deze wet te voorkomen. Dit is een zaak tussen de initia-
tiefnemer en de Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I. In het kader van dit bestem-
mingsplan is slechts van belang dat, met inachtneming van de maatregelen, de Ffw de uit-
voering van de Herinrichting Noorderpark niet in de weg zal staan. 
 



 Analyse 53 

Adviesbureau RBOI ontwerpbestemmingsplan d.d. 03-07-2012 190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg 

Voor het overige deel is het bestemmingsplan consoliderend van aard. Door middel van het 
bestemmingsplan worden echter (kleine) ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarbij sprake 
kán zijn van aantasting van te beschermen natuurwaarden. Indien in de toekomst nieuw-
bouw plaatsvindt, dan wel het aanpassen van of de sloop van gebouwen, ingrepen in tuinen 
(verhardingen, bouw van schuurtjes etc.), het vergraven van watergangen of het kappen 
van bomen, waarbij te beschermen diersoorten worden geschaad, zal geen ontheffing nodig 
zijn voor de soorten uit categorie 1 waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van 
de Ffw geldt. De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werk-
zaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten star-
ten of door minimaal 20 m rond een nest geen werkzaamheden uit te voeren. Er zijn hierop 
echter verschillende uitzonderingen: 
- nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie 

zijn, jaarrond beschermd; 
- nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soor-

ten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude 
kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende 
nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium 
gespaard behoeft te worden bij een ingreep; 

- nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals 
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil, zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, 
jaarrond beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen 
van een kast voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtre-
ding, zolang er maar nestgelegenheid beschikbaar blijft. 

 
Indien soorten uit categorie 2 of 3 aanwezig blijken te zijn (hetgeen aan de hand van veld-
onderzoek moet worden vastgesteld) en aangetast worden door de betreffende planontwik-
kelingen, dan dient ontheffing te worden aangevraagd bij het Ministerie van EL&I. In het ge-
val van zwaar beschermde soorten (categorie 3) geldt een relatief zware procedure waarbij 
eisen worden gesteld aan mitigatie en compensatie. 
 
Voor soorten van categorie 3 die tevens voorkomen op bijlage IV HR van de Europese Habi-
tatrichtlijn alsmede voor vogels met een vaste nestplaats kan geen ontheffing worden ver-
leend op grond van het motief 'ruimtelijke ontwikkeling'. Het gaat in dit gebied onder meer 
om alle soorten vleermuizen en de amfibieën van de laatste kolom in tabel 4.3.  
Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes of primaire 
foerageergebieden van deze soorten aanwezig blijken en aangetast worden door toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het 
treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. Indien de vereiste maatregelen 
worden genomen, zal de Ffw de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. 
Indien de vereiste maatregelen niet mogelijk zijn, dient in nader overleg met de Dienst Re-
gelingen van het Ministerie van EL&I bepaald te worden of de beoogde ontwikkeling in zijn 
huidige vorm uitvoerbaar is. 
 
4.3.3. Bouwstenen voor beleid 
Op basis van de huidige ecologische kwaliteiten van het plangebied en de ontwikkelingen 
hierin, zijn voor het landelijk gebied en het bestemmingsplan de volgende bouwstenen voor 
het beleid geformuleerd. De bouwstenen geven weer wat vanuit de functie wenselijke uit-
gangspunten zijn voor het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied. Ter behoud van de 
ecologische kwaliteiten in het gebied zijn de volgende sectorale beleidslijnen relevant: 
- behoud en bescherming en verbetering van de bestaande natuurgebieden en gebieden 

met natuurwaarden; 
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- behoud van de bijzondere biotopen voor planten, weidevogels, vleermuizen, grondge-
bonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, insecten en overige soorten; 

- realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het op onderdelen versterken 
hiervan met een accent op 'natte onderdelen' en op verbetering van de ruimtelijke sa-
menhang en de milieukwaliteit; 

- onevenredige verstoring van natuur door recreatie en evenementen voorkomen; 
- de kwaliteit van de natuur in de buitenring versterken zodat de natuurwaarden in het 

binnenste deel versterkt en beschermd worden. 
 
Conclusie 
Met in achtneming van het bovenstaande (bouwstenen voor beleid) en de voorwaarden (on-
der gebieds- en soortenbescherming) bij toetsing van toekomstige ontwikkelingen, kan ge-
concludeerd worden dat het bestemmingsplan geen negatieve gevolgen heeft voor de be-
schermde natuurgebieden en aangewezen habitattypen en -soorten binnen het plangebied. 
Voor de overige beschermde soorten is tevens de verwachting dat naar aanleiding van de 
herinrichting van de Bethunepolder een geschiktere leefomgeving zal ontstaan en deze in-
greep voor vele soorten een verrijking zal betekenen. 
 
 
4.4. Landbouw 

In deze paragraaf worden de huidige agrarische situatie en het toekomstperspectief van de 
agrarische sector in het landelijk gebied van Maarssen beschreven. Voor de landbouwkundige 
analyse is gebruikgemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (statis-
tische gegevens over de gemeente Maarssen), aangevuld met mondelinge mededelingen van 
de gemeente, LTO Noord en de Vereniging Natuurmonumenten.  
 
4.4.1. Huidige situatie 
In de Polder Gansenhoef, de Bethunepolder, de Molenpolder en de Polder Maarsseveen ko-
men van oudsher agrarische bedrijven voor. Vanwege de veenbodem en de natte omstan-
digheden is er in het plangebied voornamelijk sprake van weidebouw. Alleen in de Molenpol-
der vindt ook op bescheiden schaal vollegrondstuinbouw plaats. 
In het landelijk gebied zijn drie ontwikkelingen bepalend voor de huidige landbouwkundige 
situatie in Maarssen. 
 
1. Herinrichting Noorderpark 
De Bethunepolder is onderdeel van de Herinrichting Noorderpark. De herinrichting heeft tot 
doel de polder grotendeels in te richten als natuurgebied en het agrarische gebruik van parti-
culiere gronden te behouden. Veel van de agrarische bedrijven zullen evenwel verdwijnen. In 
het kader van de herinrichting zijn inmiddels al enkele bedrijven verplaatst uit de polder.  
 
Grondverwerving ten behoeve van natuur in de Bethunepolder zal in de toekomst doorgaan. 
Deze ontwikkeling biedt voor een op (melk)productiegerichte landbouw weinig perspectief. 
Uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt, de externe productiefactoren zijn matig en er is geen 
tot weinig zicht op verbetering. Er wordt wel naar gestreefd om agrariërs onderdelen van het 
natuurbeheer te laten uitvoeren. 
Ook elders in het plangebied (de Oostelijke Binnenpolder en de Molenpolder) vindt in het ka-
der van de realisering van de EHS grondverwerving plaats. 
 
2. Schaalvergroting en verbreding 
De laatste 50 jaar heeft op grote schaal modernisering en schaalvergroting binnen de land-
bouw plaatsgevonden. Dit heeft enerzijds geleid tot productieverhoging, anderzijds is de 
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landbouw dermate kapitaalsintensief geworden, dat niet alle boeren konden of wilden inves-
teren in modernisering en schaalvergroting. Daardoor is het aantal landbouwbedrijven en 
mensen die daarin werkzaam zijn, drastisch teruggelopen. Ook in Maarssen heeft dit geleid 
tot een afname van het aantal agrarische bedrijven. In de Bethunepolder is thans nog sprake 
van 2 volwaardige bedrijven, de andere bedrijven worden veelal in deeltijd uitgeoefend. On-
dernemers die geen moegelijkheden hebben voor schaalvergroting kiezen veelal voor ver-
breding van hun bedrijfsvoering door het opnemen van met name niet-agrarische nevenacti-
viteiten in hun bedrijfsplan. Vormen van nevenactiviteiten die in het plangebied kansrijk zijn 
betreffen het leveren van blauwe en groene diensten (agrarisch natuurbeheer) en de recrea-
tie (zowel dag- als verblijfsrecreatie). In het plangebied heeft een beperkt aantal agrariërs 
voor verbreding gekozen.  
 
3. Het milieubeleid 
Het milieubeleid stelt steeds strengere eisen aan de agrarische bedrijfsvoering. Dit brengt 
hogere kosten met zich mee die niet door productieverhoging zijn terug te verdienen. Kos-
tenverlaging is essentieel voor een economisch verantwoorde bedrijfsvoering. Dit is niet op 
elk bedrijf goed te realiseren. Het steeds verder aangescherpte milieubeleid heeft daardoor 
eveneens bijgedragen aan een versnelde afname van het aantal agrarische bedrijven. Ook 
dit is een ontwikkeling die niet specifiek is voor Maarssen. 
Daarnaast heeft het milieubeleid geleid tot een verdergaande teelt van ruwvoedergewassen 
(maïs). In het oostelijk deel van de Molenpolder en in delen van de Polder Maarsseveen vindt 
deels op grote schaal (Molenpolder) maïsteelt plaats. In het vigerende bestemmingsplan 
Landelijk Gebied is voor het scheuren en/of frezen van grasland anders dan ter instandhou-
ding of verbetering van het grasland een aanlegvergunningvereiste opgenomen. 
 
De genoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een relatief extensief landbouwkundig ge-
bruik en een versnelde afname van het aantal agrarische bedrijven in het landelijk gebied. 
Desondanks speelt de landbouw een belangrijke rol in het landelijk gebied van Maarssen. De 
melkveehouderij is sinds jaar en dag beheerder van grote delen van het plangebied en 
daarmee mede verantwoordelijk voor de uiterlijke verschijningsvorm van het landschap.  
Om een beeld te schetsen van de huidige landbouwkundige situatie wordt kort ingegaan op 
de landbouwstructuur en de externe productieomstandigheden van het gebied. 
 
Landbouwstructuur 
Aantal bedrijven en omvang 
In het landelijk gebied van Maarssen is nog een beperkt aantal grondgebonden agrarische 
bedrijven aanwezig die als hoofdberoep worden geëxploiteerd. Intensieve veehouderijbedrij-
ven komen in het plangebied als hoofdberoepbedrijf niet voor. Intensieve veehouderij is als 
neventak van opengrond veehouderijbedrijven wel toegestaan. 
Naast de agrarische productie richten agrariërs zich op verbrede landbouw. Verbrede land-
bouw is, wat betreft het bedrijfsinkomen, niet alleen gericht op de traditionele landbouwpro-
ductie, maar genereert tevens inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer, (verblijfs)recrea-
tie, verkoop van lokaal geproduceerde producten, stalling en verhuur en dergelijke. 
 
Bedrijfstypen en grondgebruik 
In het plangebied komen alleen melkveehouderijen als hoofdbedrijf voor. Het grootste deel 
van de gronden is als weiland in gebruik. De teelt van ruwvoeder in de vorm van maïs is 
echter ook prominent aanwezig binnen delen van het plangebied. In het oostelijk deel van de 
Molenpolder zijn enkele percelen in gebruik ten behoeve van de vollegrondstuinbouw. 
De intensiteit van het grondgebruik binnen het plangebied verschilt sterk. De agrarische 
gronden in bezit van natuurbeherende organisaties zijn sowieso extensief in gebruik. Voor 
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gronden die in agrarisch beheer zijn, is er een duidelijke relatie tussen externe productieom-
standigheden en intensiteit van het grondgebruik.  
 
Externe productieomstandigheden 
In paragraaf 4.2.2 is de ontginningsgeschiedenis van het plangebied beschreven. Het ont-
gonnen gebied diende in eerste instantie voor de akkerbouw. Pas later is door inklinking 
(verzakken van de grond) en vervening de grondwaterstand zodanig hoger geworden dat het 
gebied ongeschikt werd voor akkerbouw en het kenmerkende veenweidegebied is ontstaan.  
In de 19e eeuw is een start gemaakt met het droogmaken van de Bethunepolder, hetgeen 
echter niet eenvoudig was vanwege de sterke kweldruk. Daardoor kent de polder ook een 
zeer fijnmazig slotenstelsel. De polder werd echter niet droog genoeg voor de beoogde land- 
en tuinbouw. De polder werd pas echt droog toen in 1930 het Gemeentelijk Waterbedrijf 
Amsterdam begon met het oppompen van het zeer schone kwelwater. 
In het grootste deel van het plangebied is sprake van een regelmatige slagenverkaveling met 
plaatselijk zeer diepe kavels. De Polder Maarsseveen is een restverkaveling (in een punt uit-
lopend). In de Bethunepolder (droogmakerij) is sprake van een rechthoekige verkaveling. De 
Polder Gansenhoef kent een blokverkaveling. 
 
4.4.2. Verwachte ontwikkelingen 
Vanwege de in uitvoering zijnde Herinrichting Noorderpark zal de agrarische functie van de 
Bethunepolder wijzigen. De primair agrarische productiefunctie komt te vervallen en bij het 
agrarisch gebruik van gronden zal het belang van natuur en landschap een steeds grotere rol 
gaan spelen. Een deel van de agrarische bedrijven in deze polder is inmiddels uitgeplaatst of 
gestopt. Delen van de Polder Maarsseveen, de Molenpolder en polder Gansenhoef behouden 
de agrarische functie. Gezien de ontwikkelingen en de landbouwkundige structuur, mag niet 
worden verwacht dat de landbouwkundige ontwikkelingen op uitbreiding, modernisering, in-
tensivering en schaalvergroting zijn gericht. Eerder zullen de bestaande bedrijven zich rich-
ten op verbreding en het inpassen van nevenfuncties (verbrede landbouw). Als bedrijven 
worden beëindigd, zal gezocht worden naar passende vervolgfuncties. Van belang hierbij is 
te onderzoeken in hoeverre kenmerkende en beeldbepalende ensembles behouden kunnen 
blijven als onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed. 
 
4.4.3. Bouwstenen voor beleid 
Voor de resterende landbouwbedrijven in het landelijk gebied zijn vanuit landbouwkundig 
oogpunt de volgende bouwstenen voor het bestemmingsplan van belang: 
- bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande volwaardige agrari-

sche bedrijven; 
- verbeteren van externe productieomstandigheden; 
- ruwvoederteelt als belangrijk onderdeel van de opengrond veehouderij in stand laten; 
- bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw waaronder de inpassing van groen-

blauwe diensten. 
 
 
4.5. Recreatie  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van recreatie en toerisme voor het landelijk 
gebied. Eerst wordt de huidige situatie beschreven, vervolgens wordt ingegaan op toekom-
stige ontwikkelingen. Afgesloten wordt met bouwstenen voor beleid. 
 
4.5.1. Huidige situatie 
Het landelijk gebied van Maarssen is als uitloopgebied van de stedelijke agglomeratie Utrecht 
en gelegen tussen de stadsgewesten Utrecht en Hilversum van grote betekenis voor de ex-
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tensieve dagrecreatie in de vorm van wandelen, fietsen, paardrijden, vissen en vormen van 
extensieve watersport. De landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied en de na-
bijheid van de Maarsseveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen bepalen de recreatieve 
aantrekkelijkheid. In de afgelopen jaren is de recreatieve infrastructuur in de vorm van fiets- 
en wandelpaden en parkeervoorzieningen aanzienlijk verbeterd. De bereidbaarheid van de 
plassen en het parkeren blijft evenwel een belangrijk aandachtpunt. Passende verkeers-
maatregelen gedurende het seizoen en aanvullende parkeervoorzieningen dragen bij aan het 
beheersen van het probleem. 
 
Een deel van het landelijk gebied heeft een verblijfsrecreatieve functie. In het gebied dat be-
hoort tot de Wilgenplas is een vorm van eenvoudige recreatie uitgegroeid tot goed geor-
dende recreatiecentra. In het verblijfsrecreatieve centrum De Wilgenplas ging het na de 
oorlog eerst nog om de verhuur van roeibootjes en de verkoop van ranja, maar inmiddels 
gaat het om een recreatiecentrum met caravans en zomerhuizen van in totaal 630 eenhe-
den. De Wilgenplas is in de winterperiode voor de verblijfsrecreanten gesloten, waardoor de 
problematiek inzake het permanent bewonen van recreatieverblijven op dit terrein niet aan 
de orde is.  
Het recreatiecomplex Veenplassen heeft een capaciteit van 105 eenheden. Het nabij de 
Maarsseveensevaart gelegen gebied met verblijfsrecreatie, Hof van Ede heeft een capaciteit 
van 75 zomerhuizen, welke capaciteit de huidige eigenaars ook gaan benutten.  
 
In het kader van de Position Paper 'Permanente bewoning van recreatieverblijven in het 
plangebied Maarsseveense Plassen e.o.' (20 mei 2008) is vastgesteld dat in circa 32 opstal-
len sprake is van permanente bewoning. 
 
In de Molenpolder en in de Tienhovensche Plassen worden legakkers gebruikt voor diverse 
vormen van dag- en verblijfsrecreatie. Ter plaatse zijn allerlei vormen van bebouwing aan-
wezig. In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn de genoemde gebieden be-
stemd als Natuurgebied. Bouwen is in dit gebied niet toegestaan. Door middel van vrijstelling 
kan evenwel van dit gebod worden afgeweken als het gaat om vernieuwing of verplaatsing 
van gebouwen die op de bij de regels behorende kaart en de inventarisatielijst zijn aangege-
ven. De regeling is van toepassing op bestaande gebouwen op het terrein 'Zon en Leven' en 
bepaalt dat de totale oppervlakte van de bebouwing niet meer mag bedragen dan blijkens de 
inventarisatielijst aanwezig is ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmings-
plan. 
De genoemde bijlage, die deel uitmaakt van de vigerende regels, betreft een overzicht van 
alle objecten in het gebied waarbij per object is aangegeven: 
- het kadastrale nummer; 
- de aard van de bebouwing (huisje, berging/schuur/opslag/garage, caravan/keetwagen, 

botenhuisje, steiger/vlonder en overig); 
- de maatvoering van het object (lengte, breedte en hoogte); 
- de status van het object (vallend onder het overgangsrecht, niet vallend onder het 

overgangsrecht of deel uitmakend van het complex Zon en Leven). 
 
4.5.2. Verwachte ontwikkelingen 
De recreatieve waarde van het gebied zal met name voor de natuurgerichte dagrecreant 
toenemen. Verbetering van de waterkwaliteit en de uitbreiding van het natuurareaal vormen 
de basis voor deze verwachting. Tegelijkertijd zal ook de vraag naar hoogwaardige recrea-
tieve uitloopgebieden in de nabijheid van de Randstad toenemen door ontwikkelingen als 
meer vrije tijd, meer vraag naar korte vakanties in eigen land, vergrijzing van de bevolking, 
etc. De recreatieve druk op het plangebied zal daarom naar verwachting verder toenemen. 
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Binnen verblijfsrecreatieve complexen en op percelen die voor verblijfsrecreatie gebruikt 
worden is er in algemene zin behoefte aan uitbreiding van bebouwing. In de structuurvisie 
van de gemeente Maarssen (voormalig) is evenwel aangegeven dat wat betreft de recreatie 
in het gehele landelijk gebied ten aanzien van bebouwing de nuloptie geldt. Wel kan mede-
werking worden verleend aan uitbreiding van het recreatieoord De Wilgenplas ten behoeve 
van het realiseren van een terrein voor niet-permanente standplaatsen. 
Op basis van de uitkomsten van de Position Paper van 20 mei 2008 is ten aanzien van het 
permanent bewonen van recreatieverblijven de beleidslijn gekozen dat permanent bewoonde 
recreatieverblijven die in de EHS zijn gelegen, niet in aanmerking komen om via planwijzi-
ging omgezet te worden naar een woonbestemming.  
 
In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied is de bebouwing op een groot aantal so-
litair gelegen verblijfsrecreatieve percelen onder het overgangsrecht geplaatst. In lijn met 
het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen worden deze percelen thans positief bestemd 
voor verblijfrecreatie indien recreatief gebruik nog steeds aan de orde is. 
 
Ten aanzien van het weidegebied, tussen de Wilgenplas en de Zogwetering, is aangegeven 
dat hier een recreatieve of sportieve functie mogelijk is als het open karakter van het gebied 
behouden blijft. De precieze invulling van deze recreatieve of sportieve functie moet nader 
worden onderzocht, maar gedacht kan worden aan een golfterrein, ruiter- en wandelpaden. 
In de visie is dit gebied onderdeel van de recreatiezone waarvoor geldt dat het niet zal wor-
den bebouwd. 
 
De smalle strook tussen het recreatieterrein Wilgenplas en het Hof van Ede heeft in het vi-
gerende bestemmingsplan een agrarische bestemming, maar leent zich niet goed voor agra-
risch gebruik. Voor deze strook zijn inmiddels plannen ontwikkeld voor recreatief gebruik ge-
richt op het kamperen (passantenplaatsen). Ter plaatse wordt geen bebouwing mogelijk ge-
maakt uitgezonderd sanitaire voorzieningen. 
 
De vrijkomende agrarische bebouwing als gevolg van ondermeer de Herinrichting Noorder-
park zal mogelijk een recreatieve functie krijgen in samenhang met ontwikkelingen in de 
Bethunepolder.  
 
Verder zal naar verwachting door de toegenomen welvaart in combinatie met de agrarische 
behoefte aan neveninkomsten, de aard en omvang van de ruitersportactiviteiten verder in-
tensiveren. In dat verband moet onder meer gedacht wordt aan maneges, paardenbakken en 
andere met de paardenhouderij samenhangende voorzieningen. Dezelfde factoren kunnen 
ook leiden tot verhuur van gronden voor bijvoorbeeld volkstuinen of het bieden van kam-
peermogelijkheden. Dergelijke ontwikkelingen zullen enerzijds voorzien in een recreatieve 
vraag, maar kunnen anderzijds de belevingswaarde van het landschap aantasten. 
 
4.5.3. Bouwstenen voor beleid 
De vele extensieve recreatiemogelijkheden in en nabij het plangebied, de bijzondere ecologi-
sche, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en de voorgenomen verdergaande 
natuurontwikkeling zullen tot gevolg hebben dat de recreatieve druk op het gebied toe 
neemt. De waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie zullen evenwel de recreatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden begrenzen. 
 
Voor behoud en ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden van het gebied zijn voor het 
bestemmingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- uitbreiding van de recreatieve ontsluiting voor natuurgerichte recreanten (wandel- en 

fietspaden); 
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- afstemming van de ontwikkeling van overige recreatievormen op de draagkracht van 
natuur en landschap; 

- bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie in het gebied tussen Zogwetering 
en Wilgenplas; 

- hanteren van de nuloptie ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden op recreatieter-
reinen en voor individuele recreatieverblijven; 

- bestaande recreatieverblijven in de Molenpolder positief bestemmen; 
- geen permanente bewoning van (permanente) recreatieverblijven mogelijk maken. 
 
 
4.6. Verkeer en overige infrastructuur 

4.6.1.  Huidige situatie 
Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 
De belangrijkste ontsluitingsroute door het plangebied wordt gevormd door de Maarsse-
veense Vaart. Deze weg vormt de verbinding tussen Maarssen en de kernen Tienhoven, Oud 
Maarsseveen en Westbroek. Eveneens wordt vanaf de Maarsseveense Vaart via de Swereng-
seweg ontsloten op de N230, welke aansluit op de A2. 
 
Andere belangrijke verbindingswegen binnen het plangebied zijn de Burgemeester Huydeco-
perweg, de Nieuweweg, de Laan van Niftarlake, de Looydijk, de Oude Dijk en de Westbroek-
sebinnenweg. De Burgemeester Huydecoperweg vormt een begrenzing van het plangebied 
aan de oostzijde en vormt de ontsluitingsweg van de kern Westbroek. Aan de noordzijde is 
de Nieuweweg gelegen welke Breukeleveen en eveneens de kernen Tienhoven en Oud 
Maarsseveen via de Laan van Niftarlake en de Looydijk ontsluit. De Oude Dijk en de West-
broeksebinnenweg vormen de verbinding tussen de Maarsseveense Vaart en de Burgemees-
ter Huydecoperweg. De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer is goed te noemen. 
 
In het plangebied is gedurende de zomermaanden veel recreatief verkeer. Vooral de Nieu-
weweg is een drukbereden route. De verkeersveiligheid op deze weg laat te wensen over, 
mede doordat geparkeerde auto's in de berm het zicht belemmeren. 
 
In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, GVVP, zijn alle wegen gecategoriseerd. Hierbij 
is onderscheid gemaakt in gebieden met een verkeersfunctie en gebieden met een verblijfs-
functie. Binnen het plangebied is de Maarsseveense Vaart gecategoriseerd als gebiedsont-
sluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/h. De overige 
wegen in het plangebied zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom 
met een maximumsnelheid van 60 km/h. 
 
In de kern Tienhoven-Oud Maarsseveen en langs de Oudedijk is het parkeren van auto's een 
knelpunt. Bij nieuwe ontwikkelingen dient het parkeren altijd op eigen terrein opgevangen te 
worden. 
 
Openbaar vervoer 
Het plangebied wordt ontsloten door een busdienst die Maarssen/Maarssenbroek met Utrecht 
verbindt en een bushalte heeft gelegen langs de Maarsseveense Vaart ter hoogte van het 
zwembad. Een andere busdienst verbindt Hilversum met Utrecht via de kernen Tienhoven en 
Oud Maarsseveen. Langs de Looydijk en de Laan van Niftarlake zijn diverse bushaltes gele-
gen. De haltes hebben een invloedsgebied van circa 400 m, dit is een acceptabele loopaf-
stand. Hiermee wordt echter slechts een deel van het plangebied bestreken. De ontsluiting 
van het plangebied per openbaar vervoer is redelijk te noemen. 
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Buiten het plangebied is de spoorlijn Utrecht-Amsterdam gelegen. Vanuit het plangebied is 
het NS-station Maarssen moeilijk bereikbaar door de ligging aan de andere zijde van het Am-
sterdam Rijnkanaal. 
 
Langzaam verkeer 
Het fiets- en voetgangersverkeer binnen het plangebied wordt op de erftoegangswegen 
(60 km/h) grotendeels samen met het autoverkeer afgewikkeld. Een uitzondering hierop 
vormen de Maarsseveense Vaart, de Burgemeester Huydecoperweg en de Nieuweweg waar-
langs vrijliggende fietspadden zijn gelegen. Langs de Laan van Niftarlake zijn fietssuggestie-
stroken gelegen.  
 
Voor het recreatief verkeer (fietser en wandelaars) is in het buitengebied met de hier aanwe-
zige recreatieve voorzieningen is het secundaire netwerk van belang. Recreatieve fietsroutes 
zijn gelegen langs de Nieuweweg, de Maarsseveense Vaart, de Oudedijk en de Westbroekse 
Binnenweg. 
 
De ontsluiting van het buitengebied van Maarssen voor het langzaam verkeer is goed te 
noemen. Een verdere uitbreiding van de recreatieve fiets- en wandelroutes om het buitenge-
bied meer beleefbaar te maken voor recreanten is echter gewenst.  
 
4.6.2. Verwachte ontwikkelingen 
Aan de noordzijde van de Nieuweweg vindt uitbreiding van de recreatieve voorzieningen 
plaats (jachthaven Manten). Langs de Nieuweweg is sprake van een parkeerprobleem omdat 
niet alle aanwezige jachthavens/recreatieve voorzieningen over voldoende parkeerplaatsen 
beschikken.  
In overleg met belanghebbenden wordt naar oplossingen gezocht die na bestuurlijke besluit-
vorming in het bestemmingsplan verwerkt zullen worden. Overigens worden er in dit be-
stemmingsplan voor het landelijk gebied geen ontwikkelingen voorzien die ten aanzien van 
de afwikkeling van het verkeer gevolgen hebben. Het onderhavige plan heeft dan ook geen 
effect op de huidige of toekomstige ontsluitingsstructuur.  
 
De gemeente heeft in 2008 een Verkeers- en Vervoerplan opgesteld welke een vervolg is op 
het Verkeersplan uit 2004. In dit plan wordt met name ingegaan op maatregelen om het 
sluipverkeer door de gemeente terug te dringen en de verkeersveiligheid te vergroten. Bin-
nen het plangebied zijn geen maatregelen voorzien die een vertaling vragen in het bestem-
mingsplan. 
 
4.6.3. Bouwstenen voor beleid 
Met het oog op het aspect verkeer en infrastructuur dienen bij toekomstige ontwikkelingen 
de volgende uitgangspunten in acht genomen te worden en zijn de volgende bouwstenen 
voor beleid van belang: 
- behoud van de huidige bereikbaarheid van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer 

en verdere verbetering van de infrastructuur en de verkeersveiligheid; 
- behoud van de bereikbaarheid van het plangebied per het openbaar vervoer en zo mo-

gelijk verbetering; 
- voorkomen van sluipverkeer door het landelijk gebied, ter vermindering van de ver-

keershinder in de woon- en werkomgeving en ter verbetering van de leefbaarheid; 
- uitbreiding van de recreatieve routestructuur voor langzaam verkeer; 
- ruimte bieden voor initiatieven die voortvloeien uit het verder 'Duurzaam Veilig' vorm-

geven van de wegenstructuur. 
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4.7. Milieu 

In deze paragraaf wordt de huidige milieusituatie beschreven, waaronder de geluidshinder 
wegverkeerslawaai, de luchtkwaliteit, de bodemkwaliteit, de milieutoets voor niet-agrarische 
bedrijven, de milieuhinder van agrarische bedrijven, de stiltegebieden, de externe veiligheid, 
kabels en leidingen, en milieubeschermingsgebieden. Vervolgens wordt kort ingegaan op 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In paragraaf 4.7.9 worden voor de onderscheiden 
milieuaspecten de bouwstenen voor beleid weergegeven. Voor zover gewenst en noodzake-
lijk wordt tevens rekening gehouden met het beleid omtrent duurzaamheid. Waar dit aan de 
orde is, wordt hiervoor een passende regeling opgenomen. 
 
Bij de analyse in deze paragraaf is gebruikgemaakt van het Natuur- en milieubeleidsplan 
Maarssen 2008-2012, provinciale beleidsdocumenten (streekplan, milieubeleidsplan), ver-
schillende literatuurbronnen (zie bijlage 3) en relevante wet- en regelgeving. 
In het Natuur- en milieubeleidsplan Maarssen 2008-2012 zijn de ambities en maatregelen 
verwoord inzake natuur en milieu. In het plan zijn de volgende ambities verwoord: 
- de bestaande milieukwaliteit zoals geluid en luchtkwaliteit op niveau houden; 
- het milieubeleid gebiedsgericht inrichten zodat de na te streven milieukwaliteiten aan-

sluiten op het karakter van het gebied; 
- schone bodems beschermen en een verslechtering van de bodemkwaliteit voorkomen; 
- behoud en versterking van de natuurfunctie; 
- voortzetten van natuur- en milieueducatie. 
Voor het grootste deel van het landelijk gebied is het gebiedstype Natuur van toepassing. 
Voor de recreatieterreinen in de Wilgenplas is het gebiedstype Recreatie van toepassing. 
 
Mer-beoordeling 
Voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen is vanwege de omvang van de natuur-
ontwikkeling binnen het plangebied (Bethunepolder en aangrenzende gebieden) sprake van 
een mer-beoordelingsplicht. De wettelijke regeling voor de mer-beoordeling gaat uit van het 
principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een projectmer-procedure is alleen noodzakelijk als het 
project 'belangrijke nadelige gevolgen' voor het milieu kan hebben. Het bevoegd gezag 
neemt, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, een besluit of een vol-
waardige mer-procedure al dan niet moet worden gevolgd. In de mer-beoordelingsnotitie 
d.d. 3-10-2011 (zie bijlage 7) is per milieuthema ingegaan op de te verwachten milieueffec-
ten van de voorgenomen ingrepen, waarbij ook is gekeken naar mogelijk samenhangende 
effecten met ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. Uit de uitgevoerde sectorale 
analyses blijkt dat de beoogde ontwikkelingen geen belangrijke negatieve milieueffecten 
zullen veroorzaken. Om deze reden is het niet noodzakelijk om in het kader van het be-
stemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen een projectmer-procedure te doorlopen.  
 
4.7.1. Wegverkeerslawaai 
Het landelijk gebied is op grote afstand gelegen is van grote geluidsbronnen als de A2, de 
Noordelijke Randweg Utrecht en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en in het grootste deel van 
het landelijk gebied is sprake van een goede tot zeer goede geluidssituatie. De aanwijzing 
van grote delen van het landelijk gebied tot stiltegebied (zie paragraaf 4.7.5) is hierbij mede 
van belang. Toch is er ook hier sprake van geluidshinder als gevolg van verkeer op de ver-
schillende wegen. In het landelijk gebied wordt geluidshinder ervaren van de regionale weg 
N230, de Maarsseveense Vaart en de erftoegangswegen in het gebied.  
In deze paragraaf wordt ingegaan op de Wet geluidhinder (Wgh) en normstelling ten aanzien 
van wegverkeerslawaai. Vervolgens komen nieuwe ontwikkelingen aan bod en de uitgangs-
punten ten aanzien van wegverkeerslawaai. 
Toetsingskader 
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Normstelling 
Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven  bevinden zich op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de 
weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rij-
stroken en van een binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid 
van de geluidsbelasting te worden onderbouwd.  
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-eve-
ning-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het 
gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
 
Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige be-
stemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvol-
doende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkun-
dige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere 
grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. De uiterste grenswaarde in 
buitenstedelijke situaties bedraagt 53 dB. Voor nieuwe agrarische bedrijfswoningen in bui-
tenstedelijk gebied geldt een uiterste grenswaarde van 58 dB. Wanneer de gestelde uiterste 
grenswaarde wordt overschreden, biedt de Wgh de mogelijkheid woningen te realiseren met 
een dove gevel, dat wil zeggen, een gevel met slechts incidenteel te openen delen. De ge-
luidswaarde binnen de woningen (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in 
het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhin-
der mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband 
met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van deze af-
trek is gebruikgemaakt. 
 
30 km/h-wegen 
De Wet geluidhinder kent geen geluidsnormen voor 30 km/h-wegen. Een verzoek tot vast-
stelling van hogere grenswaarden is voor deze geluidsbron daarom niet mogelijk. Voor de 
30 km/h-wegen zijn dan ook geen afstanden opgenomen. 
 
Onderzoek 
Geluidszones 
De breedte van de geluidszone voor de verschillende wegen in het plangebied bedraagt 
250 m aan weerszijden van de wegas (buitenstedelijke situatie met 1 of 2 rijstroken) of 
200 m uit de as van de weg (binnenstedelijke situatie met 1 of 2 rijstroken).  
 
Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek staan vermeld 
in tabel 4.4. De verkeersintensiteiten en voertuigverdelingen zijn afkomstig uit het pro-
gramma van de Milieudienst (http://milieudienstnwu.basec.nl). 
Alleen voor de Nieuweweg, Laan van Nifterlake, Westbroekse Binnenweg, Oudedijk en He-
renweg zijn deze gegevens bekend. Omdat de Laan van Nifterlake een 30 km/h-weg betreft 
zijn, zoals eerder gesteld, berekeningen achterwege gelaten. De gegevens van de West-
broekse Binnenweg en de Oudedijk zijn gebaseerd op tellingen in 2008, de gegevens van de 
Nieuweweg en de Herenweg op tellingen in 2006. Voor de extrapolatie naar het maatge-
vende jaar 2020 is uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar. Voor de 



 Analyse 63 

Adviesbureau RBOI ontwerpbestemmingsplan d.d. 03-07-2012 190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg 

overige wegen is ervan uitgegaan dat de verkeersintensiteit niet meer dan 1.000 mvt/etmaal 
zal bedragen.  
 
Tabel 4.4  Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal en afgerond op 50-tallen) 
 

weg 2020 
Nieuweweg (Herenweg-Griendweg) 1.200 
Westbroekse Binnenweg (Nedereindsevaart-Burg. Huydecoperweg) 1.350 
Oudedijk (Maarsseveensevaart-Nedereindsevaart) 1.350 
Herenweg 2.550 
overige wegen 1.000 
 
Resultaten akoestisch onderzoek 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
 
Ten behoeve van de geluidsgevoelige bestemmingen langs de genoemde bestaande wegen 
zijn de geluidscontouren van deze wegen van belang. Indien een dergelijke nieuwe situatie 
binnen de geluidszone van een weg ligt, dient te worden voldaan aan de normen die de Wet 
geluidhinder stelt. Wanneer de voorkeursgrenswaarde van 48 dB aan de gevel niet wordt 
overschreden is een geluidsgevoelige bestemming, voor wat betreft de Wet geluidhinder, 
toegestaan. In onderstaande tabel is aangegeven op welke afstand vanuit de wegas dit ge-
luidsniveau wordt bereikt (48 dB-contour). De berekeningen die hieraan ten grondslag liggen 
zijn opgenomen in de bijlage 6. 
Ook zijn in onderstaande tabel 4.5 contouren vermeld van 53 dB en 58 dB, zogenaamde ui-
terste grenswaarde voor buitenstedelijke situaties voor respectievelijk nieuwe woningen en 
nieuwe agrarische bedrijfswoningen. Dit betekent dat binnen de afstand uit de wegas waar 
de uiterste grenswaarde wordt bereikt (de 53 dB of 58 dB-contour) geen nieuwe geluidsge-
voelige bestemming gelegd kan worden. 
In het gebied waar de geluidsbelasting aan de gevel tussen de voorkeursgrenswaarde 
(48 dB) en de uiterste grenswaarde (53 dB of 58 dB) ligt, zijn nieuwe geluidsgevoelige be-
stemmingen alleen toegestaan indien een hogere waarde zal worden verleend door het col-
lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht (voorheen Maars-
sen).  
 
Tabel 4.5  Contouren geluidsbelasting (4,5 m maatgevende hoogte) 
 

wegvak afstand 48 dB-
contour 

afstand 53 dB-
contour 

afstand 58 dB-
contour 

Nieuweweg 16 m 7 m * 
Westbroekse Binnenweg 21 m 9 m 3 m 
Oudedijk 16 m 6 m * 
Herenweg 41 m 19 m 8 m 

overige wegen (60 km/h) 14 m 5 m * 
overige wegen (50 km/h) 11 m 4 m * 

 

* Afstand is te klein om te berekenen. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Binnen het plangebied worden geen nieuwe wegen mogelijk gemaakt. Ook worden binnen 
het plangebied geen reconstructies van wegen voorzien.  
Buiten de genoemde geluidszones is de ontwikkeling of herbouw van geluidsgevoelige be-
stemmingen zonder beperkingen mogelijk. Indien binnen het plangebied nieuwe geluidsge-
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voelige bestemmingen, geprojecteerd binnen de geluidszone van een weg, mogelijk worden 
gemaakt dient akoestisch onderzoek plaats te vinden.  
In het landelijk gebied worden geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige functies bij 
recht mogelijk gemaakt. Via planwijziging kan wel toepassing worden gegeven aan het 
Ruimte-voor-Ruimtebeleid waarbij in ruil voor sloop van agrarische bedrijfsgebouwen een 
extra woning mag worden gebouwd. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze nieuwe woning 
milieuhygiënisch inpasbaar is, ook wat betreft de van toepassing zijnde geluidsnormen. 
Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de Verkeersmilieukaart (VMK) die beheerd wordt 
door de milieudienst Noord-West Utrecht. 
 
4.7.2. Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door het Wet milieubeheer luchtkwali-
teitseisen 2007 (ook wel Wet luchtkwaliteit, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwavel-
dioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij 
zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met name de grenswaarden voor stik-
stofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grens-
waarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.6 weergegeven. De grenswaarden 
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsom-
standighedenwet. 
 
Tabel 4.6  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 
 

stof toetsing van grenswaarde geldig  
stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 μg/m³ 2010 tot en 
met 2014 

 jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ vanaf 2015 
fijn stof (PM10)1)  jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ vanaf 11 juni 

2011 
 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. meer 

dan 50 μg/m³ 
vanaf 11 juni 
2011 

1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de 
Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) uit-
oefenen indien:  
- de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaar-

den (lid 1 onder a); 
- de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefe-

ning van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder 
b1); 

- bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met 
de uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door 
die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

- de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concen-
tratie in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

- het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  
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Besluit niet in betekenende mate (nibm) 
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
- een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde 

NO2 en PM10; 
- een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden. 
 
Onderzoek  
Huidige situatie 
Uit de informatie die beschikbaar is via de Monitoringstool (die bij het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort) blijkt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof 
langs wegen binnen het plangebied in de huidige situatie overal onder de 30 µg/m³ ligt. De 
jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide ligt langs de maatgevende wegen in het gehele 
plangebied onder de 37 µg/m³. Hieruit blijkt dat ruimschoots aan de grenswaarden uit de 
luchtkwaliteitswetgeving wordt voldaan.  
 
Verwachte ontwikkelingen 
Het bestemmingsplan zal slechts ontwikkelingen mogelijk maken die niet of 'niet in bete-
kende mate' bijdragen aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Hierbij moet ge-
dacht worden aan (kleine) uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven en het bieden 
van de mogelijkheid om bij agrarische bedrijven nevenfuncties te realiseren. Het plan heeft 
dan ook geen relevante gevolgen voor de luchtkwaliteit binnen het plangebied en in de om-
geving daarvan. Aangezien de concentraties luchtverontreinigende stoffen ruimschoots onder 
de grenswaarden uit de Wlk liggen, leiden de ontwikkelingen uit het bestemmingsplan in 
geen geval tot een overschrijding van grenswaarden.  
 
Conclusie 
De Wlk staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. Ontwikkelingsmogelijk-
heden in plan dragen slechts 'niet in betekenende mate' bij aan de concentraties luchtver-
ontreinigende stoffen. Binnen het plangebied is uit het oogpunt van luchtkwaliteit sprake van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
4.7.3. Bodemkwaliteit 
Toetsingskader 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit past 
bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen 
worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreiniging geen 
onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bestaande bo-
demkwaliteit niet verslechtert. Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en in-
dien er toch bodemverontreiniging ontstaat, dient deze direct te worden opgeruimd. Bij be-
staande mobiele verontreinigingen die voor 1987 ontstaan zijn (zogenaamde erfenisgeval-
len), zal bij de sanering ook naar de kosteneffectiviteit worden gekeken. Uitgangspunt voor 
verontreinigingen die zich in het grondwater manifesteren is dat deze beheersbaar zijn en 
blijven. Bij bodemsaneringen wordt de terugsaneerwaarde bepaald door de bodemfunctie-
klasse. Deze is af te leiden van de Bodemfunctieklassenkaart en het vigerende bestem-
mingsplan.  
 
Ontwikkelingslocaties 
Het vaststellen van de bodemkwaliteit wordt bij het opstellen/wijzigen van een bestem-
mingsplan alleen van belang geacht voor de locaties waar ontwikkelingen gepland zijn (zoals 
functiewijzigingen die een gevoeliger bodemgebruik tot gevolg hebben, bouwen, gra-
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ven/ophogen). Dan dient bekeken te worden of de bodemkwaliteit een belemmering op kan 
leveren voor het realiseren van de geplande ontwikkeling(en). Bijna altijd is het mogelijk om 
de bodem geschikt te maken voor het gewenste gebruik. Het is echter mogelijk dat een plan 
daardoor financieel onuitvoerbaar wordt, bijvoorbeeld omdat de kosten van de sanering te 
hoog zijn. Om dit in beeld te krijgen, zal de kwaliteit van de bodem op de ontwikkelingsloca-
ties vastgesteld moeten worden en zal, ingeval de bodemkwaliteit niet aansluit bij de functie, 
een inschatting van kosten moeten worden gemaakt om de bodemkwaliteit in overeenstem-
ming te brengen met de beoogde (toekomstige) functie. Daarnaast geldt dat de ontwikkelin-
gen een eventueel benodigde aanpak van ernstige gevallen van bodemverontreiniging niet 
mogen frustreren. 
 
Omdat het onderhavige bestemmingsplan (overwegend) conserverend van aard is, is het 
niet noodzakelijk om de bodemkwaliteit binnen het gehele plangebied vast te stellen, maar 
kan volstaan worden met een conclusie over de algehele bodemkwaliteit op basis van een in-
ventarisatie van: reeds uitgevoerde bodemonderzoeken, bekende (voormalige) bodembe-
dreigende activiteiten en geregistreerde gevallen van (vermoedelijk) ernstige bodemveront-
reiniging. 
 
Onderzoek en conclusie 
De bekende Wet bodembeschermingslocaties zijn geregistreerd bij de provincie Utrecht. Hier 
is de ligging van de locaties en ook de 'Statusbeoordeling' en de vereiste vervolgactie ver-
meld. Er zijn 36 Wet bodembeschermingslocaties gelegen binnen het plangebied. 
 
Naast de locaties waar een bodemverontreiniging bekend is, is er ook een aantal locaties 
waarvan, op grond van (voormalig) bodemgebruik vermoed wordt dat de bodem verontrei-
nigd kan zijn geraakt. Hier is echter nog geen bodemonderzoek uitgevoerd. Deze locaties 
worden als potentieel verdacht aangemerkt. Het gaat onder andere om slootdempingen (fi-
guur 4.5). Omdat de herkomst van het slootdempingsmateriaal niet bekend is, worden de 
tracés van de gedempte sloten als bodemverdacht aangemerkt (aangeduid als lijnelement).  
 

 
Figuur 4.5  Overzicht locaties gedempte sloten 
 
Naast gedempte sloten kunnen als meest voorkomende bodembedreigende activiteiten aan-
gemerkt worden (voorbeeld): opslag oliën, chemicaliën en afvalstoffen, ophogingen en aan-
gebrachte verhardingsmaterialen. De plaatsen waarvan op grond van archiefonderzoek be-
kend is dat er bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgehad zijn aangeduid op fi-
guur 4.6. 
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Figuur 4.6  Overzicht bodemverdachte locaties 
 
Voor het hele grondgebied van de voormalige Maarssen is een Bodemfunctieklassenkaart 
vastgesteld. Uit deze kaart is af te leiden dat de lintbebouwing langs de Looijdijk en de Laan 
van Niftarlake in Tienhoven ingedeeld is in bodemfunctieklasse 'Wonen'. De rest van het 
plangebied is niet ingedeeld in een bodemfunctieklasse. Gelet op het bodemgebruik, zal het 
overgrote deel van het plangebied vallen in de bodemfunctieklasse 'Landbouw/Natuur'. Uit-
gangspunt bij het gemeentelijk bodembeleid is dat de bodemkwaliteit aansluit bij de be-
staande of toekomstige bodemfunctie(s). Voor de bodemfunctieklasse 'Landbouw/Natuur' 
houdt dit in dat de bodem binnen gebieden met deze bodemfunctieklasse schoon zouden 
moeten zijn. Voor de bodemfunctieklasse 'Wonen' geldt dat de bodem licht verontreinigd 
mag zijn tot aan de maximale waarden van deze bodemkwaliteitsklasse, die in het Besluit 
bodemkwaliteit is vastgelegd. Voor het onderhavige plangebied geldt voor veel percelen de 
bodemkwaliteit slechter is dan op grond van de functie vereist is. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan is consoliderend van aard. Bij toekomstige omzetting van 
agrarisch gebruik naar natuur zal worden bekeken of ter plaatse verontreinigingen bekend 
zijn of verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. Indien nodig zal de bodem worden ge-
saneerd, zodat deze geschikt is voor de nieuwe functie. 
 
4.7.4. Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
te worden gekeken, namelijk: 
- bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.  
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsge-
bonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op 
een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stof-
fen, indien hij onafgebroken1) en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR 

                                               
1)  Dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar. 
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drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang over-
lijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
Inrichtingen 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. 
Met het besluit wordt beoogd een wettelijke grondslag te geven aan het externe veiligheids-
beleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers 
in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaard-
baar minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een risicovolle 
inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwets-
bare objecten1). Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een be-
stemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan. Het Bevi bevat geen norm voor het 
GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht voor het GR in het invloeds-
gebied rondom de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het 
GR geldt daarbij als buitenwettelijke oriëntatiewaarde.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is het externe veiligheidsbeleid 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. 
 
Op basis van de circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter 
plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 
per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare ob-
jecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt een richt-
waarde van 10-6 per jaar. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de ori-
ëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht2). Deze 
verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt 
dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te wor-
den gesteld aan het ruimtegebruik. 
 
Vervoer gevaarlijke stoffen door leidingen 
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 
Met de AMvB is aangesloten bij de risiconormering uit het Bevi. Daarbij worden de toetsings- 
en bebouwingsafstand uit de oude Circulaire vervangen door een afstand voor het PR en een 
afstand voor het invloedsgebied van het GR. VROM adviseert met de nieuwe normstelling re-
kening te houden. De systematiek van toetsingsafstanden en minimale bebouwingsafstanden 
uit de oude circulaire vervalt hiermee. 
 
Het Bevb heeft vooralsnog betrekking op aardgasleidingen (drooggas, natgas en zuurgas) en 
K1-, K2- en K3-leidingen (brandbare vloeistoffen). In de toekomst zal het Bevb ook gaan 
gelden voor leidingen met andere gevaarlijke stoffen, zoals etheenoxide, chloor, ammoniak 
en waterstof. 
 
                                               
1)  Grenswaarden moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige redenen worden 

afgeweken. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in woningen (op enkele uitzonderingen na), gebouwen waar 
kwetsbare groepen mensen verblijven en gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een 
groot gedeelte van de dag aanwezig te zijn. Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn bedrijfsgebouwen, 
kantoorgebouwen en hotels met een brutovloeroppervlak van maximaal 1.500 m² per object en winkels/winkel-
complexen die niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt. 

2)  De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten 
per kilometer en per jaar: 
- 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 
- 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers; 
- 10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers; 
- enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde). 
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Onderzoek 
Huidige situatie 
Volgens de provinciale risicokaart en het Natuur- en Milieubeleidsplan Maarssen zijn binnen 
het plangebied geen risicorelevante bedrijven aanwezig. De risicovolle inrichtingen die buiten 
het plangebied zijn gelegen leiden niet tot ruimtelijke beperkingen binnen het plangebied. 
Binnen het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, het 
water of het spoor. Wel ligt langs de zuidoostgrens van het plangebied een planologisch-re-
levante gasleiding (druk van 40 bar en uitwendige diameter van 12,75 inch). De leiding en 
de belemmeringenstrook worden opgenomen op de verbeelding en in de regels. Voor deze 
leiding is sprake van een PR 10-6-contour van 0 m en geldt een inventarisatieafstand voor 
het GR van 140 m. Binnen deze inventarisatieafstand liggen in de huidige situatie weinig ge-
bouwen. Aangezien de personendichtheid binnen de inventarisatieafstand zeer laag is, wor-
den groepsrisicoberekeningen niet noodzakelijk geacht. De oriëntatiewaarde voor het GR 
wordt in geen geval overschreden. 
 
Verwachte ontwikkelingen 
In het bestemmingsplan wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt binnen de zakelijk 
rechtstrook (4 m aan weerszijden) van de leiding. Daarnaast worden binnen de inventarisa-
tieafstand langs de leiding geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot een rele-
vante toename van de personendichtheid en daarmee tot een toename van het groepsrisico.  
 
In het bestemmingsplan wordt de vestiging van Bevi-inrichtingen uitgesloten.  
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. 
De planologisch relevante gasleiding ter hoogte van de zuidoostgrens van het plangebied 
wordt opgenomen op de verbeelding en in de regels. 
 
4.7.5. Milieuhinder agrarische bedrijven  
Toetsingskader 
Het Besluit landbouw milieubeheer (Blm) is van toepassing op melkrundveehouderijen, ak-
kerbouw- en tuinbouwbedrijven met open grondteelt, gemechaniseerde loonbedrijven, paar-
denhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, witloftrekkerijen, teeltbedrij-
ven met eetbare paddenstoelen, spoelbassins en opslagen van vaste mest.  
 
Het Blm bevat voorwaarden die bepalen of een inrichting wel of niet onder het Blm valt. Deze 
voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aantal dieren, de afstand tot een 
kwetsbaar gebied, de afstand tot gevoelige objecten en de aard en capaciteit van stoffen die 
worden op- en overgeslagen. De minimale afstanden zijn weergegeven in de onderstaande 
tabel. Naast de in de tabel 4.7 genoemde afstanden gelden minimale afstanden tot opslagen 
van mest, afgedragen gewassen en dergelijke.  
 
Tabel 4.7  Minimale afstanden landbouwbedrijven 
 

 inrichting waar landbouwhuis-
dieren worden gehouden 

inrichting waar geen land-
bouwhuisdieren worden ge-
houden 

min. afstand tot objecten 
cat. I en II 

100 m 50 m 

min. afstand tot objecten 
cat. III, IV en V 

50 m 25 m 
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De indeling van objecten is in tabel 4.8 weergegeven. 
 
Tabel 4.8  Indeling van objecten 
 

object  
categorie 

omschrijving 

I 1. bebouwde kom met stedelijk karakter; 
2. ziekenhuis, sanatorium, en internaat;  
3. objecten voor verblijfsrecreatie.  

II 1. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omgeving in een 
overigens agrarische omgeving; 

2. objecten voor dagrecreatie. 
III 1. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied 

een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent.  
IV 1. woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of 

meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn; 
2. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing. 

V 1. woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op 
grond van een vergunning aanwezig mogen zijn. 

 
Overigens zullen de afstanden tot gevoelige objecten in de toekomst nog worden afgestemd 
op de Wet geurhinder en veehouderij. 
 
Wet geurhinder en veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat een beoordelingskader voor geurhinder van 
veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm). Het be-
oordelingskader is als volgt: 
- voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld (in de Regeling 

geurhinder en veehouderij (Rgv)) geldt een waarde (maximale geurbelasting) op een 
geurgevoelig object; 

- voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten op-
zichte van geurgevoelige objecten; 

- daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstruc-
tiewet) en niet-concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en 
buiten de bebouwde kom. Het plangebied is gelegen in een niet-concentratiegebied. 

 
Tabel 4.9  Geldende waarden/afstanden veehouderijen 
 

  niet-concentratie-
gebied 

afstand buitenzijde dieren-
verblijf tot buitenzijde 
geurgevoelig object 

binnen bebouwde 
kom 

diercategorieën Rgv max. 2 ouE/m³  
min. 50 m andere diercategorieën min. 100 m t.o.v. 

geurgevoelig object 
buiten  
bebouwde kom 

diercategorieën Rgv max. 8 ouE/m³  

min. 25 m andere diercategorieën min. 50 m t.o.v. 
geurgevoelig object 

 
Verzuring 
Om verzuring in Natura 2000-gebieden tegen te gaan wordt bij het opstellen van het be-
heerplan voor het Natura 2000-gebied de bestaande situatie rond aanwezige en aangren-
zende veehouderijbedrijven geïnventariseerd. Daarbij wordt gekeken naar de mate van ver-
zuring van de bodem bij deze bedrijven. Afhankelijk van de verzuringsgraad wordt beoor-
deeld waar vergunningen voor uitbreiden van veehouderijbedrijven kunnen worden afgege-
ven en waar niet. Totdat het beheerplan is vastgesteld, worden plannen voor uitbreiding van 
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veehouderijbedrijven in het plangebied individueel beoordeeld en getoetst op mogelijke ef-
fecten op de natuurgebieden. 
 
Onderzoek 
Huidige situatie 
Binnen het plangebied is een aantal akkerbouwbedrijven en grondgebonden veehouderijen 
aanwezig. Intensieve veehouderijen komen in het gebied niet voor. 
 
Verwachte ontwikkelingen 
In het bestemmingsplan worden geen nieuwe akkerbouw- en veeteeltbedrijven mogelijk ge-
maakt. Tevens worden in de omgeving van de aanwezige bedrijven geen nieuwe gevoelige 
functies mogelijk gemaakt binnen de afstanden uit het Besluit landbouw of de Wet geurhin-
der en veehouderij. Daarmee voldoet het plan aan de vigerende regelgeving voor agrarische 
bedrijvigheid. 
 
Conclusie  
In het bestemmingsplan worden geen nieuwe gevoelige objecten mogelijk gemaakt binnen 
de afstanden uit het Besluit landbouw of de Wet geurhinder en veehouderij. Het aspect mili-
euhinder door agrarische bedrijvigheid staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in 
de weg. 
 
4.7.6. Milieubeschermingsgebieden 
Stiltegebied 
Toetsingskader 
De provincie Utrecht heeft in de provincie enkele 'stiltegebieden' aangewezen. Het provin-
ciale beleid omtrent stiltegebieden is erop gericht om de plaatsen waar geen of weinig ge-
luidsbelasting als gevolg van menselijke activiteiten is, te beschermen tegen verstoring van 
de (bijna) natuurlijke akoestische situatie. Dit komt overeen met het stand still-principe. 
Daarnaast wordt ernaar gestreefd om situaties met een hoge geluidsbelasting te verbeteren.  
Binnen stiltegebieden dient geluidshinder zoveel mogelijk voorkomen/beperkt te worden. Ac-
tiviteiten die in dit verband moeten worden geweerd, zijn met name niet-agrarische bedrij-
vigheid, intensieve toeristisch-recreatieve voorzieningen als jachthavens, permanente en 
geluidshinderlijke tijdelijke verblijfsrecreatieve voorzieningen, dagrecreatieve voorzieningen 
met grote verkeers- of publiekaantrekkende werking, lawaaisportterreinen en militaire acti-
viteiten. Het ruimtelijk beleid richt zich ook op het voorkomen van de toename en bij voor-
keur het verminderen van gemotoriseerd verkeer door stiltegebieden. 
 
Onderzoek 
Een groot deel van het plangebied is door de provincie Utrecht aangewezen als stiltegebied 
(zie figuur 4.7). De aanwijzing als stiltegebied leidt niet tot een beperking van de agrarische 
bedrijfsvoering. Ter zake van nevenfuncties is evenwel een terughoudend beleid gewenst. De 
op het recreatieve medegebruik gerichte nevenfuncties en de functies gericht op verrichten 
van groene en blauwe diensten worden passend geacht binnen het beleid voor het landelijk 
gebied. 
 
Conclusie  
In het bestemmingsplan worden geen functies mogelijk gemaakt die leiden tot een toename 
van geluidshinder binnen het stiltegebied. Daarmee wordt aan het stand still-beginsel vol-
daan. 
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Waterwingebied en Grondwaterbeschermingsgebied 
De Bethunepolder is aangewezen als waterwingebied. Het water wordt hier niet omhoog ge-
pompt, maar komt vanzelf naar boven als kwelwater. Dit kwelwater wordt als grondstof ge-
bruikt voor het drinkwater. De Bethunepolder is een kwetsbare winning en de provincie 
Utrecht hanteert ten aanzien van het gebruik van deze polder extra strenge regels om ver-
vuiling van het grondwater en de bodem te voorkomen.  
De Bethunepolder en de omringende polders/gebieden maken deel uit van het Grondwater-
beschermingsgebied. De begrenzing van het Waterwingebied en het Grondwaterbescher-
mingsgebied is weergegeven in figuur 4.7. Ter bescherming van het grondwater hanteert de 
provincie regels ten aanzien van gebruik en werken en werkzaamheden. De Bethunepolder 
wordt gerekend tot de zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Hier geldt het Be-
sluit boringen en funderingen en het Inrichtingenbesluit grondwaterbescherming. Voor de 
van toepassing zijnde regelgeving wordt verwezen naar de Provinciale Milieuverordening. 
 
Conclusie 
In het bestemmingsplan worden geen nadere regels opgenomen ter bescherming van het 
waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied. De regels, zoals opgenomen in de 
Provinciale Milieuverordening, bieden voldoende bescherming. 
 
4.7.7. Kabels en leidingen 
In de paragraaf externe veiligheid is ingegaan op de binnen het plangebied aanwezige gas-
leiding. In het plangebied zijn geen overige planologisch relevante leidingen aanwezig. Te-
vens zijn er geen hoogspanningsleidingen, straalpaden of telecomverbindingen in de omge-
ving van het plangebied gelegen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en 
leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan. 
 
4.7.8. Duurzaamheid 
Het onderliggende bestemmingsplan betreft het landelijk gebied en is voornamelijk conser-
verend van aard. Ondanks dat conserverende karakter, is een algemene trend in het lande-
lijk gebied dat agrarische bedrijven aan verandering onderhevig zijn, in de vorm van intensi-
vering, functieverandering en functieverbreding.  
 
Dit betekent dat er, mede in het belang van het behoud van het buitengebied en de land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden, ook ruimte moet worden geboden aan deze dy-
namiek. Vitale agrarische bedrijven zijn onmisbaar voor instandhouding van deze waarden.  
 
De gemeente wil mogelijkheden bieden om op duurzame wijze aan deze veranderingsproces-
sen vorm te geven, in dit geval door passende nevenactiviteiten te faciliteren. Verbreding 
van de bedrijfsvoering biedt nieuwe kansen en draagt bij aan voortzetting van het agrarisch 
beheer van het cultuurlandschap.  
 
In dit bestemmingsplan wordt ervoor gekozen het aspect duurzaamheid heel concreet vorm 
te geven. De achterliggende gedachte is om duurzame energieopwekking als nevenactiviteit 
voor agrarische en niet-agrarische bedrijven mogelijk te maken. Hierbij wordt de aandacht 
gericht op: 
1. mestvergistingsinstallaties; 
2. kleine windturbines. 
 
Deze technieken worden in toenemende mate gebruikt en zijn sterk in ontwikkeling. Dit leidt 
ertoe dat ze steeds beter en rendabeler worden, en daarmee ook vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief steeds beter toepasbaar zijn. 
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Een andere techniek die vermelding verdient in het kader van duurzame energieopwekking is 
het gebruik van zonne-energie. Zonnepanelen mogen vergunningsvrij worden geplaatst, met 
dien verstande dat wordt voldaan aan eventuele welstandseisen. Voor monumenten is het 
plaatsen van zonnepanelen niet vergunningsvrij. 
 
Voor mestvergistingsinstallaties en kleine windturbines wordt een totale hoogte van 15 m 
toegestaan binnen dit bestemmingsplan. Deze hoogte is afgestemd op de maximaal toege-
stane hoogte voor silo's bij agrarische bedrijven, zodat voor al deze bouwwerken een uni-
forme maat voor bebouwingshoogte gehanteerd wordt. 
 
Door bovenstaande mogelijkheden te faciliteren, wil de gemeente ruimte geven aan duur-
zame bedrijfsontwikkeling in het landelijk gebied en de potentie die het landelijk gebied heeft 
voor duurzame energieopwekking zo optimaal mogelijk te benutten. 
 
4.7.9. Bouwstenen voor beleid 
Wegverkeerslawaai 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en het bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- realiseren van verbetering leefbaarheid langs wegen door vermindering geluidshinder 

als gevolg van wegverkeer; 
- bij nieuwe ontwikkelingen toename geluidsgehinderden beperken door voldoende af-

stand te houden uit de geluidsproducerende infrastructuur waarbij voldaan wordt aan 
de normen van de Wgh. 

 
Luchtkwaliteit 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en het bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- de Wlk staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg; 
- ontwikkelingsmogelijkheden in plan dragen slechts in 'niet betekenende mate' bij aan 

de concentraties luchtverontreinigende stoffen; 
- ter plaatse van het plangebied is uit het oogpunt van luchtkwaliteitseisen sprake van 

een goed woon- en leefklimaat. 
 
Bodemkwaliteit 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en het bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- voor die locaties waar in het bestemmingsplan een functiewijziging wordt mogelijk ge-

maakt, dient in het kader van het op te stellen wijzigingsplan een verkennend bodem-
onderzoek te worden uitgevoerd. 

 
Milieuhinder agrarische bedrijven 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en het bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- in het bestemmingsplan worden bij recht geen nieuwe gevoelige objecten mogelijk ge-

maakt binnen de afstanden uit het Besluit landbouw of de Wet geurhinder en veehou-
derij;  

- voor die locaties waar in het bestemmingsplan een functiewijziging wordt mogelijk ge-
maakt, dient in het kader van het op te stellen wijzigingsplan aangetoond te worden dat 
sprake is van een milieuhygiënisch aanvaardbare ontwikkeling; 

- het aspect milieuhinder door agrarische bedrijvigheid staat de uitvoering van het be-
stemmingsplan niet in de weg. 
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Milieubeschermingsgebieden 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en het bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- in het bestemmingsplan worden geen functies mogelijk gemaakt die leiden tot een toe-

name van geluidshinder binnen het stiltegebied; daarmee wordt aan het stand still-be-
ginsel voldaan; 

- in het bestemmingsplan worden geen functies mogelijk gemaakt die bodem en grond-
water in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied kunnen vervuilen. 

 
Externe veiligheid 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en het bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de 

weg; 
- de planologisch relevante gasleiding ter hoogte van de zuidoostgrens van het plange-

bied dient te worden opgenomen op de verbeelding en in de regels. 
 
 
4.8. Niet-agrarische bedrijvigheid 

4.8.1. Algemeen 
In het plangebied komen enkele niet-agrarische bedrijven voor. Een deel van de bedrijven is 
gelegen in de aaneengesloten bebouwingslinten van Tienhoven en Oud Maarsseveen. Het 
gaat steeds om relatief kleine bedrijven. Vaak zijn de bedrijven achter of naast woningen ge-
situeerd, hetgeen op een aantal plaatsen leidt tot een menging van woningen en bedrijven. 
 
4.8.2. Milieuhinder niet-agrarische bedrijven  
Toetsingskader 
Om te kunnen bepalen of de mogelijke milieubelasting van een bedrijf hoog of laag is, wordt 
veelal gebruikgemaakt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De Staat van Bedrijfsactiviteiten 
is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt 
naar toenemende milieubelasting. Deze Staat is gebaseerd op de VNG-brochure 'Bedrijven 
en milieuzonering'. Met behulp van een indeling in categorieën wordt aangegeven hoe groot 
de mogelijke milieubelasting van een bedrijf is. 
 
Voor dit plangebied wordt gebruikgemaakt van de Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten. 
Deze SvB geeft met zogenaamde richtafstanden aan in welke milieucategorie een bedrijf 
valt. Er zijn richtafstanden voor aspecten als gevaar, geluids-, stof- en geurhinder. De ge-
noemde richtafstanden gelden voor het referentiekader van een 'rustige woonwijk'. Zoals ook 
in de VNG-publicatie is aangegeven en in vaste jurisprudentie is bevestigd, kan voor andere 
omgevingstypen dan een rustige woonwijk worden afgeweken van deze richtafstanden. Voor 
een nadere toelichting op de aanpak van de milieuzonering met behulp van de Staat van Be-
drijfsactiviteiten wordt verwezen naar bijlage 4.  
 
Onderzoek  
Huidige situatie 
De in het plangebied aanwezige niet-agrarische bedrijven (niet zijnde nutsbedrijven) zijn 
geïnventariseerd en ingeschaald volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie tabel 4.10 en 
bijlage 5). Deze bedrijven worden van een specifieke maatbestemming voorzien. Op die ma-
nier worden zij niet in hun huidige bedrijfsvoering beperkt. Ook de in het plangebied aanwe-
zige gemalen worden geregeld binnen de bestemming Bedrijf en voorzien van een specifieke 
aanduiding (gm). 
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Tabel 4.10  Overzicht niet-agrarische bedrijven binnen het plangebied 
 

adres naam SBI-code omschrijving bestemming 

Veenkade 20 AJ Baars 45.2  aannemer B(sb-1) 

Laan van Niftarlake 137 Bouw bedrijf Ter Ree-

horst 

45.2 aannemer B(sb-1) 

Laan van Niftarlake 95 Exploitatie Maatschap-

pij Ter Reehorst B.V. 

14.1.2 aannemerbedrijf B(sb-1) 

Laan van Niftarlake 77 De Oudstrijder BV 45.2 aannemer B(sb-1) 

Laan van Niftarlake 47 Hensbergen Transport-

bedrijf 

60.24.2 transportbedrijf B(sb-3) 

Laan van Niftarlake 39a Ter Reehorst 2612 opslag B(sb-4) 

Maarsseveensevaart 7 Hoepel Transport VOF 60.24.2 transportbedrijf B(sb-3) 

Nimmerdorlaan 3 Hoveniersbedrijf v.d. 
Woude 

14.1.1 hovenier B(hv) 

Nieuwe weg 17 Jachthaven Manten 51.9 opslag en water-
sportwinkel 

B(op) en W (dh) 

 
4.8.3. Verwachte ontwikkelingen 
In het bestemmingsplan worden geen nieuwe bedrijfspercelen mogelijk gemaakt. Ook op 
vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen worden geen nieuwe vestigingsmogelijkheden ge-
boden voor nieuwe niet-agrarische bedrijfsactiviteiten. De aanwezige bedrijven zullen gege-
ven de beperkte ruimtelijke mogelijkheden en van toepassing zijnd milieubeleid niet of nau-
welijks in omvang toenemen.  
 
4.8.4. Bouwstenen voor beleid 
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- er wordt in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van een Staat van Bedrijfsactivitei-

ten; 
- in de regels wordt vastgelegd dat de aanwezige bedrijven specifiek worden bestemd zo-

dat de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven. 
 
 
4.9. Wonen 

4.9.1. Algemeen 
In het plangebied komen zowel burgerwoningen voor als (agrarische) bedrijfswoningen. Het 
gaat om verspreid in het gebied gelegen woningen en de lintbebouwing van Tienhoven en 
Oud Maarsseveen.  
 
In het landelijk gebied van Maarssen heeft de lintbebouwing van Tienhoven en Oud Maarsse-
veen een geheel eigen, dorps karakter. Eigenlijk zijn Tienhoven en Oud Maarsseveen twee 
kleine dorpen, waarvan de straten, Laan van Niftarlake en Looydijk, in elkaars verlengde lig-
gen. Tot in de jaren zestig behielden de dorpen hun oude oorspronkelijke structuur. Daarna 
zijn er enkele kleinschalige woningcomplexen gerealiseerd, bij de Maarsseveense Vaart en 
ten noorden van de Middenweg, haaks op de structuur van het lint. 
Een andere ontwikkeling die meer en meer het ruimtelijk beeld van de kern Tienhoven-Oud 
Maarsseveen bepaald, is het vervangen van bestaande kleine woningen en voormalige agra-
rische bedrijfscomplexen door nieuwe woningen, met een eigen schaal en ruimtelijke uitstra-
ling. Deze ontwikkeling gaat samen met veranderingen in de bevolkingssamenstelling van 
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het dorp. Steeds meer stedelingen verkiezen het landelijk gebied als woonomgeving boven 
de stad en investeren hier in vernieuwing en uitbreiding van bestaande woonbebouwing.  
Ook in het landelijk gebied worden voormalige agrarische bedrijfscomplexen vernieuwd en 
vervangen door woningen met een eigen karakteristiek.  
 
4.9.2. Verwachte ontwikkelingen 
De woonfunctie in het landelijk gebied zal ook in de toekomst blijven voortbestaan. Er is veel 
belangstelling voor wonen in het landelijk gebied (rust, ruimte, groen). Voor een kwalitatief 
goed woon- en leefmilieu is het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om de wo-
ning en het erf te kunnen moderniseren en aan te passen aan de huidige eisen voor woon-
comfort. Door het bieden van mogelijkheden voor beroep-aan-huis en kleinschalige bedrijfs-
matige activiteiten, kunnen de gebruiksmogelijkheden van de aanwezige bebouwing vergroot 
worden. In samenhang hiermee zal het ruimtelijk beeld van de bebouwing veranderen, zowel 
in de linten als in het landelijk gebied. 
 
Voormalige (agrarische) bedrijfswoningen worden veelal verkocht als burgerwoning. Als een 
voormalige bedrijfswoning in gebruik is als burgerwoning, zijn er meestal ook nog veel 
voormalige bedrijfsgebouwen aanwezig (schuren, stallen, hooitassen en dergelijke). Met het 
oog op 'ontstening' van het landelijk gebied is sloop van deze voormalige bedrijfsbebouwing 
een eerste optie. De inzet van hierop afgestemde instrumenten (Ruimte voor Ruimte) kan 
bijdragen aan de gewenste ontstening. Een andere optie is om voor deze gebouwen een pas-
sende vervolgfunctie te zoeken. Het opnemen van een passende regeling waardoor aan de 
vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) hergebruikt kunnen worden is gewenst.  
 
In een aantal gevallen blijft de voormalige ondernemer ook na het beëindigen van het agra-
risch bedrijf op de boerderij wonen, waarbij hobbymatig nog wat agrarische activiteiten (het 
houden van dieren) worden uitgevoerd. Bovendien combineert een toenemend aantal bur-
gers het 'buiten wonen' met het houden van paarden of ander vee voor hobbydoeleinden. 
Mede om die reden betrekken zij veelal vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen.  
Ten aanzien van het houden van paarden, dient in het bestemmingsplan een passende rege-
ling te worden opgenomen, ook voor de aanleg van paardenbakken. 
 
Burgers die in het buitengebied wonen combineren het wonen vaak met hobbymatige hou-
den van dieren. Gelijktijdig beheren en onderhouden zij delen van het landelijk gebied. Met 
het oog op dit gebruik is het gewenst beperkte bouwmogelijkheden voor schuilstallen in het 
bestemmingsplan te bieden. 
  
Een ontwikkeling die sterk in opkomst is en wonen en natuurontwikkeling met elkaar combi-
neert, is de realisatie van nieuwe landgoederen (rood voor groen). Delen van het plangebied 
lenen zich in principe voor deze ontwikkeling. Omdat het steeds om unieke ontwikkelingen 
gaat ligt, is ervoor gekozen hiervoor geen generieke regeling in het bestemmingsplan op te 
nemen. 
 
4.9.3. Bouwstenen voor beleid  
Op basis van de huidige gegevens en inzichten zijn voor het landelijk gebied en bestem-
mingsplan de volgende bouwstenen voor beleid geformuleerd: 
- een functiewijziging van voormalige agrarische complexen naar wonen of niet-agrari-

sche bedrijvigheid mogelijk maken; 
- het toepassen van de Ruimte-voor-Ruimteregeling mogelijk maken; 
- bij functiewijziging en toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling dienen de be-

staande cultuurhistorische en landschappelijke waarden behouden dan wel verstrekt te 
worden; 
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- bij functiewijziging en toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling dienen omlig-
gende agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering belemmerd te worden; 

- mogelijkheden bieden om schuilstallen te realiseren voor het hobbymatig houden van 
dieren; 

- initiatieven voor de aanleg van nieuwe landgoederen per geval beoordelen en via maat-
werk mogelijk maken. 
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5. Gebiedsvisie en beleid 79 

5.1. Gebiedsvisie 

5.1.1. Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de contouren van het relevante beleidskader geschetst 
(hoofdstuk 3) en zijn de kenmerken en kwaliteiten en de te verwachten ontwikkelingen van 
de belangrijkste functies in het landelijk gebied weergegeven (hoofdstuk 4). Voor elke func-
tie of sector zijn bouwstenen voor beleid geformuleerd: het gewenste toekomstperspectief 
voor de betreffende functie. Op basis hiervan wordt in dit hoofdstuk invulling gegeven aan de 
gebiedsvisie. 
 
5.1.2. De gebiedsvisie 
Op basis van het reeds vastgestelde en deels nog in ontwikkeling zijnde beleid kan worden 
vastgesteld dat de koers voor en visie op het landelijk gebied van Maarssen eenduidig en 
helder is en door alle betrokken partijen wordt onderschreven. Het plan voor de herinrichting 
van het Noorderpark, de Provinciale Ruimtelijke Verordening (het voormalige streekplan), de 
gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie Maarssen 2005, het Natuur- en Milieubeleidsplan 
Maarssen 2008-2012 en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) zetten allen in op het be-
houd, de bescherming en de ontwikkeling van de bijzondere kenmerken en kwaliteiten van 
het landelijk gebied. 
Het accent ligt daarbij op: 
- een verdere ontwikkeling van de natuurwaarden in het gehele Natura 2000-gebied on-

der andere door herinrichting van de Bethunepolder in samenhang met het behoud van 
de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 

- ruimte bieden aan agrarische bedrijven in die delen van het landelijk gebied die hun 
agrarische functie behouden; 

- waar mogelijk de inzet van agrarische bedrijven in het extensieve beheer van het lande-
lijk gebied versterken; 

- het versterken van de dagrecreatieve gebruiksmogelijkheden van het landelijk gebied; 
- het consolideren van de bestaande verblijfsrecreatieve mogelijkheden in het gebied; 
- het behoud en waar mogelijk versterking van het woon- en leefklimaat in de bebou-

wingslinten. 
 
Alle genoemde beleidsdoelen dienen plaats te vinden binnen de kaders van de Natuurbe-
schermingswet 1998 die voor vrijwel het gehele plangebied de ontwikkelingsmogelijkheden 
bepalen. Het nog op te stellen beheerplan voor dit Natura 2000-gebied zal deze ontwikke-
lingsmogelijkheden meer concreet maken. 
 
De in de genoemde plannen verwoorde visies verschillen op onderdelen, wat het gevolg is 
van de periode waarin de plannen tot stand zijn gekomen, gewijzigde en nieuwe inzichten en 
nieuwe beschikbaar gekomen gegevens. Dat kenmerkt de dynamiek van ruimtelijke ontwik-
kelingen en de beleidsomgeving waarin deze tot stand komen. 
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Binnen het landelijk gebied van Maarssen kan op grond van de bijzondere kenmerken en 
kwaliteiten en het huidige en beoogde gebruik een onderscheid gemaakt worden in vier 
deelgebieden. Dit onderscheid sluit aan op de gebiedsindeling uit de Ruimtelijke Structuurvi-
sie Maarssen 2005 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De volgende deelgebieden 
worden onderscheiden: 
- het natuurgebied: de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden; 
- het agrarisch gebied: de gronden die ook op langere termijn voor de landbouw in ge-

bruik blijven; 
- het recreatiegebied: de Wilgenplas en omgeving waar de verblijfsrecreatie de belang-

rijkste functie is; 
- de lintbebouwingen waar wonen, werken en voorzieningen samengaan. 
 
In figuur 5.1 is de gebiedsindeling weergegeven. Deze gebiedsindeling is bepalend voor de 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Bij de verdere uitwerking van de ge-
biedsvisie als opstap naar regels en plankaart worden nadere keuzen gemaakt: wat kan wel, 
niet of alleen onder voorwaarden mogelijk worden gemaakt. Deze keuzen worden mede be-
paald door de specifieke kenmerken en kwaliteiten van de onderscheiden deelgebieden en de 
ruimte die het toekomstige beheerplan gaat bieden. Het onderscheid in deelgebieden geeft 
daarmee sturing aan zowel de afstemming van de verschillende functies op elkaar, als aan 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
5.1.3. De deelgebieden 
Het natuurgebied 
Tot het deelgebied 'natuurgebied' worden de volgende gronden gerekend: 
- de oostelijke Binnenpolder van Tienhoven inclusief de Tienhovensche Plassen; 
- het petgatengebied van de Molenpolder; 
- de Veenderij; 
- percelen in de Polder Maarsseveen. 
Deze gebieden zijn ook reeds in het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied voorzien 
van de bestemming Natuurgebied. 
In aanvulling hierop maakt ook de Bethunepolder deel uit van dit deelgebied. Het agrarisch 
gebruik van de gronden in de Bethunepolder zal grotendeels worden beëindigd ten gunste 
van natuur en recreatief medegebruik in de vorm van natuurbeleving, wandelen en andere 
extensieve recreatievormen. Staatsbosbeheer heeft in deze polder al een aanzienlijke hoe-
veelheid grond in eigendom. Daarnaast hebben de gemeente Amsterdam, de voormalige 
gemeente Maarssen en het Bureau Beheer landbouwgronden eigendommen in de polder. BBL 
draagt de gronden uiteindelijk over aan Staatsbosbeheer of de gemeente Amsterdam afhan-
kelijk waar de gronden zijn gelegen. In figuur 5.2 zijn deze eigendommen weergegeven 
(stand van zaken voorjaar 2010). De Bethunepolder zal worden ingericht als reservaat- en 
natuurontwikkelingsgebied met bijzondere aandacht voor recreatie, landschap, cultuurhisto-
rie en de hydrologische aspecten. 
 
Het gehele deelgebied is gelegen binnen het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen'.  
De natuurwaarden in dit deelgebied worden gevormd door cultuurhistorisch waardevolle 
landschappen bestaande uit trilveengebieden, petgaten, rietland, legakkers, watergangen en 
plassen. Wat betreft de fauna is het natuurgebied van betekenis voor broed-, water- en 
moerasvogels.  
De zogenaamde legakkers binnen de Molenpolder nemen een bijzondere plaats in binnen het 
natuurgebied. Op vele legakkers is in het verleden (illegale) recreatieve bebouwing gereali-
seerd die in het kader van het vigerende bestemmingsplan (deels) onder het overgangsrecht 
is geplaatst.  
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In het kader van het nieuwe bestemmingsplan zal dit gebruik waar mogelijk worden gelegali-
seerd en worden de betrokken percelen voorzien van een passende bestemming.  
 
Het beleid in dit deelgebied is gericht op: 
- het behoud, het versterken en de ontwikkeling van de hier aanwezige waarden van na-

tuur, landschap en cultuurhistorie door het opnemen van een hier op afgestemde be-
stemming Natuur; 

- daar waar gronden nog niet verworven zijn door een natuurbeherende instantie worden 
de gronden bestemd voor Agrarisch met waarden, natuur- en landschapswaarden; 

- het indien mogelijk positief bestemmen van bestaande recreatieverblijven die onder het 
overgangsrecht van het thans vigerende bestemmingsplan vallen, waarbij op basis van 
de provinciale richtlijn uitbreiding niet aan de orde is. 

 
Het agrarisch gebied 
Het agrarische gebied bestaat uit: 
- de agrarisch in gebruik zijnde gronden in het oostelijk deel van de Polder Maarsseveen; 
- de agrarisch in gebruik zijnde gronden in het oostelijk deel van de Molenpolder; 
- de agrarisch in gebruik zijnde gronden in de Polder Gansenhoef. 
De lange en smalle kavels in het gebied bestaan voornamelijk uit graslanden, maar ook de 
maïsteelt maakt een belangrijk deel uit van het grondgebruik. In de Molenpolder komt op 
kleine schaal vollegrondstuinbouw voor.  
De landschappelijke kwaliteiten van de Polder Maarsseveen, de Molenpolder en de Polder 
Gansenhoef rechtvaardigen een bestemming die deze waarden beschermd. Binnen het agra-
rische gebied wordt derhalve een onderscheid gemaakt tussen het 'agrarisch gebied' (Molen-
polder), het 'agrarisch gebied met waarden - landschapswaarden' (Polder Gansenhoef) en 
het 'agrarisch gebied met waarden - natuur- en landschapswaarden' (Polder Maarsseveen).  
 
Het beleid in dit deelgebied is gericht op: 
- het handhaven van de agrarische functie waarbij aan de aanwezige agrarische bedrijven 

een op de huidige bedrijfsvoering afgestemd bouwvlak wordt toegekend; 
- het bieden van mogelijkheden voor verbreding (inpassen agrarische en niet-agrarische 

nevenfuncties) en schaalvergroting; 
- het bieden van mogelijkheden voor een passende vervolgfunctie wanneer agrarische 

bedrijven worden opgeheven; 
- het tegengaan van bebouwing van de nog open veenweidegebieden; 
- de mogelijkheden voor ruwvoederteelt afstemmen op de specifieke waarden in de on-

derscheiden polders (ruime mogelijkheden in de Molenpolder, geen mogelijkheden in de 
Polder Gansenhoef en beperkte mogelijkheden in de polder Maarsseveen); 

- bestaande niet-agrarische functies bestemmen overeenkomstig het huidige legale ge-
bruik. 

Deze beleidslijn is ook van toepassing op de agrarische gronden in het deelgebied Natuurge-
bied, waar nog daadwerkelijk agrarische bedrijfsvoering plaatsvindt. 
 
Het recreatiegebied 
Het recreatiegebied wordt gevormd door de Wilgenplas en omgeving. De bestaande recrea-
tieverblijfsterreinen De Wilgenplas, Hof van Ede en De Veenplassen alsmede de gronden tus-
sen de Wilgenplas en de Zogwetering maken deel uit van dit deelgebied. In dit deelgebied 
zijn verblijfsrecreatieve terreinen gelegen met standplaatsen voor (sta)caravans en met zo-
merhuizen. De totale bestaande capaciteit aan stacaravans en zomerhuizen bedraagt 810 
stuks (aantal op basis van het vigerende bestemmingsplan).  
Het beleid in dit deelgebied is gericht op: 
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- consolidatie van de bestaande verblijfsrecreatieve terreinen, waarbij wordt uitgegaan 
van handhaving van de thans toegestane aantallen zomerhuizen en stacaravans en de 
maximale inhoudsmaat van zomerhuizen en stacaravans 250 m³ mag bedragen onder 
voorwaarde dat de oppervlakte van het perceel ten minste 150 m² bedraagt; 

- geen uitbreiding van het aantal verblijfsrecreatieve terreinen en het aantal recreatiever-
blijven op bestaande terreinen; 

- geen permanente bewoning van recreatieverblijven;  
- behoud van het open gebied gelegen tussen de Zogwetering en de bestaande recreatie-

terreinen. 
 
De lintbebouwing 
Tot de lintbebouwing behoren de linten van Tienhoven en Oud Maarsseveen. Het betreft een 
vrijwel aaneengesloten bebouwingslint waarin zowel vrijstaande woningen als aaneen ge-
bouwde woningen voor komen. In het deelgebied zijn tevens op beperkte schaal horeca, 
voorzieningen (school, kerken) en niet-agrarische bedrijven aanwezig. De lintbebouwing van 
de Oudedijk en Westbroekse Binnenweg maakt geen deel uit van het plangebied. 
 
Het beleid in dit deelgebied is gericht op: 
- het handhaven en positief bestemmen van de hier thans aanwezige functies; 
- het bieden van mogelijkheden voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige be-

drijfsmatige activiteiten; 
- behoud van de bijzondere ruimtelijke karakteristiek en kwaliteit van het bebouwingslint 

Tienhoven-Oud Maarsseveen. De beleidslijn voor deze woningen wordt afgestemd op 
het vigerende plan. De inhoudsmaat van woning wordt bepaald door het toegekende 
bouwvlak en de toegekende goothoogte en een generieke bouwhoogte. Middels een be-
voegdheid tot afwijken kan de woning worden vergroot, mits dit passend is binnen het 
door de gemeente op te stellen beeldkwaliteitskader. De maximale oppervlakte van erf-
bebouwing bedraagt 50% van het bijbehorende erf met een maximum van 50 m²; 

- ter zake de goot- en bouwhoogte van gebouwen wordt met het oog op de aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit en het bijzondere karakter van het bebouwingslint gekozen voor 
een specifieke regeling die in paragraaf 5.2.6 verder wordt uitgewerkt; 

- het opnemen van specifieke op het huidige gebruik afgestemde bestemmingen voor de 
niet-woonfuncties; 

- het bieden van mogelijkheden om ingeval van bedrijfsbeëindiging gronden op andere 
wijze te benutten, bijvoorbeeld ten behoeve van het wonen; 

- mogelijkheden voor nieuwbouw van extra woningen worden niet geboden tenzij ge-
bruikgemaakt wordt van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. 

 
5.1.4. Toetsing gebiedsvisie aan beleidskader 
In het landelijk gebied van Maarssen is het ruimtelijk beleid in algemene zin gericht op het 
behoud, het versterken en waar mogelijk ontwikkelen van de gebiedseigen waarden van 
landschap, natuur en cultuurhistorie. Deze functies zijn in belangrijke mate randvoorwaar-
denstellend voor het (mede)gebruik van het gebied door de landbouw en de recreatie.  
Deze beleidskeuze is in overeenstemming met het geldende beleid van Rijk, provincie en re-
gio en is een uitwerking van het gemeentelijk beleid dat is vastgelegd in de Ruimtelijke 
Structuurvisie Maarssen 2005. 
In lijn met de Ruimtelijke Structuurvisie Maarssen 2005 dienen ontwikkelingen in het lande-
lijk gebied gepaard te gaan met een toename van de landschappelijke kwaliteit. De ontwik-
kelingen die in het landelijk gebied van Maarssen mogelijk worden gemaakt en die de land-
schappelijke kwaliteit kunnen aantasten zijn beperkt. Bij het mogelijk maken van uitbreiding 
van agrarische bedrijven, het inpassen van neven- en vervolgfuncties ter plaatse van bouw-
vlakken, de aanleg van paardenbakken, de Ruimte-voor-Ruimteregeling en een toename van 
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het recreatief (mede) gebruik in het landelijk gebied, zal steeds in de afweging van belangen 
rekening worden gehouden met de aanwezige en gewenste ruimtelijke kwaliteit van het lan-
delijk gebied.  
 
Bij het mogelijk maken van ontwikkelingen in het landelijk gebied wordt ten volle rekening 
gehouden met: 
- de in gang gezette uitvoering van de Herinrichting Noorderpark; 
- de aanwijzing van een groot deel van het plangebied als Vogelrichtlijngebied, (gedeelte-

lijk) als Habitatrichtlijngebied en als Natura 2000-gebied. 
 
5.1.5. Toetsing gebiedsvisie aan resultaten analyse 
In hoofdstuk 4 zijn op basis van een analyse van de huidige situatie en verwachte ontwikke-
lingen sectorale bouwstenen geformuleerd. In de gebiedsvisie en de vertaling daarvan in 
concrete beleidslijnen wordt ten volle rekening gehouden met deze bouwstenen door: 
- in te zetten op behoud, versterking en ontwikkeling van de aan het gebied eigen waar-

den van natuur, landschap en cultuurhistorie; 
- door het opnemen van een vergunningstelsel dat gericht is op het beschermen van aan-

wezige waarden; 
- door het bieden van passende ontwikkelingsmogelijkheden (verbreding) aan de agrari-

sche bedrijven; 
- door het beperken van de uitbreidingsmogelijkheden van niet-agrarische functies. 
 
Bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie in regelgeving is het van belang het volgende 
te onderkennen. 
 
Het plangebied is in de afgelopen eeuw landschappelijk zeer weinig veranderd en daardoor 
cultuurhistorisch bijzonder waardevol. Het is een veenweide- en petgatenlandschap dat ge-
kenmerkt wordt door: 
- de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm en de karakteristieke 

lintbebouwing langs ontginningsassen (Loosdrecht, Westbroek) met waardevolle boer-
derijen; 

- de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten;  
- de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen; 
- het graslandkarakter. 
 
Deze kenmerken zijn vooral kwetsbaar voor veranderingen in het grondgebruik, de centrale 
factor in een cultuurlandschap. Onder andere door de natuurontwikkeling in de Bethunepol-
der, maar ook als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw zullen agrarische bedrijven 
stoppen. Het hergebruik van agrarische bedrijfscomplexen kan negatieve gevolgen hebben 
voor de landschappelijke kwaliteiten. 
 
Als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw nemen de landbouwmachines eveneens in 
omvang toe. Hierdoor ontstaat bij de landbouwers veelal de behoefte om de percelen her te 
verkavelen door onder andere slootdemping. Dit tast de kenmerkende slotenpatronen in het 
plangebied aan alsmede het leefgebied van vele zwaar beschermde soorten. Tevens heeft 
slootdemping negatieve gevolgen voor het waterbergend vermogen van een gebied.  
Naast recreatie, landbouw en natuur is wonen een van de functies in het gebied. Het gaat 
hier om woningen in het bebouwingslint van Tienhoven en Oud Maarsseveen en (be-
drijfs)woningen die gelegen zijn in het landelijk gebied. Gezien de kwaliteit van het landelijk 
gebied worden nieuwe (recreatie)woningen niet mogelijk gemaakt. De provinciale verorde-
ning biedt wel mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe woningen in het kader van de 
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Ruimte-voor-Ruimteregeling waarbij er aantoonbaar sprake moet zijn van 'ontstening' en de 
nieuwe ontwikkeling samengaat met herstel van het landschap en/of natuur. 
 
De natuurwaarden in de Bethunepolder zullen veranderen als gevolg van de herinrichting en 
peilverhoging. In het kader van de Landinrichting en Watergebiedsplan zijn de natuurwaar-
den onderzocht en afgewogen ten opzichte van de voor Natura 2000 beoogde doelen. Er zal 
hierdoor voor sommige soorten grondgebonden zoogdieren, vogels en planten ook weer ge-
schikte biotopen verdwijnen, maar de verwachting is dat het hier algemeen voorkomende 
soorten betreft en dat deze biotopen in de nabije omgeving veelvuldig voorkomen. Voor de 
overige beschermde soorten is tevens de verwachting dat naar aanleiding van de herinrich-
ting van de Bethunepolder een geschiktere leefomgeving zal ontstaan en de ingreep voor 
vele soorten een verrijking zal betekenen. 
 
 
5.2. Nadere uitwerking 

In de navolgende uitwerking van het beleid wordt aangegeven hoe het beleid ingevolge de 
gebiedsvisie vertaald is in regels en verbeelding (plankaart). De uitwerking heeft betrekking 
op de aspecten waterbeheer, landbouw, natuur en landschap, recreatie, wonen en niet-agra-
rische bedrijven. Bij de uitwerking is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de regelgeving 
die is opgenomen in het recent vastgestelde bestemmingsplan Maarsseveense Plassen. 
 
5.2.1. Waterbeheer 
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat het bestemmingsplan in beperkte mate invloed kan uitoe-
fenen op het waterbeheer. De Keur van de waterbeheerder is hiervoor het geëigende instru-
ment. Het bestemmingsplan is op de Keur afgestemd door het adequaat bestemmen van 
functies die essentieel zijn voor het waterbeheer (hoofdwaterkeringen, hoofdwatergangen en 
dergelijke). Daarnaast is in het bestemmingsplan een vergunningstelsel opgenomen om be-
paalde activiteiten die van invloed zijn op het waterbeheer (graven van sloten en petgaten, 
afdammen van sloten), afweegbaar te maken.  
Een goede afstemming met de Keur is van belang, er moet immers niet meer worden gere-
geld dan strikt noodzakelijk is. Daar staat tegenover dat de Keur en het bestemmingsplan 
elk een ander afwegingskader hanteren. De Keur vertegenwoordigt het belang van het inte-
graal en duurzaam waterbeheer. Het bestemmingsplan weegt alle belangen tegen elkaar af. 
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld het graven van sloten, 
wordt niet alleen het belang van duurzaam waterbeheer gewogen, maar ook de belangen 
van natuur en landschap en landbouw. In die gevallen waarin met betrekking tot het water-
beheer een bredere belangenafweging gewenst is, zijn aanvullende regels in het bestem-
mingsplan opgenomen. 
In de volgende paragrafen wordt het beleid voor diverse functies nader uitgewerkt. Indien 
het waterbeheer daar een rol bij speelt, is dat in de betreffende paragrafen aangegeven. 
 
Watergangen en plassen die deel uitmaken van gronden die bestemd zijn als Natuur, zijn 
binnen die bestemming niet nader aangeduid. De bestemming Natuur voorziet voldoende in 
de bescherming van dit water. 
Hoofdwatergangen die geen deel uitmaken van gronden met de bestemming Natuur zijn be-
stemd als Water. Extensief recreatief medegebruik van deze watergangen wordt mogelijk 
gemaakt. 
Watergangen en sloten die in het gebied gelegen zijn dat agrarisch in gebruik is, zijn niet als 
zodanig bestemd. In het gebied dat bestemd is als Agrarisch gebied met waarden zijn deze 
watergangen en sloten die kenmerkend zijn voor het landschap beschermd door het opne-
men van een vergunningstelsel. 
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Primaire waterkeringen zijn voorzien van de dubbelbestemming Waterstaat. Het waterwinge-
bied en het grondwaterbescherming worden niet specifiek geregeld in het bestemmingsplan. 
Voor de bescherming van deze gebieden gelden de provinciale verordeningen. 
 
5.2.2. Landbouw 
Zonering 
In de gebiedsvisie is op basis van de in het gebied aanwezige waarden, een onderscheid ge-
maakt in het Agrarisch gebied (de Molenpolder) en het Agrarisch gebied met waarden. Voor 
de Polder Maarsseveen en de agrarische gronden, die deel uitmaken van het deelgebied Na-
tuurgebied, betreft het waarden van natuur en landschap. In de Polder Gansenhoef en in de 
Molenpolder betreft het landschappelijke waarden. Dit onderscheid werkt door in de navol-
gende uitwerking. 
 
Grondgebruik 
Uit de analyse blijkt dat het plangebied hoofdzakelijk in gebruik is bij grondgebonden vee-
houderijbedrijven. Alleen in de Molenpolder worden gronden ook gebruikt voor de volle-
grondstuinbouw. Hier vindt ook op grote schaal ruwvoederteelt plaats.  
 
Grondgebonden veehouderij is het houden van melk- en ander vee op open grond. Dit be-
perkt zich dus niet tot melkrundveehouderij, ook (bijvoorbeeld) paardenfokkerij maakt hier 
deel van uit. In de (onderbouwing van de) gebiedsvisie is reeds aangegeven dat het plange-
bied, gezien het karakter van bodem en waterhuishouding, met name geschikt is voor de 
grondgebonden veehouderij. Met het oog op de aanwezige en beoogde waarden van natuur 
en landschap is evenwel een minder intensieve vorm van bedrijfsvoering gewenst. De grond-
gebonden veehouderij kan op die wijze bij blijven dragen aan het in stand houden van de 
aanwezige waarden van natuur en landschap. Daarom is in het plangebied grondgebonden 
veehouderij overal toegestaan.  
De agrarische gronden in de Molenpolder worden bestemd voor grondgebonden veehouderij-
bedrijven, maar ook voor akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven (de teelt van gewassen 
in open grond, niet zijnde sierteelt, fruitteelt en bollenteelt). Hier wordt ook ruwvoederteelt 
(maïsteelt) mogelijk gemaakt. 
Wijziging in andere vormen van agrarisch grondgebruik zijn in het plangebied niet gewenst 
en wordt niet mogelijk gemaakt.  
 
Ruwvoederteelt en scheuren van grasland 
De teelt van voedergewassen voor eigen gebruik (ruwvoederteelt)1) kan een onderdeel vor-
men van de grondgebonden veehouderij. In het landelijk gebied vindt dit momenteel in be-
perkte mate plaats in de Polder Maarsseveen en op ruime schaal in de Molenpolder. Bij het 
beoordelen van de vraag of het gewenst is ruwvoederteelt in het plangebied toe te staan is 
het van belang dat: 
- ruwvoeder in de vorm van maïs essentieel is voor veehouderijbedrijven omdat het vee 

door dit voer minder stikstof produceert; 
- de aanvoer van maïs van buiten het plangebied per vrachtwagen lastig is omdat grote 

vrachtwagens niet geschikt zijn voor de smalle landbouwontsluitingswegen; 
- door het scheuren van grasland ten behoeve van ruwvoederteelt het veen sneller ero-

deert en de bodem sneller inklinkt met grote gevolgen voor de waterhuishouding (nood-
zaak verlagen waterpeil); 

- de teelt van maïs gevolgen heeft voor de broedmogelijkheden voor kritische weidevo-
gels. 

Door de agrarische sector wordt aangegeven dat het voor een duurzame bedrijfsvoering ge-
wenst is mogelijkheden te bieden om ruwvoeder te telen voor het eigen bedrijf. 
                                               
1) Bijvoorbeeld de teelt van maïs of de graansoort triticale (geen gras). Triticale is een kruising tussen tarwe en rogge. 
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Gegeven het belang van een duurzame veehouderij, wordt in het plangebied ruimte geboden 
voor de teelt van ruwvoeder voor de eigen bedrijfsvoering met uitzondering van de Polder 
Gansenhoef. In dit bestemmingsplan wordt onder de teelt van ruwvoedergewassen, de teelt 
van maïs verstaan. Het beleid in deze polder is gericht op het behoud van openheid mede 
gezien de nabije ligging van de dorpskern van Maarssen. 
Voor de Polder Maarsseveen wordt een maximum opgenomen van 20% van de bij het bedrijf 
behorende bedrijfsgronden. In verband met de van toepassing zijnde Natuurbeschermings-
wet (Natura 2000) en de Flora- en faunawet, dienen daarbij stringente voorwaarden in acht 
te worden genomen, zoals het vrijhouden van 1 m brede bufferzones langs sloten.  
In de Molenpolder wordt de teelt van ruwvoedergewassen niet aan nadere voorwaarden ge-
bonden. 
 
Voor het scheuren van grasland ten behoeve van graslandverbetering geldt dat dit gerekend 
wordt tot de normale agrarische bedrijfsvoering waarvoor in het bestemmingsplan geen spe-
cifieke regelgeving noodzakelijk is. Het scheuren van grasland ten behoeve van graslandver-
betering is in alle deelgebieden dan ook toegestaan. Omdat in de natuurgebieden natuur-
waarden aanwezig zijn of worden ontwikkeld, en een regulier agrarisch gebruik hier niet 
meer zal plaatsvinden, is het scheuren van grasland hier te allen tijde verboden. 
 
Verbetering van de productieomstandigheden 
Ter verbetering van de externe productieomstandigheden kan aanpassing van de verkave-
ling, ontsluiting of waterbeheersing gewenst zijn. Daar staat tegenover dat de natuurwaar-
den en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied hoog zijn. Mede 
gezien het beleid dat meer op extensivering dan intensivering van het agrarisch grondge-
bruik is gericht, worden de mogelijkheden voor verbetering van externe productiefactoren 
beperkt. Met name in natuurgebieden en in het agrarisch gebied met natuur- en land-
schapswaarden is het graven of afdammen van sloten, de aanleg of verharding van kavelpa-
den en een verdere verlaging van het waterpeil door onderbemaling niet gewenst. Deze acti-
viteiten worden verboden.  
Bovendien is het met betrekking tot ingrepen in de waterhuishouding van belang, dat naast 
de bepalingen in het bestemmingsplan, de Keur van het Waterschap van toepassing is. 
 
Recreatief medegebruik 
Extensief recreatief medegebruik van het agrarische gebied is mogelijk en wordt direct toe-
gestaan. Onder extensieve recreatie worden vormen van openluchtrecreatie verstaan met 
een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakte-eenheid en waarbij in het algemeen 
het verlangen naar rust en ruimte voorop staat. In het kader van extensief recreatief mede-
gebruik kan het gewenst zijn om in het agrarische gebied werkzaamheden uit te voeren ge-
richt op de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden. Voor zover deze ingrepen toelaatbaar 
zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet worden hiervoor 
in het agrarische gebied via de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mogelijkheden geboden. 
 
Agrarische bedrijven 
In het bestemmingsplan wordt aan de aanwezige agrarische bedrijven een agrarische be-
stemming gegeven. Het betreft niet alleen de volwaardige agrarische bedrijven, maar ook de 
bedrijven die in deeltijd worden uitgeoefend of op niet-bedrijfsmatige wijze. Alleen wanneer 
de betreffende ondernemer expliciet om een bestemmingswijziging heeft verzocht en deze 
uitvoerbaar is gegeven van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wordt een andere be-
stemming gericht op het wonen toegekend. 
De betreffende agrarische bedrijven hebben een agrarisch bouwvlak toegewezen gekregen, 
afgestemd op de vigerende regeling en rekening houdend met de feitelijke gebruikssituatie. 
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Enerzijds dient het bouwvlak voldoende van omvang te zijn voor de bedrijfsactiviteiten die 
gedurende de planperiode te verwachten zijn. Zo worden op het gebied van milieubeleid 
steeds strengere eisen aan het agrarisch bedrijf gesteld, waarvoor vaak ruimte op het bouw-
vlak nodig is. Maar ook aan activiteiten die betrekking hebben op verbrede landbouw moet 
het bouwvlak voldoende ruimte bieden. 
Anderzijds dwingen de aanwezige en beoogde waarden van natuur, landschap en cultuur-
historie ertoe de omvang van het bouwvlak te beperken. Voor alle bouwvlakken geldt dat ze 
niet te diep in het open landschap moeten steken. 
 
Indien zich gedurende de planperiode onvoorziene omstandigheden voordoen, op basis 
waarvan uitbreiding van het bouwvlak noodzakelijk is, biedt het plan via een wijzigingsbe-
voegdheid de mogelijkheid om tot een groter bouwvlak te komen waarbij een maximum 
geldt van 1,5 ha. De wijzigingsbevoegdheid biedt daarbij een nieuwe mogelijkheid om tot 
een afweging tussen beide belangen te komen. Aan de wijzigingsbevoegdheid zijn criteria 
gekoppeld die een dergelijke afweging nader reguleren. 
Het plan biedt geen mogelijkheid voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Gezien de 
landbouwstructuur van het gebied, de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van natuur 
en het aantal agrarische bedrijven dat in de toekomst vrij zal komen, is een dergelijke mo-
gelijkheid niet aan de orde. 
 
Bouwmogelijkheden 
Binnen het bouwvlak dienen alle agrarische bedrijfsgebouwen inclusief de bedrijfswoning en 
inclusief kuil- en mestplaten en paardenbakken te worden gerealiseerd. Het bouwvlak mag in 
principe geheel worden bebouwd. 
De bestaande bedrijfswoningen worden positief bestemd en de inhoud van de bedrijfswoning 
mag maximaal 600 m³ bedragen. Indien er meerdere bedrijfswoningen aanwezig zijn wordt 
dat op de plankaart aangegeven. Per bedrijfswoning is maximaal 50 m² aan erfbebouwing 
toegestaan. Onder voorwaarden is uitbreiding naar 80 m² mogelijk. 
Er worden geen mogelijkheden geboden voor het oprichten van een 2e agrarische bedrijfs-
woning. De aard van de in het plangebied aanwezige bedrijven noodzaakt niet om hiermee 
rekening te houden. 
 
Buiten het bouwvlak worden mogelijkheden geboden voor het realiseren van veekralen, om-
heiningen waarbinnen vee wordt verzameld voordat het wordt afgevoerd. De bouwhoogte 
van de hekwerken rond deze veekralen bedraagt maximaal 1,8 m. 
 
Veel burgers in het landelijk gebied hebben gronden in bezit of gebruik ten behoeve van 
hobbymatige agrarische activiteiten (het houden van dieren). Voor het beheer en onderhoud 
van het gebied zijn deze 'hobbyboeren' van betekenis. Met het oog hierop en om in te spelen 
op concrete vragen, wordt in het bestemmingsplan een bevoegdheid tot afwijken opgenomen 
op basis waarvan agrarische hulpgebouwen buiten bouwvlakken kunnen worden opgericht. 
Voorwaarden hierbij zijn dat de aanvrager ten minste 3 ha aaneengesloten grond duurzaam 
in gebruik heeft, dat het hulpgebouw een maximale oppervlakte heeft van 25 m² en dat het 
hulpgebouw opgericht wordt binnen een afstand van 50 m van een openbare weg. 
 
Nevenactiviteiten 
In de gebiedsvisie (paragraaf 5.1) is aangegeven dat het bestemmingsplan voldoende moge-
lijkheden moet bieden voor landbouw met een verbrede doelstelling. Het ontwikkelen van 
nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf kan extra inkomsten opleveren, wat kan leiden tot 
een afname van het aantal bedrijfsbeëindigingen en instandhouding van het agrarische ka-
rakter van de bedrijfsgebouwen. Tabel 5.1 geeft aan welke mogelijkheden voor nevenactivi-
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teiten op agrarische bedrijven in het bestemmingsplan rechtstreeks, dan wel onder voor-
waarden toelaatbaar worden gesteld. 
 
Voor de instandhouding van het cultuurlandschap en de uitvoering van de herinrichtings-
plannen, is het inpassen van agrarisch landschapsbeheer in combinatie met andere nevenac-
tiviteiten een goede optie voor de aanwezige agrarische bedrijven. De nog aanwezige agrari-
ërs kunnen de gunstige ligging ten opzichte van het stedelijk gebied met name gebruiken om 
in te spelen op de vraag van dagrecreanten. De nevenactiviteiten mogen geen negatieve ef-
fecten hebben op de aanwezige en beoogde natuurwaarden van en aanwezige functies in het 
plangebied. Bedrijfsmatige opslag of andere bedrijfsmatige activiteiten passen niet in de visie 
op het plangebied. Wel kan ruimte worden geboden aan bijvoorbeeld zorglandbouw, verkoop 
van streekeigen of zelf geteelde producten, praktijkruimten, atelier, dierenpension en bed & 
breakfast. 
De zorglandbouw is een aan populariteit winnende activiteit. Volgens het Wageningen Uni-
versiteit en Researchcentrum kan een natuurlijke omgeving op verschillende manieren bij-
dragen aan de gezondheid van de mens. Natuur kan bijdragen aan herstel van stress, het 
kan aanzetten tot sociaal contact, bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het 
kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen en stimuleren tot beweging (relatie 
met obesitas). Zorgboerderijen zijn enorm in opmars en voorzien in een behoefte aan dag-
besteding, rehabilitatie en therapie voor een groot aantal doelgroepen. 
Zorgboerderijen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten en kunnen ver-
kommering voorkomen. De zorgboerderij biedt ruimte aan bijvoorbeeld gepensioneerden, 
psychiatrische of terminale patiënten, mensen met een burn-out, mensen met een versla-
vingsachtergrond of gehandicapten om (langdurig) te verblijven. De cliënten kunnen profi-
teren van de gezondheidsbevorderende werking van planten, dieren en de groene omgeving. 
Het verblijf is gelijk aan andere zorginstellingen zoals verpleeghuizen, rehabilitatieklinieken 
of wooncommunes. Kinder- en naschoolse opvang kunnen ook vallen onder de zorgland-
bouw. 
Deze nevenactiviteit vormt een goede aanvulling op het beheer van het landschap. Zorg-
landbouw zal dus altijd in samenhang met landschapsbeheer moeten worden bezien.  
 
Tabel 5.1 Niet-agrarische nevenactiviteiten ter plaatse van agrarische bouwvlak-

ken 
 

nevenactiviteiten toelaatbaarheid 
groene en blauwe diensten (agrarisch natuurbeheer) r 
verkoop streekeigen producten r 
paardrijactiviteiten (paardenpension, paardenbakken) v 
kano-, roeiboot- of fietsenverhuur v 
bezoekerscentrum v 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening v 
kleinschalig kamperen (maximaal 25 kampeermiddelen) v 
logies met ontbijt (bed & breakfast voor maximaal 6 eenheden) v 
kampeerboerderij v 
kantoor zonder baliefunctie (meer dan beroep-aan-huis) v 
agrarisch educatief centrum  v 
kleinschalige horeca v 
boerengolf (ook op het boerenland) v 
dierenpension v 
zorgboerderij v 

 

r: rechtstreeks toelaatbaar. 
v: na afwijking. 
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De activiteiten die in tabel 5.1 zijn genoemd, dienen op het bouwvlak plaats te vinden met 
uitzondering van de groene en blauwe diensten, het kamperen en het boerengolf. Het maxi-
maal oppervlak dat in gebruik mag worden genomen ten behoeve van de nevenactiviteit be-
draagt 300 m². Gezien de aard van de nevenactiviteiten kleinschalig kamperen en boeren-
golf, is hier een afwijkend oppervlak toegestaan.  
In het beleid inzake paardenbakken wordt aansluiting gezocht bij de regelingen in andere (in 
voorbereiding zijnde) bestemmingsplannen. Paardenbakken bij agrarische bedrijven zijn al-
leen toegestaan middels een bevoegdheid tot afwijken. Daarbij gelden de volgende regels: 
- een paardenbak is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, dan wel gedeeltelijk op 

aangrenzende gronden met de bestemming Agrarische, indien dit aantoonbaar wegens 
gebruik aan ruimte binnen het bouwvlak of vanwege geldende in acht te nemen af-
standsmaten tot woningen van derden noodzakelijk is; 

- de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel dient ten min-
ste 2.000 m² te bedragen; 

- de oppervlakte van een paardenbak mag ten hoogste 800 m² bedragen; 
- de paardenbak dient gesitueerd te worden achter de achtergevel van de bedrijfswoning 

dan wel van de bedrijfsbebouwing of het verlengde daarvan; 
- de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen bouw-

vlak mag ten hoogste 50 m bedragen; 
- de afstand tussen de paardenbak en een woning van derden moet ten minste 50 m be-

dragen tenzij deze gelijk is in welk geval de afstand ten minste 25 m bedraagt en door 
middel van te treffen maatregelen geen hinder is te verwachten voor omwonenden; 

- per bouwvlak is ten hoogste één paardenbak toegestaan; 
- het aantal eenhoevigen (paarden) mag ten hoogste 5 bedragen; 
- lichtmasten zijn niet toegestaan; 
- de bouwhoogte van omheiningen bedraagt niet meer dan 1,5 m; 
- de activiteit mag geen bedrijfsmatige activiteit betreffen. 
 
Manegeachtige activiteiten zijn als nevenactiviteit niet toegestaan. Deze activiteiten leiden 
tot ongewenste ruimtelijke effecten, waaronder een toename van het aantal verkeersbewe-
gingen. 
 
Vrijkomende agrarische bedrijven 
Verwacht wordt dat gedurende de planperiode een aantal van de resterende agrarische be-
drijven wordt beëindigd. De vrijkomende panden zijn in het plangebied met name in trek 
voor bewoning en niet-agrarische bedrijfsactiviteiten. Deze aantrekkingskracht heeft ver-
schillende oorzaken: 
- relatief goedkope vestigingslocatie (vergeleken met bedrijventerreinen); 
- ligging in de directe nabijheid van het stedelijk gebied; 
- situering in een cultuurhistorisch interessante omgeving met de mogelijkheid van lande-

lijk wonen; 
- meer ruimte en minder milieubelemmeringen dan in stedelijke gebieden. 
Gevolg is dat veel activiteiten die niet in het plangebied thuishoren, zich hier toch willen ves-
tigen. Rijk en provincie voeren een terughoudend beleid ten aanzien van functies die niet 
thuishoren in de gebieden buiten de bebouwingscontouren. 
 
Het beleid is erop gericht om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen om welke reden 
slecht een beperkt aantal vervolgfuncties wordt toegestaan. In tabel 5.2 is aangegeven 
welke vervolgfuncties toelaatbaar zijn na het vrijkomen van agrarische bedrijven.  
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Tabel 5.2 Vervolgfuncties ter plaatse van vrijkomende agrarische bedrijfscom-
plexen 

 

 toelaatbaarheid 
wonen al dan niet in combinatie met hobbymatige agrarische activiteiten w 
agrarisch loonbedrijf w 
hoveniersbedrijf w 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening w 
bezoekerscentrum w 

 

w: toelaatbaar na planwijziging. 
 
Nieuwe vervolgfuncties moge de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden 
van omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig beperken en mogen eveneens aanwe-
zige en beoogde natuurwaarden niet onevenredig aantasten. 
 
De vervolgfuncties dienen gebruik te maken van de bestaande bebouwing. Nieuwbouw ten 
behoeve van de vervolgfunctie is niet toegestaan. Ingeval van sanering van agrarische be-
drijfsgebouwen dienen zich 2 opties aan: 
- bij sloop van agrarische bedrijfsgebouwen mag ten hoogste 50% worden teruggebouwd 

met een maximum van 250 m²; 
- indien ten minste 1.000 m² aan voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt mag er 

binnen de contouren van het voormalige agrarische bouwvlak één extra woning worden 
gebouwd (toepassing Ruimte-voor-Ruimteregeling).  

 
Daarnaast is het toegestaan om bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen geheel 
te renoveren indien gebruik wordt gemaakt van dezelfde fundamenten. 
 
Wanneer een agrarisch bedrijf is opgeheven kan de voormalige eigenaar op kleinschalige en 
niet-bedrijfsmatige wijze agrarische activiteiten voortzetten. Het gaat dan om het houden 
van dieren of het telen van gewassen met gebruikmaking van bestaande gebouwen en op 
zodanige wijze dat geen milieuvergunning of melding noodzakelijk is.  
 
Mantelzorg 
Ten behoeve van het geven van mantelzorg worden via een bevoegdheid tot afwijken binnen 
het bouwvlak extra gebruiksmogelijkheden geboden. Van de bevoegdheid kan gebruik wor-
den gemaakt als de mantelzorg noodzakelijk is en blijkt uit een medische of sociale indicatie. 
Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) 
geen medische of sociale indicatie noodzakelijk. Verder dient het hoofdgebouw en de bijbe-
horende bouwwerken bereikbaar te zijn en te blijven voor hulpdiensten. 
Maximaal 80 m² van de aanwezige bebouwing mag voor de mantelzorg in gebruik worden 
genomen. Na beëindiging van de mantelzorg dient de oorspronkelijke situatie hersteld te 
worden. 
 
Mantelzorg mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van in het geding zijnde belan-
gen, waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven. 
 
5.2.3. Natuur en landschap 
Het plangebied maakt grotendeels deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden 
Natura 2000 en is tevens kerngebied van de ecologische hoofdstructuur. Uitvoering van de 
plannen voor het Noorderpark voorziet in herinrichting van de Bethunepolder voor natuur en 
de realisering van recreatieve voorzieningen. 
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Het beleid is enerzijds gericht op het beschermen van huidige waarden van natuur en land-
schap en anderzijds op het ontwikkelen van nieuwe natuur. In het bestemmingsplan worden 
aan de volgende gronden de bestemming Natuur toegekend: 
- gronden die reeds in het vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied als zodanig zijn 

bestemd; 
- gronden die inmiddels door natuurbeherende instanties zijn verworven; 
- gronden waarvan de particuliere eigenaren bij notariële akte hebben vastgelegd dat 

deze gronden ook daadwerkelijk als natuurgebied beheerd zullen worden. 
De natuurbestemming is conserverend van aard en stelt beperkingen aan activiteiten die de 
aanwezige en beoogde natuur- en landschapswaarden kunnen schaden. Op deze regels 
wordt een uitzondering gemaakt voor die activiteiten die passen binnen de natuurdoelstellin-
gen zoals die zijn vastgelegd in het Natuurgebiedsplan en het Beheerplan voor het plange-
bied.  
Binnen de bestemming Natuur mogen kleine gebouwen in de vorm van observatiehutten en 
schuilhutten worden gerealiseerd met een oppervlakte van maximaal 15 m². 
De aanwezige en beoogde natuur- en landschapswaarden in de agrarische gebieden worden 
beschermd door het opnemen van regels met betrekking tot bouwen, gebruik en aanleg. In 
paragraaf 5.2.2 Landbouw is hier reeds op ingegaan. 
Om de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Westbroekse Binnenweg moge-
lijk te maken wordt in de bestemming Agrarisch een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
in een zone langs deze weg de bestemming Agrarisch om te zetten in de bestemming Na-
tuur. 
 
5.2.4. Recreatie 
Verblijfsrecreatieterreinen 
De in het plangebied aanwezige verblijfsrecreatieve terreinen worden bestemd conform de 
vigerende regeling (Recreatie-3). Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
- de terreinen zijn bestemd voor verblijfsrecreatie in recreatieverblijven (zomerhuizen) en 

kampeermiddelen (stacaravans); 
- ter plaatse zijn aan de functie gebonden voorzieningen toegestaan in de vorm van was- 

en toiletgelegenheden en een receptiegebouw; 
- de standplaats van een recreatieverblijf of kampeermiddel dient ten minste 100 m² te 

bedragen; 
- de inhoud van een zomerhuis of stacaravan mag maximaal 250 m³ bedragen met dien 

verstande dat de standplaats van het recreatieverblijf ten minste 150 m² bedraagt; 
- per zomerhuis of stacaravan is één bijgebouw of overkapping toegestaan met een 

oppervlakte van maximaal 10 m² en een bouwhoogte van maximaal 3 m; 
- de afstand van zomerhuizen en andere gebouwen tot de bestemmingsgrenzen mag niet 

minder bedragen dan 10 m; 
- het gezamenlijk oppervlak aan gebouwen zoals was- en toiletgebouwen, bergplaatsen, 

administratieruimten, kampwinkels en kantines mag niet meer bedragen dan 2% van 
het bouwvlak; 

- de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 600 m³; 
- permanente bewoning van recreatieverblijven en kampeermiddelen is niet toegestaan; 
- uitbreiding van het aantal recreatieverblijven en kampeermiddelen is niet toegestaan. 
Het aantal toegestane recreatieverblijven en stacaravans is op de plankaart aangegeven. 
Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen toegestaan. 
Uitbreiding van het aantal aanwezige bedrijfswoningen is niet toegestaan. 
Ten behoeve van uitbreiding van het recreatieoord De Wilgenplas worden op percelen nabij 
de Veenkade/Maarsseveense Vaart mogelijkheden geboden om niet-permanente kampeer-
middelen te plaatsen (Recreatie-6). Binnen deze bestemming wordt geen bebouwing moge-
lijk gemaakt, uitgezonderd een gebouw voor sanitaire voorzieningen. 
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Recreatieverblijven 
Verspreid in het plangebied maar met name in de Molenpolder, komen permanente recrea-
tieverblijven voor. In het kader van het vigerende bestemmingsplan (opgesteld in de periode 
1992-2004) zijn deze recreatieverblijven deels positief bestemd en deels onder het over-
gangsrecht geplaatst. 
In het nieuwe bestemmingsplan kunnen de onder het overgangsrecht geplaatste recreatie-
verblijven niet opnieuw onder het overgangsrecht geplaatst worden. Op basis van de inven-
tarisatie die in 1992 is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
zijn de aanwezige recreatiewoningen alsnog positief bestemd (Recreatie-4). In lijn met de 
regeling die voor het plangebied van de Maarsseveense Plassen is opgesteld gelden daarbij 
de volgende regels: 
- de bestaande inhoud en de bestaande goot- en bouwhoogte (zoals vastgelegd in de in-

ventarisatie 1992) mag niet worden vergroot; 
- per recreatieverblijf is bij recht één bijgebouw of overkapping met een maximale opper-

vlakte van 10 m² toegestaan. 
Op een losse kaartbijlage bij de toelichting zijn de betreffende percelen opgenomen waarbij 
per perceel is aangegeven: het nummer zoals opgenomen in de inventarisatie en de maat-
voering van het hoofdgebouw op het betreffende perceel. 
Omdat alle solitaire recreatieverblijven gelegen zijn in gebieden die deel uitmaken van het 
Natura 2000-gebied, is het omzetten van de bestemming Recreatie naar Wonen niet moge-
lijk (regeling conform bestemmingsplan Maarsseveense Plassen).  
Uitbreiding van het aantal zelfstandige recreatieverblijven past niet in de gebiedsvisie en 
wordt derhalve niet toegestaan.  
Permanent aanwezige verblijfsrecreatieve eenheden mogen niet permanent bewoond wor-
den, tenzij specifiek is aangegeven in het artikel over het overgangsrecht. 
 
Kamperen 
In het kader van verbrede landbouw, wordt kleinschalig kamperen op agrarische bedrijven 
als neventak via een bevoegdheid tot afwijken toegelaten. Het aantal kampeermiddel per be-
drijf mag maximaal 25 bedragen. De sanitaire voorzieningen dienen binnen het bouwvlak te 
liggen, de kampeermiddelen zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan op een terrein dat di-
rect aansluit op het bouwvlak. 
 
Recreatief medegebruik 
Voor zover de agrarische- en natuurgebieden toegankelijk zijn, is extensief recreatief mede-
gebruik toegestaan. Aanleg van nieuwe fiets- of wandelpaden zal telkens moeten worden af-
gewogen tegen aanwezige natuur- en landschapswaarden in het betreffende gebied. Om die 
reden is de aanleg van wegen en paden in de natuurgebieden en de agrarische gebieden met 
waarden aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden gekoppeld.  
 
5.2.5. Niet-agrarische bedrijven, horeca en maatschappelijke voorzienin-

gen  
Voortzetting huidige bedrijfs- en horeca-activiteiten 
In het plangebied komt een aantal niet-agrarische bedrijven voor. De meeste bedrijven be-
horen tot de categorieën 2 en 3 van de bij dit plan behorende Standaard Staat van Bedrijfs-
activiteiten. In bijlage 4 is een toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen. 
De Staat zelf is in bijlage 5 opgenomen. Voorts zijn er in het plangebied enkele horecabedrij-
ven gevestigd. Wat betreft de voortzetting van de bestaande bedrijfs- en horeca-activiteiten 
zijn de volgende overwegingen van belang. 
De bedrijven die in het vigerende bestemmingsplan positief zijn bestemd of de bedrijven die 
al gedurende langere tijd in het plangebied zijn gevestigd en waarvoor geen actief sane-
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ringsbeleid wordt gevoerd, worden positief bestemd. Binnen de bestemming Bedrijf wordt 
met een aanduiding aangegeven welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. De opslag en ver-
koop van vuurwerk wordt expliciet in het plan uitgesloten. 
Bij een positieve bestemming van bedrijfs- en horeca-activiteiten is bezien in hoeverre uit-
breiding van de bebouwing kan worden toegestaan. Op basis van vaste jurisprudentie kan 
niet zonder meer worden volstaan met het vastleggen van de bestaande bebouwing. Met het 
oog op het toekomstperspectief dient te worden getoetst in hoeverre enige uitbreidingsmo-
gelijkheden kunnen worden geboden. Voor de bebouwing wordt daarbij uitgegaan van onge-
veer 15% uitbreidingsruimte, tenzij ingevolge de vigerende regeling aanzienlijk ruimere be-
bouwingsmogelijkheden aanwezig zijn. 
Ingeval van opheffing van de bestaande bedrijfsactiviteiten, kan het door middel van plan-
wijziging mogelijk gemaakt worden dat zich ter plaatse andere bedrijfsactiviteiten vestigen 
die wat betreft ruimtelijke uitstraling en externe (milieu)effecten passen in de omgeving. 
Voor de bestemming Horeca wordt aangesloten op de regeling van het bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen. De aanwezige horecabedrijven worden voorzien van een specifieke 
maatbestemming. 
 
Beoordeling gevestigde bedrijven 
Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn de bestaande bedrijven geïnventariseerd en inge-
schaald in de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie tabel 4.10 (pag. 70)).  
 
Vrijkomende locaties 
Het is mogelijk dat een aantal bedrijven binnen de planperiode zal worden beëindigd en dat 
de betreffende locatie niet geschikt is voor nieuwe bedrijfs- of horeca-activiteiten. Om hier 
op in te spelen biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor alternatieve functies ter 
plaatse. In tabel 5.3 is aangegeven welke functies in het bestemmingsplan na planwijziging 
toegestaan zijn. 
 
Tabel 5.3 Nieuwe functies op vrijkomende percelen met de bestemming Bedrijf 

(B) of Horeca (H)  
 

functies toelaatbaarheid 
wonen inclusief aan-huis-verbonden beroep en bedrijf w 
expositieruimte/atelier/praktijkuitoefening w 
bezoekerscentrum w 
niet-agrarische bedrijven die wat betreft ruimtelijke uitstraling en externe (milieu-
effecten) passen in de omgeving 

w 

 

w: toelaatbaar na planwijziging. 
 
Bij functiewijziging van bedrijfsactiviteiten dienen nieuwe functies van de bestaande gebou-
wen gebruik te maken.  
 
Maatschappelijke voorzieningen 
De in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen (kerken, scholen, vereni-
gingsgebouwen) zijn in het bestemmingsplan voorzien van een passende, op het huidige ge-
bruik afgestemde regeling.  
 
5.2.6. Woningen 
Alle in het plangebied aanwezige en legaal tot stand gekomen woningen worden positief be-
stemd en voorzien van een bouwvlak met de bestemming Wonen. Binnen de bestemming 
Wonen is het hobbymatig houden van dieren toegestaan met gebruikmaking van de be-
staande bebouwing. Voor woningen in het landelijk gebied geldt dat voor het hoofdgebouw 
(de woning) en de bijgebouwen een bouwvlak is opgenomen dat gelijk is aan het bestem-
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mingsvlak. In een aantal gevallen liggen de bijgebouwen op afstand. In deze gevallen is voor 
deze bijgebouwen een bestemmingsvlak/bouwvlak opgenomen met de aanduiding (zonder 
woning). Van belang is dat op deze bestemmingsvlakken uitsluitend bijgebouwen zijn toege-
staan en geen hoofdgebouwen. De overige gronden die deel uitmaken van het woonperceel 
waar bebouwing niet gewenst is, worden bestemd voor Tuin. Hier zijn uitsluitend bouwwer-
ken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. 
De ruimtelijke kwaliteit van het bebouwingslint van Tienhoven/Oud Maarsseveen, onder an-
dere tot uitdrukking komend in de grote verscheidenheid aan bouwvormen, maken een meer 
gedifferentieerde regeling gewenst, afgestemd op de thans aanwezige bebouwing. Om deze 
reden wordt voor de woningen in het bebouwingslint een bouwvlak opgenomen voor alleen 
het bestaande hoofdgebouw. Erfbebouwing en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn uit-
sluitend buiten het bouwvlak, mits gelegen binnen de bestemming Wonen, toegestaan.  
 
Voor de bouwregels voor woningen in het landelijk gebied wordt zoveel mogelijk aangesloten 
op de regeling uit het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen. De inhoud van de woningen 
mag maximaal 600 m³ bedragen. Voor de goot- en bouwhoogte wordt een generieke rege-
ling opgenomen waarbij in alle gevallen een goothoogte gerealiseerd kan worden van 4,5 m 
en een bouwhoogte van 10 m. 
De bouwregels voor woningen in het bebouwingslint van Tienhoven/Oud Maarsseveen, wor-
den afgestemd op de thans aanwezige bebouwing. In de regels wordt opgenomen dat de 
goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m tenzij anders op de plankaart is aangegeven. 
Bestaande afwijkende goothoogten worden specifiek op de plankaart aangegeven. Voor de 
bouwhoogte wordt wel uitgegaan van een generieke regeling van 10 m. Ontwikkelingen wor-
den daarmee echter niet op slot gezet. Door middel van een bevoegdheid tot afwijken wordt 
de mogelijkheid geboden een grotere woningen te bouwen waarbij het bouwvlak alsmede de 
goot- en bouwhoogte vergroot kan worden, onder voorwaarde dat het te realiseren bouwplan 
past in de kenmerkende ruimtelijke structuur en geen afbreuk doet aan de aanwezige ruim-
telijke kwaliteit. Om een heldere toetsing van verzoeken mogelijk te maken, wordt voor het 
bebouwingslint een beeldkwaliteitkader opgesteld dat onderdeel zal uitmaken van de ge-
meentelijke Welstandsnota. 
 
Het maximale oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt 
zowel in het bebouwingslint als in het landelijk gebied niet meer dan 50% van de opper-
vlakte van het aan de woning aansluitend erf met een maximum van 50 m². Uitbreiding naar 
80 m² wordt via een bevoegdheid tot afwijken mogelijk gemaakt.  
In het landelijk gebied worden aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen betrokken 
bij de inhoudsbepaling van de woning. Voor vrijstaande bijgebouwen geldt de bijgebouwen-
regeling. 
In het bebouwingslint wordt alle bebouwing die gelegen is binnen het bouwvlak gerekend tot 
de woning en is de bijgebouwenregeling van toepassing op de gronden gelegen buiten het 
bouwvlak. 
 
Paardenbakken 
In het beleid inzake paardenbakken wordt aansluiting gezocht bij de regelingen in andere (in 
voorbereiding zijnde) bestemmingsplannen. Paardenbakken zijn alleen bij woningen in het 
landelijk gebied toegestaan die voorzien zijn van de bestemming W-1 middels een bevoegd-
heid tot afwijken. In het bebouwingslint van Tienhoven Oud-Maarsseveen worden geen mo-
gelijkheden geboden vanwege de grote bebouwingsdichtheid en de korte afstand van wonin-
gen tot elkaar. Daarbij gelden de volgende regels: 
- een paardenbak is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, dan wel gedeeltelijk op 

aangrenzende gronden met de bestemming Agrarisch, indien dit aantoonbaar wegens 
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gebruik aan ruimte binnen het bouwvlak of vanwege geldende in acht te nemen af-
standsmaten tot woningen van derden noodzakelijk is; 

- de oppervlakte van een paardenbak mag ten hoogste 800 m² bedragen, met dien ver-
stande dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming Wonen is 
gelegen, de oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming Agrarisch niet meer 
mag bedragen dan 800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestem-
ming Wonen gelegen gedeelte van de paardenbak; 

- de oppervlakte van het totale aansluitende in eigendom zijnde perceel dient ten minste 
2.000 m² te bedragen; 

- de paardenbak dient gesitueerd te worden achter de achtergevel van de woning of het 
verlengde daarvan; 

- de afstand van de paardenbak tot de woning op het eigen bouwvlak mag ten hoogste 
50 m bedragen; 

- de afstand tussen de paardenbak en een woning van derden moet ten minste 50 m be-
dragen tenzij deze gelijk is in welk geval de afstand ten minste 25 m bedraagt en door 
middel van te treffen maatregelen geen hinder is te verwachten voor omwonenden; 

- per bouwvlak is ten hoogste één paardenbak toegestaan; 
- het aantal eenhoevigen (paarden) mag ten hoogste 5 bedragen; 
- lichtmasten zijn niet toegestaan; 
- de bouwhoogte van omheiningen bedraagt niet meer dan 1,5 m; 
- de activiteit mag geen bedrijfsmatige activiteit betreffen. 
 
Mantelzorg 
Ten behoeve van het geven van mantelzorg worden via een bevoegdheid tot afwijken binnen 
het bouwvlak extra gebruiksmogelijkheden geboden. Van de bevoegdheid kan gebruik wor-
den gemaakt als de mantelzorg noodzakelijk is en blijkt uit een medische of sociale indicatie. 
Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) 
geen medische of sociale indicatie noodzakelijk. Verder dient het hoofdgebouw en de bijbe-
horende bouwwerken bereikbaar te zijn en te blijven voor hulpdiensten. Mantelzorg mag niet 
leiden tot een onevenredige aantasting van in het geding zijnde belangen, waaronder die van 
omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven. Maximaal 80 m² van de aanwezige be-
bouwing mag voor de mantelzorg in gebruik worden genomen. Na beëindiging van de man-
telzorg dient de oorspronkelijke situatie hersteld te worden. 
 
Ingeval van voormalige agrarische bedrijfscomplexen mag de totaal aanwezige bebouwing 
worden gehandhaafd maar is nieuwbouw niet toegestaan. Nieuwbouw is onder voorwaarden 
wel mogelijk tot een maximale oppervlakte van 250 m² indien alle aanwezige voormalige 
agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.  
 
Omdat wonen geen functie is die specifiek aan het buitengebied is gebonden, is het beleid 
van de provincie Utrecht erop gericht om geen nieuwe woningen in het buitengebied toe te 
staan. De gemeente onderschrijft dit beleid. Derhalve worden in het bestemmingsplan geen 
mogelijkheden opgenomen voor nieuwe woningen, ook niet voor tweede bedrijfswoningen bij 
agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven of horecabedrijven. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor een extra woning in cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die reeds voor 
het wonen in gebruik zijn, indien dat voor de exploitatie van het pand noodzakelijk is, en 
voor extra woningen in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. 
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5.3. Nieuwe ontwikkelingen 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen maakt op onderdelen ontwikkelingen mo-
gelijk die afwijken van de vigerende bestemmingsplannen. De belangrijkste nieuwe ontwik-
kelingen betreffen: 
‐ de ontwikkeling van een kampeerterrein voor mobiele kampeermiddelen (tenten en 

toercaravans) op gronden gelegen tussen De Wilgenplas en de Hof van Ede; 
‐ het geven van een recreatiebestemming zonder bouwmogelijkheden aan een perceel 

gelegen tussen De Wilgenplas en de Zogwetering ten behoeve van toekomstig recreatief 
of sportief gebruik; 

‐ ontwikkeling aan de Bethuneweg 1 mogelijk maken via persoonsgebonden overgangs-
recht; 

‐ de ontwikkeling van 3 woningen op het perceel Maarsseveensevaart 15; 
‐ het positief bestemmen van bestaande recreatiewoningen in de Molenpolder; 
‐ ondergeschikte aanpassingen van de bestemming Wonen (verbeelding); 
‐ extra bouwmogelijkheid aan de Laan van Niftarlake tussen 4 en 10; 
‐ de realisatie van een extra woning aan de Nimmerdoornlaan 13; 
‐ de realisatie van een extra woning op het perceel Laan van Niftarlake 44A. 
 
 



 

Adviesbureau RBOI ontwerpbestemmingsplan d.d. 03-07-2012 190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg 

6. Juridische planbeschrijving 99 

In dit hoofdstuk is uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag 
hebben gelegen en hoe deze is vormgegeven. 
 
 
6.1. Verantwoording planvorm 

Er is gekozen voor enerzijds een conserverend en anderzijds een ontwikkelingsgericht plan. 
De ontwikkelingsgerichtheid blijkt met name uit de flexibiliteitbepalingen (bevoegdheden tot 
afwijken en wijzigingsbevoegdheden) voor onder andere neven- en vervolgfuncties en de 
bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven en de vervolgfuncties voor niet-agrarische 
bedrijven. Wat de overige functies betreft is het bestemmingplan hoofdzakelijk conserve-
rend van aard. Er wordt niet voorzien in de mogelijkheid voor nieuwe functies en de bouw-
mogelijkheden zijn beperkt. Bij het opstellen van de regels zijn waar nodig de provinciale 
en regionale richtlijnen gevolgd. 
 
Wro 
Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministe-
riële Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op ver-
gelijkbare wijze opgebouwd en gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar 
gemaakt te worden. Er is een aantal standaarden door het Ministerie van VROM ontwikkeld, 
waaronder de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008), de Praktijkricht-
lijn Bestemmingsplannen (PRBP2008) en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke In-
strumenten (STRI2008). In dit bestemmingsplan wordt van deze standaarden, voor zover 
van toepassing, gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit bin-
nen de gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. 
 
Vormgeving 
Voor de opbouw en de vormgeving van de regels heeft de voormalige gemeente Maarssen 
een handboek opgesteld. Daarnaast fungeert het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o. als voorbeeldplan. Dit bestemmingsplan is waar mogelijk hierop afgestemd. 
 
6.2. Opbouw regels 

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de defini-
ties van begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan 
van belang zijn en de wijze van meten. In hoofdstuk twee wordt op de bestemmingen en 
hun gebruik ingegaan. Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene regels, zoals de anti-
dubbeltelregel en algemene gebruiksregels. De overgangs- en slotregel maken onderdeel 
uit van het vierde hoofdstuk. 
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6.3. Artikelgewijze toelichting op de planregels 

6.3.1. Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
Artikel 1  Begrippen 
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd voor 
zover deze begrippen van het 'normale' spraakgebruik afwijken of een specifiek juridische 
betekenis hebben. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan zal moeten worden uitgegaan 
van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis.  
 
Artikel 2  Wijze van meten 
Het onderhavige artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht 
genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 
 
6.3.2. Hoofdstuk 2  Bestemmingen  
Artikel 3, 4 en 5  Agrarisch, Agrarisch met waarden - Landschapswaarden en Agra-
risch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 
Dit bestemmingsplan kent drie verschillende agrarische bestemmingen. Ten eerste is er on-
derscheid gemaakt tussen de bestemming Agrarisch en Agrarisch met waarden. Daarnaast 
is de bestemming Agrarisch met waarden weer onderverdeeld in gronden met alleen land-
schapswaarden en gronden met natuur- en landschapswaarden.  
 
Agrarisch  
De bestemming Agrarisch is toegekend aan de agrarische gronden in de Molenpolder. In dit 
gebied wordt zowel veehouderij als akker- en vollegrondstuinbouw als productietak toege-
staan. In dit gebied zijn landschapswaarden aanwezig in de vorm van een kenmerkende op-
strekkende verkavelingsstructuur en slotenstelsel. Deze waarden worden beschermd door 
het opnemen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde. Ruwvoederteelt is zonder nadere voorwaarden toegestaan. Omdat er in dit gebied 
geen agrarische bebouwing aanwezig is, zijn er geen bouwvlakken opgenomen. De bouwre-
gels in artikel 3 hebben daarom alleen betrekking op de bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
Omdat nevenfuncties zowel op als buiten het bouwvlak uitgeoefend kunnen worden, wordt 
de afwijkingsmogelijkheid ten behoeve van nevenfuncties wel opgenomen. Omdat er geen 
bouwvlakken zijn opgenomen, worden alleen nevenfuncties toegestaan die buiten het bouw-
vlak mogelijk zijn. De nevenfunctie kleinschalig kamperen heeft zowel onderdelen op het 
bouwvlak, zoals sanitaire voorzieningen, als buiten het bouwvlak zoals tenten. In deze zone 
zijn alleen de onderdelen buiten het bouwvlak toegestaan. In de voorwaarden van de afwij-
kingsregel is dit vertaald. 
 
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 
De bestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden is toegekend aan de agrari-
sche gronden in de polder Ganzenhoef. De belangrijkste landschapswaarden zijn de openheid 
van de graslanden, het strookvormige verkavelingpatroon met bijbehorende sloten, de open-
heid binnen de verboden kringen en de inundatiegebieden van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie en de karakteristieke erfindelingen. Gezien de voorkomende en beoogde landschaps-
waarden zijn hier alleen veehouderijbedrijven toegestaan. Voor de aanwezige agrarische be-
drijven zijn bouwvlakken opgenomen. Binnen het toegekende bouwvlak dienen de bedrijfs-
gebouwen, de bedrijfswoning, mestbassins, paardenbakken en overige bijgebouwen alsmede 
sleufsilo's en kuilplaten te worden gesitueerd.  
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Agrarische bouwvlakken mogen, met inachtneming van de van toepassing zijnde bouwre-
gels, in principe volledig worden bebouwd mits dit noodzakelijk is voor een doelmatige be-
drijfsvoering. Buiten de bouwvlakken mogen uitsluitend terreinafscheidingen, worden gerea-
liseerd. 
Via afwijking met een omgevingsvergunning kan de grens van het bouwvlak overschreden 
worden als dit voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is, hetgeen door middel van 
een bedrijfsplan moet worden aangetoond, de overschrijding milieuhygiënisch inpasbaar is 
en de bestaande en beoogde landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 
worden aangetast. 
 
Omdat het beleid in deze zone gericht is op het behoud van de openheid en gezien de lig-
ging nabij de dorpskern van Maarssen, is de teelt van ruwvoeder, anders dan gras, hier niet 
toegestaan. 
 
Ten behoeve van het toestaan van paardenbakken, het africhten of trainen van paarden of 
het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak is een bevoegdheid tot afwijken op-
genomen. Ook om te kunnen voorzien in mantelzorg is een bevoegdheid tot afwijken opge-
nomen. Dit betekent dat deze ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk zijn. 
 
Voor ontwikkelingen die een zwaardere afweging vereisen en gepaard gaan met een wijzi-
ging van de verbeelding zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Middels de wijzigingsbe-
voegdheden is het mogelijk om om te schakelen naar een vervolgfunctie, kan het bouwvlak 
vergroot worden en bestaat er de mogelijkheid om 'nieuwe natuur' te creëren. 
 
Ten aanzien van bescherming van de aanwezige en beoogde landschapswaarden is een om-
gevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werk-
zaamheden opgenomen. 
 
Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden 
Voor agrarische gronden in Polder Maarsseveen en de Bethunepolder is de bestemming 
Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapwaarden opgenomen. De mogelijkheden bin-
nen deze bestemming komen grotendeels overeen met de mogelijkheden binnen de be-
stemming Agrarisch met waarden - Landschapwaarden. Een belangrijk verschil betreft de 
ruwvoederteelt. In Polder Maarsseveen en de Bethunepolder is de teelt van ruwvoeder an-
ders dan gras, tot ten hoogste 20% van de bij het bedrijf behorende bedrijfsgronden en 
voor zover deze teelt overwegend voorziet in de behoefte van het eigen agrarisch bedrijf 
toegestaan. Tevens geldt er een bufferzone van 1 m langs sloten. Door op deze schaal ruw-
voederteelt toe te staan worden projecten als 'boeren voor natuur' mogelijk gemaakt. 
 
Voorwaarden flexibiliteitsbepalingen 
In de flexibiliteitsbepalingen in de drie agrarische artikelen is een aantal vergelijkbare voor-
waarden opgenomen. Onder dit kopje wordt het een en ander uitgelegd over de betreffende 
voorwaarden. 
 
Milieuhygiënische inpasbaarheid 
In verschillende flexibiliteitsbepalingen wordt als voorwaarde gesteld dat de ontwikkeling 
'milieuhygiënisch inpasbaar' is. Milieuhygiënisch inpasbaar is een verzamelbegrip voor ver-
schillende aspecten. Hieronder is weergegeven waar tijdens de toetsing rekening mee ge-
houden dient te worden: 
- toetsing aan de eisen uit de Natuurbeschermingswet; 
- toetsing van de geurhinder ter plaatse van omliggende geurgevoelige objecten (waarbij 

ook wordt gekeken naar mogelijke cumulatie van geurhinder); 
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- toetsing aan de eisen uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen; 
- aantonen dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie en geen onevenre-

dige negatieve gevolgen voor het waterbeheer optreden; 
- beoordeling van de inpasbaarheid voor de thema's verkeer, externe veiligheid en geluid. 
 
Aanwezige en beoogde landschap-, natuur- en cultuurhistorische waarden 
Indien ontwikkelingsmogelijkheden effecten kunnen hebben op aanwezige en beoogde land-
schaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden is in de flexibiliteitsbepaling opgenomen dat 
deze waarden niet onevenredig aangetast mogen worden. Hierbij is het ook van belang dat 
toekomstige ontwikkelingen, zoals de realisatie van de EHS, niet in de weg gestaan wordt. 
 
Nevenfuncties 
Het kenmerk van nevenfuncties is de ondergeschiktheid aan de hoofdfunctie. In de regels 
worden verschillende nevenfuncties mogelijk gemaakt. Ter indicatie worden hiervoor maten 
of aantallen genoemd. Dit betekent niet dat deze maten en aantallen automatisch bij alle 
agrarische bedrijven ondergeschikt zijn. Het kan dus voorkomen dat een aanvraag voor 25 
kampeerplekken bij de boer niet mogelijk is bij een bepaald agrarisch bedrijf omdat 25 kam-
peerplekken naar aard en omvang niet ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie.  
 
Artikel 6  Bedrijf 
De bestemming Bedrijf is toegekend aan alle niet-agrarische bedrijven. Omdat niet-agrari-
sche bedrijven in principe niet in het buitengebied thuishoren, wordt elk niet-agrarisch be-
drijf voorzien van een specifieke aanduiding. Dit betekent dat na bedrijfsbeëindiging bij 
recht uitsluitend een soortgelijk bedrijf is toegestaan. De uitbreidingsmogelijkheden van be-
drijven bedragen maximaal 15% van het bestaand oppervlak aan bebouwing. In bijlage 1 
van de regels is per bedrijf aangegeven welke maximale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen 
(hoofdgebouwen en bijgebouwen) is toegestaan. Indien er een bedrijfswoning is toegestaan 
is dit aangegeven door middel van de aanduiding 'bedrijfswoning'. 
 
Voor bedrijven die de bedrijfsvoering beëindigen, is middels een wijzigingsbevoegdheid de 
mogelijkheid opgenomen voor een vervolgfunctie. Deze wijzigingsbevoegdheid biedt ook de 
mogelijkheid naar een andere soort niet-agrarisch bedrijf om te schakelen. Belangrijk is dat 
de effecten op het gebied van ruimte en milieu aanvaardbaar zijn en in geen geval meer im-
pact hebben dan de bestaande bedrijfsfunctie. Voor het overige gelden dezelfde voorwaar-
den als bij de agrarische bedrijven. 
 
Artikel 7  Cultuur en Ontspanning 
Deze bestemming is opgenomen voor het atelier gelegen aan de Dwarsdijk 6b. De gebou-
wen op dit perceel mogen niet worden vergroot. 
 
Artikel 8  Groen 
De gronden gelegen achter de Ds. Ulferslaan 1 t/m 25 zijn voorzien van de bestemming 
Groen.  
 
Artikel 9  Horeca 
In het plangebied zijn drie horecabedrijven gevestigd. Omdat de horecabedrijven qua om-
vang verschillen, zijn ze alle voorzien van een specifieke aanduiding. Voor de mogelijkheden 
per locatie is aangesloten bij de categorie-indeling die de voormalige gemeente Maarssen 
standaard hanteert. Net als bij de bestemming Bedrijf, geldt dat ook voor de bestemming 
Horeca een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor vervolgfuncties.  
Indien er een bedrijfswoning is toegestaan, is dit aangegeven door middel van de aandui-
ding 'bedrijfswoning'. 



 Juridische planbeschrijving 103 

Adviesbureau RBOI ontwerpbestemmingsplan d.d. 03-07-2012 190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg 

Artikel 10  Maatschappelijk 
De gronden met de bestemming Maatschappelijk zijn bestemd voor verschillende maat-
schappelijke functies zoals verenigingsleven, religie, onderwijs, buitenschoolse opvang of 
gezondheidszorg. Middels een functieaanduiding is aangegeven welke maatschappelijke 
functie op de desbetreffende locatie is toegestaan. Het is niet toegestaan om een andere 
dan de aangegeven functie uit te oefenen. Indien er een bedrijfswoning is toegestaan, is dit 
aangegeven door middel van de aanduiding 'bedrijfswoning'. 
 
Artikel 11  Natuur 
De bestemming Natuur is toegekend aan bestaand natuurgebied. Dit is bepaald op basis van 
de bestemming Natuurgebied in het vigerende bestemmingsplan. In het kader van de her-
inrichting is de bestemming Natuur ook toegekend aan de gronden die reeds verworven zijn 
door natuurbeherende instanties. Behoud, versterking en/of ontwikkeling van de aan de 
natuurgebieden eigen zijnde natuurwaarden staat binnen deze bestemming daarom voorop. 
Omdat op een deel van de gronden de agrarische functie nog aanwezig is, is agrarisch me-
degebruik toegestaan. Tenslotte is op deze gronden extensief recreatief medegebruik toege-
staan. Er is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden opgenomen om de aanwezige waarden te beschermen. Op de 
gronden met de bestemming Natuur mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
schuilhutten en observatiehutten worden opgericht. Om te voorkomen dat bestaande schuil-
gelegenheden en bergingen niet onder het overgangsrecht geplaatst worden, is hiervoor de 
aanduiding 'specifieke vorm van natuur -schuilgelegenheden/berging' opgenomen. 
 
Artikel 12, 13, 14, 15 en 16 Recreatie - 2, Recreatie - 3, Recreatie - 4 en Recreatie -
 6 
Zoals eerder vermeld is dit bestemmingsplan afgestemd op de systematiek van het ge-
meentelijk handboek en het bestemmingsplan Maarseveense Plassen e.o. De bestemming 
Recreatie is onderverdeeld in zes verschillende categorieën. Slechts vier van deze catego-
rieën komen in dit bestemmingsplan voor. Om deze reden zijn de bestemmingen Recreatie -
 1 en Recreatie - 5 niet opgenomen. De bestemmingen Recreatie -  2 t/m 6 houden het vol-
gende in. 
 
Recreatie - 2 
Deze bestemming is opgenomen voor de bestaande volkstuinen. Per perceel is uitsluitend 
beperkte bebouwing (maximaal 25 m²) ten behoeve van de bestemming toegestaan, zoals 
een kas en een berging. Het is niet toegestaan de bebouwingsmogelijkheden te cumuleren 
als er sprake is van een grote kavel met meerdere percelen. Het is ook niet toegestaan de 
volkstuin bedrijfsmatig te gebruiken. Verblijfsrecreatieve voorzieningen (waaronder onder 
andere nachtverblijf) zijn ook uitgesloten. 
 
Recreatie - 3 
Deze bestemming is opgenomen voor de recreatieterreinen gelegen in het zuidwesten van 
het plangebied. Bij deze recreatieterreinen zijn ondersteunende voorzieningen aanwezig, 
zoals bijvoorbeeld was- en toiletvoorzieningen, een receptiegebouw en één bedrijfswoning. 
Deze voorzieningen zijn (en moeten) gesitueerd (worden) binnen een het bouwvlak. 
 
Voor de recreatieverblijven is onderscheid gemaakt in zomerhuisjes en stacaravans. De zo-
merhuisjes en stacaravans mogen een maximale inhoudsmaat hebben van 250 m³ waarbij 
de oppervlakte van het perceel van het recreatieverblijf ten minste 150 m² dient te bedra-
gen. Aanvullend is per zomerhuis of stacaravan 1 bijgebouw of overkapping toegestaan met 
een oppervlakte van maximaal 10 m² en een bouwhoogte van maximaal 3 m. Door middel 
van een maatvoeringaanduiding is aangegeven hoeveel stacaravans en zomerhuizen er per 
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terrein/gebied zijn toegestaan. Ook de goot- en bouwhoogten zijn beperkt. Onder het recre-
atieverblijf mag geen kelder worden gerealiseerd. Voor gebouwen, zoals een kampwinkel en 
een kantine, is een maximumpercentage bebouwing opgenomen. 
 
De recreatieverblijven mogen niet worden gebruikt ten behoeve van permanente bewoning. 
Onder permanente bewoning wordt verstaan het gebruik als woonadres als bedoeld in de 
Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA), waaronder wordt ver-
staan: 
a. het gebruik van het woonadres als hoofdverblijf, dat wil zeggen dat het adres het cen-

trum vormt van de sociale en maatschappelijke activiteiten van de bewoner; 
b. het in de periode van 180 dagen ten minste de helft van die tijd ter plaatse nachtverblijf 

houdt, terwijl betrokkene(n) niet elders daadwerkelijk over een woonadres beschikt. 
 
Recreatie - 4 
De gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor zelfstandige recreatieverblijven voor 
verblijfsrecreatieve doeleinden. De bestaande inhoud van de recreatieverblijven mag niet 
worden vergroot. Via afwijking met omgevingsvergunning kan de inhoud van een recreatie-
verblijf worden vergroot tot maximaal 250 m³ onder voorwaarde dat het perceel van het re-
creatieverblijf ten minste 150 m² bedraagt en de natuurwaarden van de gronden niet on-
evenredig worden aangetast. Tevens is maximaal één bijgebouw dan wel overkapping toe-
gestaan met een oppervlakte van maximaal 10 m². Ook de goot- en bouwhoogten zijn be-
perkt. Onder het recreatieverblijf mag geen kelder worden gerealiseerd.  
De recreatieverblijven mogen niet worden gebruikt ten behoeve van permanente bewoning 
(zie Recreatie - 3). 
 
Recreatie - 6 
Deze bestemming is opgenomen voor gronden bij het recreatieoord Wilgenplas die in gebruik 
zullen worden genomen als kampeerterrein. Op deze gronden zijn naast sanitaire voorzienin-
gen geen gebouwen toegestaan. Ten hoogste 2% van de gronden mag worden bebouwd. Per 
hectare zijn ten hoogste 35 kampeermiddelen toegestaan. Het gaat hier om een terrein voor 
het plaatsen van kampeermiddelen, niet zijnde trekkershutten, stacaravans of chalets. 
 
Recreatie – 7 
Deze bestemming is opgenomen voor het perceel tussen de Zogweteringlaan en De Wilgen-
plas. Hier is het mogelijk om een golfbaan of forelvijver met bijbehorende bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde te realiseren. 
 
Artikel 17  Sport 
De in het gebied aanwezig sportvelden op de hoek van de Laan van Niftarlake en de Mid-
denweg zijn voorzien van de bestemming Sport. Op deze gronden zijn naast sportvelden 
ook bijbehorende voorzieningen zoals kleedlokalen en clubgebouwen toegestaan.  
 
Artikel 18  Tuin 
Gronden behorende bij het wonen en direct aan de openbare weg gelegen hebben de be-
stemming Tuin gekregen. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd.  
Het bevoegd gezag kan echter voor de bouw van erkers en/of toegangsportalen aansluitend 
aan het hoofdgebouw (bijvoorbeeld de woning) tot een grondoppervlakte van niet meer dan 
6 m² en een hoogte van 3 m, afwijken. 
 
Artikel 19  Verkeer 
Deze bestemming is toegekend aan de belangrijkste wegen en bijbehorende bermen.  
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Artikel 20  Water 
De bestemming Water is toegekend aan alle hoofdwatergangen in het plangebied. Andere in 
het plangebied aanwezige watergangen zijn niet afzonderlijk bestemd. De breedte van stei-
gers mag maximaal 6 m bedragen. 
 
Artikel 21  Wonen - 1 
Alle burgerwoningen in het plangebied, met uitzondering van de burgerwoningen in het lint 
Tienhoven/Oud Maarsseveen, hebben de bestemming 'Wonen - 1' gekregen.  
Binnen deze bestemming staat het wonen centraal. Naast wonen mag onder voorwaarden 
ook in de woning worden gewerkt in de vorm van aan-huis-verbonden beroepen dan wel 
bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Het maximumoppervlak van deze activiteiten bedraagt 
ten hoogste 50 m² (tenzij anders met een maatvoeringaanduiding is aangegeven). 
 
Voor woningen in het buitengebied is het niet noodzakelijk om de precieze locatie van de 
woning vast te leggen. Daarom is binnen de bestemming Wonen - 1 gekozen voor ruime 
bouwvlakken. Binnen deze bouwvlakken zijn zowel de hoofdgebouwen (de woning) als de 
erfbebouwing (aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen) toegestaan. In een 
aantal gevallen komt het voor dat er erfbebouwing aanwezig is op locaties waar hoofdge-
bouwen (woningen) niet gewenst of toegestaan zijn. In deze gevallen is alleen een bestem-
mingsvlak opgenomen en geen bouwvlak. In de regels is opgenomen dat erfbebouwing zo-
wel binnen als buiten het bouwvlak is toegestaan en dat hoofdgebouwen (woningen) uit-
sluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan. 
 
Voor de inhoud en de hoogte van de woningen is een generieke regeling opgenomen. De in-
houd van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkap-
pingen bedraagt ten hoogste 600 m³. Het gezamenlijk grondoppervlak van de erfbebouwing 
(bijgebouwen zowel binnen als buiten het bouwvlak gelegen) mag maximaal 50 m² zijn. Met 
een bevoegdheid tot afwijken van bevoegd gezag mag dit 80 m² worden. Erfbebouwing 
moet qua afmetingen en inhoud ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw, waarbij ten aan-
zien van de goot- en bouwhoogte de maten zoals opgenomen in de bouwregels blijven gel-
den. 
 
In het plangebied komen een aantal locaties voor waar de agrarische bedrijfsvoering is be-
ëindigd en de bedrijfswoning is omgezet naar een burgerwoning. Omdat op deze percelen 
veelal meer bebouwing aanwezig is dan op grond van de bouwregels binnen de bestemming 
Wonen - 1 is toegestaan, is voor deze locaties de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-
voormalig agrarisch bedrijf' opgenomen. Op gronden met deze aanduiding is geregeld dat in 
afwijking van de overige bouwregels de bestaande bebouwing is toegestaan. Dit betekent 
dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Ten aanzien van nieuwbouw geldt een sane-
ringsregeling. Nieuwbouw is alleen toegestaan als alle voormalige agrarische bebouwing (dat 
wil zeggen het meerdere dan wat volgens de bestemming Wonen - 1 is toegestaan) wordt 
gesloopt. Als dit het geval is mag er ten hoogste 250 m² aan nieuwbouw gerealiseerd wor-
den.  
 
Artikel 22  Wonen - 2 
In het buitengebied is een generieke regeling opgenomen voor de inhoud en de hoogte van 
woningen. Om het karakteristiek en de ruimtelijke kwaliteit van het bebouwingslint Tienho-
ven/Oud Maarsseveen te behouden, is hiervoor een aparte woonbestemming opgenomen 
(Wonen - 2). 
Om de karakteristiek van het lint te behouden, is het van belang dat de precieze locatie van 
de hoofdgebouwen wordt vastgelegd. Om deze reden zijn de hoofdgebouwen, net als in het 
vigerende bestemmingsplan, voorzien van een strak bouwvlak. Daar waar de goothoogte 
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meer dan 3 m bedraagt is dit middels een maatvoeringaanduiding aangegeven. De goot-
hoogte van aangebouwde bouwwerken mag niet hoger zijn dan de hoogte van de eerste 
bouwlaag. 
Om te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen hierdoor niet meer mogelijk zijn, is er een be-
voegdheid tot afwijken voor het vergroten van de woning. De belangrijkste voorwaarde is 
dat de nieuwe ontwikkeling passend is binnen de aanwezige beeldkwaliteit. Omdat de 
hoofdgebouwen zijn voorzien van een strak bouwvlak, is er binnen het bouwvlak geen 
ruimte voor erfbebouwing (aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen). Voor de 
erfbebouwing is daarom een bestemmingsvlak opgenomen. Vrijstaande bijgebouwen en 
overkappingen zijn alleen toegestaan of erven die direct aansluiten op de bijbehorende wo-
ningen. 
 
Voor percelen met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-voormalig agrarisch bedrijf' 
geldt hetzelfde als binnen de bestemming Wonen - 1. 
 
Artikel 23 Leiding - Gas 
De planologisch relevante gasleiding is in deze dubbelbestemmingen als zodanig bestemd. 
Bouwen ten behoeve van samenvallende bestemmingen is alleen onder voorwaarden toege-
staan. Alvorens het bevoegd gezag over een verzoek om afwijking beslist, wint zij schriftelijk 
advies in bij de desbetreffende leidingbeheerder. Ter bescherming van aanwezige leidingen is 
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden opgenomen. 
 
Artikel 24, 25 en 26  Waarde - Archeologie - 2, Waarde - Archeologie - 4 en 
Waarde - Archeologie - 5 
In dit artikel is de bescherming van de archeologische waarde van gronden in het plange-
bied geregeld met een zogenoemde dubbelbestemming. Hierin is nadrukkelijk gesteld dat 
gebouwen (die op basis van de bestemmingen mogelijk zijn) op gronden met een archeolo-
gische verwachtingswaarde, ter bescherming van die waarden, moeten worden gebouwd 
binnen de bebouwingsgrenzen. Voorts is een groot aantal werken en werkzaamheden opge-
nomen. Voor het verlenen van een vergunning dient advies te worden ingewonnen bij een 
ter zake deskundige.  
De dubbelbestemmingen met betrekking tot archeologie zijn opgesteld op basis van de Ar-
cheologische beleidsadvieskaart van de gemeente Stichtse Vecht. Hierop zijn gebieden met 
een verschillende archeologische verwachtingswaarde en het beleid ten aanzien van deze 
gebieden weergegeven. In de regels van het bestemmingsplan Maarssendorp Woongebied is 
per gebied een dubbelbestemming met betrekking tot archeologie (Waarde - Archeologie 1 
t/m 4) opgenomen. Voor de gebieden met verwachtingswaarden die ook in het buitengebied 
voorkomen, is aangesloten bij de regeling uit Maarssendorp Woongebied. Om die reden zijn 
ook niet alle bestemmingen Waarde - Archeologie opgenomen. 
 
Om te voorkomen dat voor elk bouwwerk het beschermingsregiem van toepassing is, is bin-
nen elke zone een vrijstelling opgenomen. Wanneer de vrijstelling van toepassing is, is af-
hankelijk van de verwachtingswaarde. Hoe hoger de verwachtingswaarde, hoe lager de vrij-
stellingsgrens. In de onderstaande tabel is per zone weergegeven welke vrijstellingsgrenzen 
er van toepassing zijn. Beneden deze grenzen is het beschermingsregiem dus niet van toe-
passing. 
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bestemming vrijstellingsgrenzen 
Waarde - Archeologie - 2  oppervlakte <50 m² of een diepte van minder dan 0,3 m 
Waarde - Archeologie - 4 oppervlakte <1.000 m² of een diepte van minder dan 0,3 m 
Waarde - Archeologie - 5 oppervlakte <10 ha of een diepte van minder dan 0,3 m 
 
Artikel 27 Waarde - Cultuurhistorie - Hollandse Waterlinie 
Een groot gedeelte van het plangebied is aangewezen als Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor 
het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden is een dubbelbestemming 
opgenomen. De waarden komen tot uitdrukking in het historisch karakter van het gebied, de 
aanwezige rijksmonumenten, de onderlinge samenhang van de verschillende monumenten 
en andere cultuurhistorische elementen en de ruimtelijke structuur van het gebied. Op deze 
gronden mag ten behoeve van de overige bestemmingen alleen worden gebouwd, indien de 
cultuurhistorische waarden door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke 
schade kan worden voorkomen door aan de bouwvergunning regels te verbinden gericht op 
het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
Artikel 28  Waterstaat - Waterkering 
Voor waterkeringen, waterbergingen, primaire watergebied en waterhuishouding, is de 
functie tot uitdrukking gebracht in de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering. Het be-
bouwen van deze gronden ten behoeve van de onderliggende bestemming is uitsluitend 
toegestaan als hiervoor afgeweken wordt door het bevoegd gezag. Er wordt uitsluitend af-
geweken als de functie hierdoor niet onevenredig wordt geschaad. Het bevoegd gezag wint 
hiervoor, met het oog op een zorgvuldige voorbereiding van het besluit, advies in bij de be-
heerder, voordat ze beslist op het verzoek om af te wijken. 
 
6.3.3. Hoofdstuk 3  Algemene regels 
Artikel 29  Antidubbeltelbepaling 
Dit artikel bevat een algemene regeling waarmee kan worden voorkomen dat er in feite 
meer wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld ingeval (onderdelen 
van) bouwvlakken van eigenaars wisselen. De regeling is met name van belang met het oog 
op woningbouw. 
 
Artikel 30  Algemene bouwregels 
Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
Met deze regeling wordt voorkomen dat bestaande situaties die afwijken van de maatvoering 
ingevolge hoofdstuk 2  onbedoeld  geheel of gedeeltelijk onder het overgangsrecht van het 
bestemmingsplan vallen.  
 
Overschrijding bouwgrenzen 
Om te voorkomen dat kleine ontwikkelingen leiden tot het volgen van aparte procedures, is 
in dit lid opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen de bouwgrenzen overschreden mogen 
worden. 
 
Ondergronds bouwen  
Indien in de bestemming geen regeling is opgenomen voor ondergronds bouwen, is de bepa-
ling is artikel 29 van toepassing. In dit geval mogen onder voorwaarden ondergrondse 
bouwwerken worden gerealiseerd binnen op de verbeelding aangegeven bouwvlakken en 
binnen de direct omringende gronden, waar de bijbehorende bouwwerken mogen worden 
opgericht. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend onder de gebouwen die zijn of worden 
opgericht toegestaan. Voor ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wordt hier-
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voor een uitzondering gemaakt. Deze zijn wel buiten de oppervlakte van bovengronds gele-
gen gebouwen toegestaan.  
 
Artikel 31  Algemene gebruiksregels 
Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is gebleken dat wonen in bijge-
bouwen is toegestaan als die niet expliciet is uitgesloten. Omdat dit niet gewenst is, wordt in 
deze specifieke gebruiksregel wonen in bijgebouwen uitgesloten.  
 
Artikel 32  Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel zijn beperkende regels opgenomen vanwege de in het plangebied aanwezige 
molenbiotoop, waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied. 
Tevens gelden er voor een drietal percelen specifieke wijzigingsbevoegdheden. Elk perceel is 
daarom voorzien van een specifieke wro-zone. De oevers in de Bethunepolder zijn 'groene 
oevers'. Omdat de regeling van steigers binnen overige wateren hier niet van toepassing is, 
is de gebiedsaanduiding 'bethunepolder' opgenomen. Ter plaatse van deze gebiedsaandui-
ding zijn uitsluitend open steigers toegestaan. Open steigers zijn steigers die bestaan uit 
twee houten palen die middels balken aan de oever zijn verbonden. 
 
Artikel 33  Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel wordt aangegeven in hoeverre afgeweken kan worden voor geringe afwijkingen 
van de bouwregels (maatvoering), voor zover al niet elders in de planregels in afwijkingen is 
voorzien. Overigens bestaat er een aantal bouwwerken dat los van het bestemmingsplan ge-
bouwd kan worden en waarvoor een algemene bevoegdheid tot afwijken (zoals voorheen te 
doen gebruikelijk) geen zin meer heeft. Het betreft hier zogenaamde vergunningvrije bouw-
werken als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet. 
 
Artikel 34  Algemene wijzigingsregels 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor geringe overschrijdingen van bestem-
mingsgrenzen.  
 
6.3.4. Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregel 
Artikel 35  Overgangsrecht 
Overgangsrecht bouwwerken 
Het overgangsrecht ten aanzien van bouwen is neergelegd in lid 35.1. Uitbreiding van de 
bebouwing die onder het overgangsrecht valt is slechts mogelijk wanneer het bevoegd ge-
zag afwijkt in het kader van een omgevingsvergunning 
 
Overgangsrecht gebruik 
Lid 35.2 betreft de overgangsbepaling met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden 
en bouwwerken voor zover dat gebruik afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat 
dit rechtskracht verkrijgt. 
 
Persoonsgebonden overgangsrecht 
Een aantal situaties in het plangebied mogen, op basis van het vigerende bestemmingsplan, 
niet voor een tweede maal onder het overgangsrecht geplaatst worden. Voor situaties waar 
het niet gewenst of niet mogelijk is deze positief te bestemmen is een persoonsgebonden 
overgangsrecht opgenomen. 
 
Persoonsgebonden overgangsrecht betekent dat de huidige functie door de huidige personen 
uitgeoefend mag worden. Persoonsgebonden overgangsrecht is dus niet overdraagbaar aan 
anderen (ook niet aan eventuele rechtsopvolgers). Het persoonsgebonden overgangsrecht 
komt te vervallen indien degene die hieronder valt, verhuisd of overlijdt. Het overgangsrecht 
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vervalt ook wanneer het gebruik voor langere tijd onderbroken wordt. Tot slot is het over-
gangsrecht objectgerelateerd en dus niet in te zetten voor andere objecten. 
 
Artikel 36  Slotregel 
Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan kan worden aangehaald. 
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7. Uitvoerbaarheid 111 

7.1. Economische uitvoerbaarheid 

In de nieuwe Wro is de mogelijkheid opgenomen om bij het realiseren van nieuwe ontwikke-
lingen een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten voor publieke voorzieningen af te 
dwingen. Dit vindt plaats door het opstellen van een exploitatieplan, waarin deze verdeel-
sleutel vastligt. Een exploitatieplan is niet noodzakelijk als de overheid en de ontwikkelende 
partij, de initiatiefnemer, privaatrechtelijk tot overeenstemming komen. 
De Wro stelt eisen aan het exploitatieplan en in het Bro is geregeld voor welke type bouw-
plannen een exploitatieplan noodzakelijk is, indien het kostenverhaal niet anderszins is ver-
zekerd. Het gaat om nieuwbouwplannen (woningen of andere hoofdgebouwen), forse uitbrei-
dingen van bestaande gebouwen of kassen (met ten minste 1.000 m²) of forse verbouwin-
gen, bijvoorbeeld als bedrijfsruimten worden omgezet in (ten minste 10) woningen. 
 
In dit bestemmingsplan worden in beperkte mate ontwikkelingen mogelijk gemaakt die nog 
niet mogelijk waren in de vigerende bestemmingsplannen. De opgenomen ontwikkelingen 
betreffen in alle gevallen kleinschalige ontwikkelingen. Grootschalige, planmatig voorbereide 
projecten worden in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 
Het bestemmingsplan maakt de volgende ontwikkelingen mogelijk. 
 
Recreatieverblijven 
Het Bro maakt uitdrukkelijk onderscheid tussen de bouw (nieuwbouw/oprichting) van een 
woning (artikel 6.2.1 sub a) en de verbouwing (artikel 6.2.1 sub d). Dit wijkt af van het be-
grip bouwen zoals gesteld in artikel 1 van de Woningwet, waaronder zowel de nieuw-
bouw/oprichting als een verbouwing wordt verstaan.  
 
In casu is er geen sprake van de bouw (nieuwbouw/oprichting) van een woning, omdat de 
recreatieverblijven reeds bestaan/zijn opgericht. Er is dus geen sprake van een bouwplan als 
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro en derhalve hoeft er geen exploitatieplan te worden vastge-
steld. 
 
Bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van grotere woningen (artikel 18.3) en ex-
tra erfbebouwing (artikel 18.4) 
Indien er gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid tot afwijken, worden bestaande wo-
ningen en bijgebouwen vergroot en nieuwe bijgebouwen opgericht. Er wordt dus geen 
nieuwe woning gerealiseerd. Er is geen sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 
lid 1 Wro en derhalve hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 
 
Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een niet-agrarische vervolgfunctie (artikel 
4.7, 5.7, 6.4 en 7.3) 
De vervolgfunctie Wonen wordt gerealiseerd in de huidige agrarische bedrijfswoning. Er is 
dus geen sprake van de bouw van een of meer woningen in de zin van artikel 6.2.1 sub a 
Bro.  
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Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van saneringsregeling bedrijfsgebouwen in ruil 
voor extra woning (artikel 4.7 en 5.7) 
Op grond van artikel 6.12 lid 4 Wro wordt het exploitatieplan gelijktijdig vastgesteld en be-
kend gemaakt met de wijziging. Bij het vaststellen van dit bestemmingsplan is nog geen 
sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro en derhalve hoeft er geen ex-
ploitatieplan te worden vastgesteld. 
 
 
7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening is het voorontwerpbestemmingsplan 
Landelijk Gebied Maarssen d.d. 4 november 2010 met ingang van 21 januari 2011 gedu-
rende een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Bewoners, gebruikers en andere belang-
hebbenden zijn in deze periode in de gelegenheid gesteld hun schriftelijke reacties (zienswij-
zen) kenbaar te maken. 
Op 16 februari 2011 is over het voorontwerpbestemmingsplan een informatieavond gehou-
den. 
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 19 januari 2011 aan de overleginstanties toegezon-
den. De ontvangen overlegreacties zijn eveneens in de Nota Inspraak en Overleg samenge-
vat en beantwoord. 
De inspraakreacties zijn in een separate Nota Inspraak en Overleg samengevat en beant-
woord. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk Gebied Maarssen' heeft van 24 februari 2012 tot en 
met 5 april 2012 ter inzage gelegen. Daarnaast is de kennisgeving van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan conform het bepaalde in artikel 3.8 lid 1, sub b Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) gelijktijdig toegezonden aan de diensten van het Rijk en provincie 
die belast zijn met de behartiging van de belangen die in het plan in geding zijn, aan de 
waterschapsbesturen en aan de besturen van bij het plan belanghebbende gemeenten.  
 
Gedurende de periode dat het plan ter inzage heeft gelegen zijn er 63 zienswijzen ingediend. 
De zienswijzen zijn in een separate Reactienota zienswijzen samengevat en beantwoord. 
Waar nodig is het ontwerpbestemmingsplan aangepast. 
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Bijlage 1 Beleidskader 1 

B1.1. Rijksbeleid 
 
In de Nota Ruimte (Ruimte voor ontwikkeling, 2006), opvolger van de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening (Extra), zijn de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid aangegeven voor 
de periode tot 2020. In de nota speelt de Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) van Nederland 
een belangrijke rol. In de RHS zijn gebieden en netwerken opgenomen die in belangrijke 
mate ruimtelijk structurerend zijn. Hierbij gaat het om onderdelen van de ruimtelijke econo-
mie, de infrastructuur en de verstedelijking van Nederland, en om onderdelen van de groen-
blauwe structuur. Het ruimtelijk beleid is gericht op: 
- versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten); 
- krachtige steden en een vitaal platteland (bevorderen van leefbaarheid en economische 

vitaliteit in stad en land); 
- waarborgen van waardevolle groengebieden (behouden en versterken van natuurlijke, 

landschappelijke en culturele waarden); 
- veiligheid (voorkomen van rampen). 
 
De steden moeten voldoen aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers 
aan een stad stellen: veilig en aantrekkelijk. Het platteland vraagt om ruimte voor een meer 
functioneel gebruik. Tussen het bouwen in stedelijke gebieden en het bouwen in het landelijk 
gebied moet een balans gevonden worden, zonder te vervallen in starre beleidskaders. Het 
landelijk gebied moet niet vollopen met verstedelijking en de steden moeten aantrekkelijker 
worden voor inwoners met midden en hoge inkomens. Het kabinet wil voorkomen dat in de 
steden een te hoog aandeel van mensen met lage inkomens ontstaat. Er is vooral vraag naar 
centrumstedelijke milieus, groenstedelijke milieus en meer ruimte in en om de woning. Pla-
nologische bescherming wordt alleen nog voorgeschreven voor natuurgebieden (ecologische 
hoofdstructuur en gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet). Niet langer hoeft 
elke gemeente met voorstellen te komen voor rode contouren. 'Ruimte voor ontwikkeling' is 
niet alleen de titel van de Nota Ruimte, maar is ook het uitgangspunt van het nieuwe ruimte-
lijk beleid: het Rijk geeft meer ruimte aan medeoverheden, maatschappelijke organisaties, 
marktpartijen en bewoners. 
 
Doelstellingen voor het ruimtelijk beleid, die van belang zijn voor het landelijk gebied van 
Maarssen, zijn:  
- ontwikkeling van natuur- en cultuurhistorische waarden; 
- ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit.  
De vitaliteit van het platteland wil het Rijk versterken door ruimte te bieden voor hergebruik 
van bebouwing en voor nieuwbouw in het buitengebied ten behoeve van natuurlijke aanwas, 
vergroting van toeristisch-recreatieve mogelijkheden en door het in stand houden en ontwik-
kelen van een duurzame en vitale landbouw. Vitale landbouw betekent bundeling van niet-
grondgebonden landbouw en meer mogelijkheden voor een bredere bedrijfsvoering. 
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De Nota Ruimte gaat, meer dan voorheen, uit van het motto 'decentraal wat kan, centraal 
wat moet'. Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren 
wordt ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de provincie en 
gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening.  
 
In de Agenda Vitaal Platteland (2004) van het Ministerie van LNV richt de overheid zich op de 
economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het platteland. Uitgangspunt van 
het plattelandbeleid is 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Hierdoor krijgen gemeenten 
meer ruimte bij het uitvoeren van beleid. 
 
De opgave voor het platteland luidt: 'Het op samenhangende wijze combineren van een 
duurzame en concurrerende landbouw, een vitale natuur, een vertrouwd platteland en een 
duurzaam beheer en gebruik van water met de wensen van de burger op het gebied van wo-
nen, werken en vrije tijd'. Ontwikkelingen dienen gepaard te gaan met een toename van de 
landschappelijke kwaliteit. Provincies en gemeenten dienen daartoe bij het opstellen van 
condities rekening te houden met: 
- de natuurlijke kwaliteit; 
- de culturele kwaliteit; 
- de gebruikskwaliteit;  
- de belevingskwaliteit. 
 
De beleidsopgaven die in de, bij de bovengenoemde agenda behorende Meerjarenpro-
gramma (2004) worden gesteld, hebben betrekking op onder andere het behoud van ecolo-
gische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden en het streven naar een vitale en 
duurzame landbouw waarbij ruimte moet worden geboden voor nieuwe economische activi-
teiten op het platteland. Daarnaast is het verbeteren van de toegankelijkheid van het platte-
land voor recreatie van stedelingen en de burgers op het platteland zelf een beleidsuitgangs-
punt. 
 
In de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw (Natuur voor mensen, mensen voor 
natuur, 2000) wordt het beleidskader geschetst voor natuur, bos, landschap en biodiversiteit 
voor de periode tot 2010. Natuur en landschap moeten een essentiële bijdrage leveren aan 
een leefbare en duurzame samenleving. De nota vervangt integraal de vier 'groene' nota's 
(Natuurbeleidsplan, Nota Landschap, Bosbeleidsplan en Strategisch Plan van Aanpak Biodi-
versiteit) en bouwt voort op de Startnota Ruimtelijke Ordening, de vierde Nota Waterhuis-
houding en de nota Belvedère. De nota vormt samen met de nota Voedsel en Groen het be-
leidskader voor het landelijk gebied en het is een bouwsteen voor de Nota Ruimte, het 
Tweede Structuurschema Groene Ruimte en het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan. In 'Na-
tuur voor mensen, mensen voor natuur' heeft het kabinet het beleid voor natuur, bos en 
landschap uitgewerkt binnen de bredere kwaliteitsopgave. Hierbij spelen de volgende motie-
ven een rol: 
- een mooi land om te wonen en te werken (beleefbaarheid); 
- een goede bescherming van planten, dieren en karakteristieke gebieden (diversiteit); 
- een duurzaam gebruik van essentiële voorraden als water, ruimte en biodiversiteit 

(bruikbaarheid). 
 
De hoofddoelstelling voor het natuurbeleid is: behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam 
gebruik van natuur en landschap als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame sa-
menleving. Deze hoofddoelstelling moet gelezen worden in een internationale context en na-
drukkelijk gezien worden als een culturele opgave. Het gaat om natuur en landschap voor en 
door mensen. Dit komt in essentie neer op: 
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- realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het op onderdelen versterken 
hiervan met een accent op 'natte onderdelen' en op verbetering van de ruimtelijke sa-
menhang en de milieukwaliteit; 

- versterken van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en voortzetten/uitbouwen van 
het beleid met betrekking tot groen om de stad met het oog op meervoudig ruimtege-
bruik en ontwikkelingsgerichte landschapsaanpak; 

- inzetten op behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, zowel nationaal als interna-
tionaal. 

 
In de Nota Belvedère (juli 1999) geeft het Rijk te kennen dat de cultuurhistorische identiteit 
van gebieden meer richtinggevend moet worden voor de ruimtelijke inrichting. Het Rijk 
streeft naar het ontwikkelingsgericht inzetten van bestaande cultuurhistorische kwaliteiten, 
waarbij vervlechting van cultuurhistorie in het ruimtelijke ordeningsbeleid uitgangspunt 
vormt. In de ruimtelijke inrichting dienen de cultuurhistorische waarden niet alleen herken-
baar te blijven, maar ook te worden versterkt. De doelstellingen zijn: 
- het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit; 
- het versterken en benutten van de kwaliteit van cultuurhistorisch waardevolle gebieden; 
- het scheppen van voorwaarden voor initiatieven van derden; 
- het verspreiden van kennis, het toegankelijk maken en het stimuleren van inspiratie 

voor inrichting en ontwerp; 
- het verbeteren van de samenwerking tussen overheden en derden; 
- het beter gebruikmaken van bestaand instrumentarium. 
 
 
B1.2. Provinciaal beleid 
 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de Beleidslijn nieuwe Wro is het ruimtelijk 
beleid van de provincie Utrecht verder uitgewerkt. 
 
Wonen in het landelijk gebied 
De maximale inhoudsmaat van bestaande woningen in het 'Landelijk Gebied' bedraagt 
600 m³. Bijgebouwen zijn toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 m². Voor ge-
bouwen die in het verleden niet zijn opgericht om permanent te worden bewoond, maar wel 
als zodanig worden gebruikt, bedraagt de maximale inhoudsmaat 250 m³. Voor zover de be-
staande inhoud groter is dan 250 m³ wordt aangesloten bij de bestaande inhoudsmaat. Een 
uitbreiden van een woning tot een inhoud van maximaal 750 m³ toestaan, mits uit een ge-
meentelijke thematische beleidsvisie blijkt dat een woning van een dergelijke omvang land-
schappelijk goed inpasbaar is. 
De bouw van bijgebouwen bij een woning tot een grotere oppervlakte dan 50 m² is toege-
staan, mits in de toelichting van het bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing is op-
genomen waarin een relatie wordt gelegd tussen de grootte van het bijgebouw en de grootte 
van het bij de woning behorende perceel en waarin de landschappelijke aanvaardbaarheid 
van deze bouwmogelijkheid wordt aangetoond. 
 
Niet-agrarische bedrijvigheid 
Bestaande niet-agrarische bedrijven mogen worden uitgebreid tot maximaal 20% van de be-
staande bebouwing. In de toelichting van het bestemmingsplan dient te worden onderbouwd 
dat deze uitbreiding ruimtelijk aanvaarbaar is en dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de 
voortzetting van het niet-agrarische bedrijf. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verle-
nen voor uitbreiding tot een hoger percentage dan 20, indien sprake is van een economische 
noodzaak.  
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Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven 
Niet-agrarische nevenactiviteiten, niet zijnde groene of blauwe diensten, in bestaande be-
bouwing zijn toestaan. Het oprichten van extra bebouwing ten behoeve van de niet-agrari-
sche nevenactiviteiten, niet zijnde groene of blauwe diensten, is niet toegestaan. 
 
De toelichting op een bestemmingsplan bevat een ruimtelijke onderbouwing, mede in relatie 
tot de zonering van het landelijk gebied, als voorzien wordt in de mogelijkheid van nevenac-
tiviteiten in een omvang van meer dan 300 m². Uit deze onderbouwing blijkt dat omliggende 
agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd en er geen onevenredige 
toename van gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. 
 
Ruimte voor Ruimte 
De bouw van één nieuwe woning op basis van 'Ruimte voor Ruimte' is toegestaan, mits alle 
bestaande voormalige, cultuurhistorisch niet waardevolle, bedrijfsgebouwen met een onder-
grens van 1.000 m² of, indien sprake is van een gebied dat is aangeduid als 'Extensiverings-
gebied Reconstructieplan', 800 m² aan bedrijfsbebouwing ten behoeve van intensieve vee-
houderij, zijn gesloopt. Hierbij worden omliggende agrarische bedrijven niet in hun bedrijfs-
voering belemmerd. Tevens gelden de volgende voorwaarden: 
1. de bouw van de nieuwe woning vindt plaats op het oorspronkelijke bouwperceel of aan 

de rand van een kern; 
2. de bouw van één nieuwe woning is toegestaan bij beëindiging van een glastuinbouwbe-

drijf buiten het concentratiegebied mits alle bestaande voormalige bedrijfsgebouwen 
met een ondergrens van 5.000 m² zijn gesloopt en omliggende agrarische bedrijven niet 
in hun bedrijfsvoering worden belemmerd; 

3. de toelichting op een bestemmingsplan bevat een ruimtelijke onderbouwing, mede in re-
latie tot zonering van het landelijk gebied; 

4. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van: 
a. de oppervlakte van te slopen bebouwing, mits is voorzien in een extra ruimtelijke 

kwaliteitsimpuls; 
b. de vastgelegde inhoudsmaat voor woningen in het landelijk gebied van de op te rich-

ten woning of het aantal op te richten woningen mits aanzienlijk meer wordt gesloopt 
dan de aangegeven ondergrens; 

c. de situering van de woning, mits is aangetoond dat een andere locatie in het lande-
lijk gebied aanmerkelijk meer bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 
Tevens zijn de voorwaarden van 'wonen in het landelijk gebied' van toepassing. 
 
Functieverandering 
Bij algehele bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing van agrarische bedrijven is het toege-
staan dat aan de bedrijfswoning en de tot het hoofdgebouw behorende aangebouwde be-
drijfsruimte een woonbestemming wordt gegeven, mits bestaande cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden worden behouden, dan wel worden versterkt en omliggende agra-
rische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. 
Bij algehele bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing is het toegestaan dat de bedrijfswo-
ning en overige bedrijfsgebouwen worden aangewend voor andere functies, mits wordt vol-
daan aan de volgende voorwaarden: 
a. de oppervlakte van de overige bedrijfsgebouwen wordt gereduceerd met ten minste 

50%; 
b. de bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden worden behouden, 

dan wel versterkt; 
c. de functiewijziging leidt niet tot een onevenredige toename van het gemotoriseerde 

verkeer; 
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d. omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. 
 
Afwijken van het genoemde percentage is mogelijk als het voormalige bedrijf is gelegen bin-
nen het stedelijk uitloopgebied of als het gaat om meer aan het landelijk gebied gebonden 
functies. 
 
Rood voor groen 
Stedelijke functies kunnen in het landelijk gebied worden toegestaan, mits is voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit; 
b. de hoeveelheid toe te voegen bebouwing staat in een redelijke verhouding tot de hoe-

veelheid extra groen; 
c. de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd; 
d. de rode en groene functie worden in samenhang ontwikkeld; 
e. de aanwezige waterhuishoudkundige, milieu of cultuurhistorische waarden worden niet 

aangetast en zo mogelijk versterkt; 
f. de tijdige realisering van de groene functie en de duurzame instandhouding daarvan is 

verzekerd; 
g. geen onevenredige toename van gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. 
 
De toelichting op een bestemmingsplan bevat een ruimtelijke onderbouwing, mede in relatie 
tot de zonering van het landelijk gebied. Een beeldkwaliteitparagraaf maakt onderdeel uit 
van de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Permanente bewoning recreatieverblijven 
Voor het gehele landelijk gebied, met uitzondering van de Groene contour en de Nationale 
landschappen, biedt de verordening de mogelijkheid om in het bestemmingsplan regels op te 
nemen die permanente bewoning van recreatiewoningen, stacaravans en recreatieboten toe-
staan mits op 31 oktober 2003 al sprake was van permanente bewoning en dit sindsdien on-
afgebroken heeft plaatsgevonden. Voor recreatiewoningen, stacaravans of recreatieboten die 
deel uitmaken van een als een eenheid te beschouwen complex, voldoen alle recreatiewonin-
gen, stacaravans of recreatieboten aan deze voorwaarde. 
 
Nieuwe landgoederen 
In gebieden met de hoofdfunctie landbouw (Landelijk Gebied 2) en binnen de gebieden die 
zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur zijn nieuwe landgoederen niet toegestaan. 
Dit betekent dat in nagenoeg het gehele landelijk gebied het oprichten van nieuwe landgoe-
deren niet mogelijk is. Alleen in het gebied aangeduid als Landelijk Gebied 3 (gronden langs 
de Zogweteringlaan en Heuvellaan) worden mogelijkheden geboden. In deze gebieden is het 
mogelijk een nieuw landgoed te realiseren mits voldaan wordt aan de volgende voorwaar-
den: 
- de vestiging van een nieuw landgoed heeft een substantiële duurzame verrijking van de 

ecologie en het landschap tot gevolg; 
- de cultuurhistorische of recreatieve kwaliteiten van het gebied worden gerespecteerd en 

zo mogelijk versterkt; 
- de hoeveelheid toe te voegen bebouwing staat in goede verhouding tot de te realiseren 

hoeveelheid extra groen; 
- omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd; 
- geen onevenredige toename van gemotoriseerd verkeer plaatsvindt; 
- het niet gelegen is in een gebied dat is aangeduid als 'Landbouwontwikkelingsgebied re-

constructieplan'. 
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De toelichting op het bestemmingsplan dient een ruimtelijke onderbouwing te bevatten 
waaruit blijkt dat de bestaande financiële haalbaarheid, tijdige realisering en duurzame in-
standhouding van de groene functies verzekerd is en de ruimtelijke inpassing goed mogelijk 
is. Een beeldkwaliteitparagraaf dient tevens onderdeel uit te maken van de onderbouwing. 
 
 
B1.3. Regionaal beleid 
 
Het Bestuur regio Utrecht (BRU) heeft in 2005 het Regionaal Structuurplan 2005-2015 (RSP) 
vastgesteld. Het RSP geeft in grote lijnen aan hoe de regio Utrecht zich in die periode moet 
gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, groen en bereikbaarheid. 
 
Het plan vormt de basis voor de in 2006 opgestelde uitvoeringscontracten tussen de ge-
meenten die samenwerken in het BRU. De regio Utrecht onderscheidt zich  volgens het Re-
gionaal Structuurplan  van de andere stedelijke regio's in de Randstad door de aantrekke-
lijke groene omgeving en de grote variatie aan landschappen. Dit is een sterke economische 
troef. Probleem is echter dat grote delen van het buitengebied slecht bereikbaar zijn vanuit 
de stedelijke omgeving, vanwege de vele infrastructurele barrières. Ook de interne ontslui-
ting en het recreatieve voorzieningenniveau van het buitengebied laten te wensen over. 
Mede door de achterstand in de uitvoering van lopende groenprojecten en veranderingen in 
de vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe buitensporten en de toenemende 
behoefte aan 'bijzondere natuurervaringen') is sprake van een duidelijk tekort aan recrea-
tiemogelijkheden. Met de verdere stedelijke groei zal het tekort toenemen. Het verminderen 
van dit tekort is een opgave voor het nieuwe RSP. Daarnaast hebben ontwikkelingen in de 
landbouw, de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, de toegenomen aandacht voor 
cultuurhistorie en de eisen van duurzaam water beheer verstrekkende gevolgen voor de in-
richting en het gebruik van het buitengebied. 
 
De doelstellingen ten aanzien van de groene ruimte zijn: 
- het inhalen van achterstanden voor de ontwikkeling van recreatief groen; 
- het realiseren van een groenprogramma voor de periode 2005-2015, bestaande uit re-

creatief groen met een accent op dagrecreatie en de daarbij behorende recreatieve ver-
bindingen. 

 
De regio streeft naar de vorming van een robuuste groenblauwe structuur, waarin de kern-
kwaliteiten van de verschillende landschappen in de regio duurzaam zijn veiliggesteld. De 
reeds aangewezen Ecologische Hoofdstructuur en bestaande groenplannen worden hier inte-
graal in opgenomen, alsmede waardevolle cultuurhistorische gebieden en elementen. Daar-
naast is er in de groenblauwe structuur ruimte voor nieuwe recreatieve en toeristische voor-
zieningen, voor extra waterberging en voor verbrede landbouw. Nieuwe rode functies zijn 
alleen mogelijk als deze actief bijdragen aan de realisering van de groenblauwe doelstellin-
gen. 
 
Het gaat in de beoogde groenblauwe structuur niet zozeer om de aanleg van compleet 
nieuwe groengebieden, als wel om het gericht versterken van de specifieke ecologische, 
cultuurhistorische en visueel ruimtelijke kwaliteiten van het landschap. De verschillende 
landschappelijke gezichten van de regio moeten als het ware tot spreken worden gebracht: 
aan de ene kant de waterrijke veengebieden van het Groene Hart en de dynamische rivier-
natuur langs de Lek, aan de andere kant het uitgestrekte bos- en heidegebied van de 
Utrechtse Heuvelrug en het agrarische cultuurlandschap van de Kromme Rijn, en daartussen 
de historische landgoederenzones van de Stichtse Lustwarande, de Vecht en de Langbroe-
kerwetering.  
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt uitgebouwd tot een verbindende groenstructuur met 
bijzondere voorzieningen in de sterk versnipperde oostflank van de regio. De grote cultuur-
historische waarde van deze verdedigingslinie vraagt om een zorgvuldig ontwerp. Belangrijke 
ambitie van de regio is dat de toegankelijkheid en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van 
het buitengebied aanzienlijk verruimd worden, voor zowel bewoners als bezoekers van de 
regio. Een veel fijnere dooradering van het buitengebied is nodig met fiets- en wandelpaden, 
ruiterpaden en kanoroutes. Daarnaast is een heldere regionale routestructuur gewenst en 
kunnen op afgewogen locaties nieuwe attractiepunten worden ontwikkeld. Voor het verbete-
ren van de toegankelijkheid zal extra geïnvesteerd worden in ongelijkvloerse kruisingen van 
drukke infrastructuur en in overleg met grondeigenaren over openstelling van terreinen. In 
het bijzonder wordt gestreefd naar de aanleg van aantrekkelijke recreatieve en ecologische 
verbindingen tussen stad en buitengebied. De Lek, de Hollandsche IJssel, de Kromme Rijn, 
de Vecht, maar ook het kanalenstelsel en de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden uitge-
bouwd tot groene of blauwe wiggen. 
 
Als belangrijke punten worden in de nota expliciet genoemd: 
- versterken van de verschillende 'landschappelijke gezichten' van de regio; 
- Nieuwe Hollandse Waterlinie als verbindende groenstructuur met bijzondere voorzienin-

gen; 
- sterk verbeteren van de toegankelijkheid en de gebruiksmogelijkheden van het buiten-

gebied; 
- fijne dooradering, regionale routestructuur, nieuwe voorzieningen en attractiepunten; 
- aanleg van aantrekkelijke recreatieve en ecologische verbindingen tussen stad en bui-

tengebied. 
 
 
B1.4. Gemeentelijk beleid 
 
In mei 2004 is door de gemeenteraad de gemeentelijke Handhavingsnota vastgesteld. De 
voormalige gemeente Maarssen heeft middels deze nota gekozen voor een gebiedsgerichte 
aanpak, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat bepaalde waarden gehandhaafd dienen 
te blijven (landschappelijke- en/of cultuurhistorische), dan wel dat bepaalde gebieden qua 
veiligheid speciale aandacht dienen te krijgen.  
 
De gebiedsgerichte aanpak heeft vorm gekregen door een prioritering aan de hand van vier 
handhavingkleuren, waarbij als eerste genoemd de kleur waaraan in het kader van handha-
ving de meeste prioriteit wordt toegekend:  
- rood; 
- blauw; 
- groen; 
- geel. 
 
De gebieden die zijn aangeduid met de handhavingkleur rood, zijn gebieden die als kwets-
baar omschreven moeten worden, aangezien een illegaliteit in deze gebieden het meest ef-
fect heeft op het woon- en leefklimaat, vanwege: 
- de toegekende landschappelijke en natuurlijke waarden; 
- de toegekende cultuurhistorische waarden aan de bebouwing. 
 
De gebieden die zijn aangeduid met de handhavingkleur blauw, zijn gebieden met een ver-
hoogd veiligheidsrisico vanwege het gebruik van de gronden en bouwwerken. Dit betreft 
gronden en bouwwerken die in gebruik zijn: 
- voor recreatiedoeleinden die in gebruik zijn voor permanente bewoning; 
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- voor bedrijfs- en industriële doeleinden; 
- voor detailhandel en kantoorvoorzieningen in het winkelcentrum (Bisonspoor) en aan-

grenzende stationsgebied (vervoersknooppunt). 
 
De recreatieterreinen die zich in dit gebied bevinden gelden als een verbijzondering van dit 
gebied, voor zover sprake is van: 
- een aanwezig verhoogd risico ontstaan door het illegale (permanente) gebruik en bou-

wen; 
- het gebruik in strijd met de brandveiligheidsrisico's. 
 
De gebieden die zijn aangeduid met de handhavingkleur groen zijn gebieden die een over-
gangszone vormen tussen enerzijds de reeds omschreven gebieden met landschappelijke en 
natuurlijke waarden (rood) en anderzijds de bebouwde gebieden (geel). 
 
De gebieden die zijn aangeduid met de handhavingkleur geel zijn gebieden die als woonge-
bied omschreven moeten worden, vanwege het feit dat de woonfunctie overheerst. 
 
Bij de opstelling van het bestemmingsplan Maarssen Zuid is door het gemeentebestuur een 
aantal doelstellingen neergelegd in de Beleidsnotitie beschermde landschapsparken (2005). 
Eén van deze doelstellingen luidde een plan te maken dat ervoor zou zorgen de polder 
Buitenweg open te houden, zodat deze een open buffer zou blijven vormen tussen de voor-
malige gemeente Maarssen en Utrecht. Het bestemmingsplan heeft daardoor een heel duide-
lijke basisfilosofie meekregen. Binnen deze filosofie van het Landschapspark Oud Zuilen 
speelt 'behoud door ontwikkeling' een belangrijke rol. 
 
Al snel werd duidelijk dat deze filosofie niet alleen voor Maarssen Zuid een goede oplossing 
biedt, maar ook voor andere randen van de voormalige gemeente Maarssen. Daarom maakt 
deze filosofie van 'Behoud door ontwikkeling' onderdeel uit van de ruimtelijke structuurvisie 
'Cultuurhistorie en Kwaliteit' van Maarssen. 
 
In de notitie worden 3 mogelijkheden voor extra bescherming van het landschapspark ge-
noemd, namelijk: 
- het totale gebied laten aanwijzen door GS als beschermd landschapsgezicht; 
- delen van het gebied laten aanwijzen als Ecologische Hoofdstructuur; 
- het landschapspark onderdeel laten zijn van een groter geheel bijvoorbeeld zoals het 

Noorderpark. 
 
In de notitie worden voor de voormalige gemeente Maarssen 3 Landschapsparken benoemd, 
namelijk: 
- het Noorderpark; 
- Oud Zuilen; 
- Otterspoor-Neermaten. 
 
Deze landschapsparken vormen de afronding van de voormalige gemeente Maarssen en 
vormen de groene buffers tussen de stedelijke kern van Maarssen en de omringende ge-
meenten. Delen van het plangebied vallen onder het landschapspark Noorderpark. 
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In de Welstandsnota van de voormalige gemeente Maarssen (mei 2004) worden gebieden en 
hun welstandsniveaus beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke waarden moeten wor-
den beschermd. Ook wordt aangegeven wat dit praktisch betekent voor de beoordeling van 
bouwplannen.  
 
Doel van het welstandsbeleid is het streven naar behoud van en het versterken van de 
beeldkwaliteit van het beschermde dorpsgezicht, het karakter en de bebouwing langs de 
Vechtoevers, het landelijke gebied en het beeld van het Utrechtse landschap. 
 
In de polders is de voormalige gemeente Maarssen is sprake van en bijzonder welstandni-
veau (op de schaal van basis, regulier tot bijzonder). Ten aanzien van de Bethunepolder is 
het, gelet op de recreatiedruk in het gebied, voor de hand liggend, dat zich in de komende 
tien jaar functieveranderingen zullen aandienen. Deze veranderingen zijn toelaatbaar, mits 
de functieverandering geen vermindering van de aanwezige cultuurhistorische, landschappe-
lijke en natuurlijke waarden tot gevolg heeft en ook een bijdrage aan die waarden wordt ge-
leverd. Het agrarische gebruik met grondgebonden karakter dient te worden gehandhaafd. 
Recreatieve ontwikkelingen moeten worden geweerd uit het gebied. De te beschermen land-
schappelijke waarden zijn de openheid, de beplantingselementen (bosjes, houtkade), het 
kenmerkende patroon van wegen, waterlopen en boerderijen. 
 
Het Natuur- en milieubeleidsplan gemeente Maarssen 2008-2012 beoogt strategisch richting 
te geven aan: 
- de bepaling van concrete doelen en prioriteiten voor een leefbaar Maarssen; 
- de verweving van natuur- en milieudoelstellingen in andere beleidsterreinen waaronder 

ruimtelijke ordening, verkeer en beheer; 
- de gebiedsgerichte doelstellingen voor de milieuthema's; 
- de samenwerking met maatschappelijke organisaties en instellingen bij planvorming en 

uitvoering. 
 
De hoofddoelstelling voor het natuurbeleid is 'behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam 
gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame sa-
menleving'. De EHS moet zoveel mogelijk bestaan uit grote aaneengesloten gebieden, 
waarin de milieucondities geen belemmering vormen voor de beoogde natuurdoelen. De na-
tuurdoelen die belangrijk zijn voor de internationale biodiversiteit of voor het karakter van 
Nederland bevinden zich zoveel mogelijk in deze grote natuurgebieden. De akoestische kwa-
liteit in de EHS moet in 2030 gerealiseerd zijn. Voor 2010 is de ambitie dat de akoestische 
situatie niet mag zijn verslechterd ten opzichte van het jaar 2000. 
 
De Bethunepolder, het Noorderpark en de polder Hoog en Neermaten kunnen worden ont-
wikkeld om de natuurwaarden in Maarssen te verbeteren. De Bethunepolder wordt vernat 
zodat het gebied zich kan ontwikkelen tot een natuurpolder. In het landschapspark polder 
Hoog en Neermaten zijn de natuurwaarden al hoog. Door dit park verder te ontwikkelen 
wordt deze kwaliteit versterkt en behouden. Daarnaast moet het Noorderparkplan worden 
uitgevoerd. De plannen voor dit gebied moeten aansluiten op het nieuwe bestemmingsplan 
Landelijk Gebied zodat andere bestemmingen niet meer mogelijk zijn. Door het uitvoeren 
van dit plan wordt het slagenlandschap behouden en zichtbaar gemaakt. Het herstel van 
landschapselementen, zoals hagen in het gebied, zorgt voor een karakteristieke uitstraling 
van het gebied. Het is voor de gemeente echter moeilijk om dit te sturen omdat zij van de 
meeste gebieden geen eigenaar is. Door goed overleg met de eigenaren kan de gemeente 
proberen aan te sturen op het terugbrengen van kenmerkende elementen in het landschap. 
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In het kader van het project Archeologie Vechtstreek hebben de gemeenten Maarssen, Loe-
nen, Abcoude en Breukelen een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart opge-
steld die gebruikt kan worden bij de sturing en toetsing van ruimtelijke plannen. Het betreft 
een gebiedsuitwerking van de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW) en de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Op de kaarten zijn op basis van na-
der onderzoek zones met verschillende archeologische waarden opgenomen. Voor de ver-
schillende gebieden zijn regels met betrekking tot vrijstellingen opgenomen. In de waarde-
volle gebieden dient onderzoek gedaan te worden bij ontwikkelingen vanaf 50 m² en in de 
gebieden met een lage verwachtingswaarde vanaf 10 ha. 
 
In het Facetbestemmingsplan Regeling huisvesting bij mantelzorg, heeft de voormalige ge-
meente Maarssen een wettelijk kader vastgesteld om, door middel van vrijstelling, bijgebou-
wen bij woningen in te kunnen zetten om het gebruik daarvan voor mantelzorg mogelijk te 
maken. Mantelzorg kan alleen toegelaten worden in (bijgebouwen van) woningen die in het 
ter plaatse vigerende bestemmingsplan positief bestemd zijn. Het bieden van mantelzorg kan 
vergemakkelijkt worden als een deel van de bestaande woning of een bijgebouw, in gericht 
mag worden tot 'afhankelijke woonruimte', ook wel te definiëren als: een bijgebouw dat qua 
ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de 
huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. Dit kan op de volgende wijzen: 
1. de bestaande vorm van inwoning; en 
2. een nieuwe vorm van 'inwonen op afstand' ofwel 'afhankelijke woonruimte'. 
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Bijlage 2 Cultureel erfgoed in het lande-
lijk gebied 

1 

Nummer Objectcode Adres Oorspronkelijke functie Wet 

524862 3601AR-00019-01 Machinekade 19 te Maarssen Gemaal 6 

26471 3601JJ-00004-01 Zogweteringlaan 4 te Maarssen Boerderij 6 

26484 3612AP-00012-02 Dwarsdijk bij 12 te Tienhoven Waterkering en doorlaat 6 

26483 3612AP-00012-01 Dwarsdijk 12 te Tienhoven Industrie- en poldermolen 6 

524855 3612BA-00005-02 Heuvellaan bij 5 te Tienhoven, 
e.a. (Vredegoed) 

Boerderij (wagenschuur) 6 

524856 3612BA-00005-03 Heuvellaan bij 5 te Tienhoven, 
e.a. (Vredegoed) 

Erfafscheiding 6 

524869 3612BA-00001-01 Heuvellaan 1 te Tienhoven Boerderij 6 

524854 3612BA-00005-01 Heuvellaan bij 5 te Tienhoven, 
e.a. (Vredegoed) 

Boerderij 6 

26485 3612AR-00002-01 Nieuweweg 2 te Tienhoven Boerderij 6 

524839 3612NB-00020-02 Nieuweweg 20 te Tienhoven Fortwachterswoning 6 

524838 3612NB-00020-01 Nieuweweg tegenover 20 te 
Tienhoven (Fort Tienhoven) 

Omwalling 6 

524841 3612NB-00020-04 Nieuweweg tegenover 20 te 
Tienhoven (Fort Tienhoven) 

Militair wachtgebouw 6 

24842 3612NB-00020-05 Nieuweweg tegenover 20 te 
Tienhoven (Fort Tienhoven) 

Waterkering en doorlaat  6 

524840 3612NB-00020-03 Nieuweweg tegenover 20 te 
Tienhoven (Fort Tienhoven) 

Militair wachtgebouw 6 

531471 3600AA-00000-07 Fort Tienhoven te Tienhoven Fortwachterswoning 3 

531473 3600AA-00000-09 Fort Tienhoven te Tienhoven Kazemat 3 

531475 3600AA-00000-11 Fort Tienhoven te Tienhoven Damsluis / Duiker 3 

531474 3600AA-00000-10 Fort Tienhoven te Tienhoven Groepsschuilplaats 3 

531472 3600AA-00000-08 Fort Tienhoven te Tienhoven Houten loods 3 

531469 3600AA-00000-05 Fort Tienhoven te Tienhoven Militair wachtgebouw 3 

531470 3600AA-00000-06 Fort Tienhoven te Tienhoven Militair wachtgebouw 3 

531468 3600AA-00000-04 Fort Tienhoven te Tienhoven Fortaanleg en resten van 
aardwerken 

3 

531482 3600AA-00000-15 Betonnen werken omgeving Fort 
bij Tienhoven te Tienhoven 

Damsluis 3 

531479 3600AA-00000-12 Betonnen werken omgeving Fort 
bij Tienhoven te Tienhoven 

Groepsschuilplaatsen 3 

531480 3600AA-00000-13 Betonnen werken omgeving Fort 
bij Tienhoven te Tienhoven 

Kazemat 3 

531483 3600AA-00000-16 Betonnen werken omgeving Fort 
bij Tienhoven te Tienhoven 

Damsluis 3 
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Nummer Objectcode Adres Oorspronkelijke functie Wet 

531481 3600AA-00000-14 Betonnen werken omgeving Fort bij 
Tienhoven te Tienhoven 

Waterkering en doorlaat 3 

531494 3600AA-00000-21 Betonnen werken tussen 't Werk bij 
Maarsseveen/Fort Tienhoven te Maars-
sen 

Waterkering en doorlaat 3 

531495 3600AA-00000-22 Betonnen werken tussen 't Werk bij 
Maarsseveen/Fort Tienhoven te Maars-
sen 

Waterkering en doorlaat 3 

531497 3600AA-00000-24 Betonnen werken tussen 't Werk bij 
Maarsseveen/Fort Tienhoven te Maars-
sen 

Schotbalkenkap 3 

531496 3600AA-00000-23 Betonnen werken tussen 't Werk bij 
Maarsseveen/Fort Tienhoven te Maars-
sen 

Waterkering en doorlaat 3 

531493 3600AA-00000-20 Betonnen werken tussen 't Werk bij 
Maarsseveen/Fort Tienhoven te Maars-
sen 

Groepsschuilplaatsen 3 

814001  Looydijk 83 te Tienhoven Boerderij GE 

050307  Heuvellaan 3 Boerderij GE 

050308  Heuvellaan 6 Boerderij 'Mariahoeve' GE 

050309  Heuvellaan 8 Woonhuis 'Tempus Fugit' GE 

050310  Heuvellaan 9 Boerderij GE 

050311  Heuvellaan 9a Voorhuis boerderij GE 

050312  Heuvellaan 12 Woonhuis, scheepswerfje GE 

944011  Machinekade Joodse begraafplaats GE 

  Dwarsdijk bij nr. 2 Stuw GA 

  Dwarsdijk 3 Woonhuis GA 

  Dwarsdijk 6 Woonhuis met achterhuis GA 

  Looydijk 3 - 3a – 5 Openbare lagere school GA 

  Looydijk 21-23 Boerderij GA 

  Maarsseveensevaart 11  GE 

  Maarsseveensevaart 92 Houten huizen - 

  Machinekade 11 Rijksmonument 6 

  Machinekade 22 Boerderij GA 

  Nimmerdorlaan 7-13 Zuivelfabriek GA 

  Zogweteringlaan 2 Boerderij GA 

  Zogweteringlaan 8 Jachtopzienerswoning GA 

 
Kolom 'Wet' geeft het wetsartikel weer waarbij de codes de volgende betekenis hebben:  
- Art. 3 Monumentenwet: Aanwijzingsprocedure (voor bescherming); 
- Art. 6  Monumentenwet: ingeschreven in register van beschermde monumenten; 
- GE  Gemeentelijk monument; 
- GA  Voorstel gemeentelijk monument; 
- MIP Monumenten Inventarisatie Project (MIP). 
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Bijlage 3 Geraadpleegde literatuur en overige 
bronnen 

1 

- Broekhuizen et al (1992): 'Atlas van de Nederlandse zoogdieren' 
- De Nie, H. (1996): 'de Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen' 
- Limpens, H. (1997): 'Atlas van de Nederlandse vleermuizen' 
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (2004): 'Werken aan Natura 2000, 

handreiking voor de bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden' 
- Natuur- en Milieubeleidsplan gemeente Maarssen 2008-2012 
- Landschapsontwikkelingsplan Maarssen  
- Provinciaal landinrichtingsplan voor de herinrichting van het Noorderpark (Provincie 
- Utrecht, 1995) 
- SOVON (2002): 'Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998 - 2000' 
- Vereniging Natuurmonumenten (1998): 'Achtergrondinformatie Rode Lijsten' 
- Van der Meijden et al, (1989): 'Atlas van de Nederlandse Flora' 
- Waardenburg BV, 2007, Concept rapportage beoordeling beschermde soorten 
- Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
- http://geo.provincie-utrecht.nl  
- www.Bethunepolder.nl  
- www.natuurloket.nl  
- www.ravon.nl  
- www.waarnemingen.nl  
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Bijlage 4 Toelichting op de aanpak van 
milieuzonering met behulp van de 
'standaard Staat van Bedrijfsactivi-
teiten' 

1 

4.1. Algemeen 
 
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is ge-
bruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat 
van Bedrijfsactiviteiten.  
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en be-
drijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in 
een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk rele-
vante milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 
In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf rele-
vant zijn.  
 
 
4.2. Toepassing 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'  
 
Algemeen 
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte 'standaard Staat van Bedrijfsacti-
viteiten' ('standaard SvB') zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 
(2009), op de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen1). De 'stan-
daard SvB' kan in verschillende situaties gehanteerd worden, bijvoorbeeld: 
- om de milieuzonering van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te 

regelen; 
- in buitengebieden;  
- op losliggende relatief grootschalige bedrijfspercelen op enige afstand van burgerwonin-

gen; 
- om indien gewenst de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te regelen in stedelijk ge-

bied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid.  
                                               
1)  Aangezien de wijze van milieuzonering met richtafstanden reeds vele jaren de standaardmethodiek voor milieuzo-

nering is in Nederland, wordt voor het gebruik van de daarop gebaseerde Staat van Bedrijfsactiviteiten de 'stan-
daard Staat van Bedrijfsactiviteiten' genoemd. 
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In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op vol-
doende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt 
door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende ac-
tiviteiten.  
 
Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling 
In de 'standaard SvB' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante 
milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' ver-
meld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activi-
teit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de 'standaard SvB' indicaties voor verkeers-
aantrekkende werking. 
 
Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden 
De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies 
zoals scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich be-
vindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rus-
tige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de 'standaard SvB' 
gelden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor 
een gemengd gebied (en daarmee te vergelijken gebieden) gelden kleinere afstanden. Daar-
naast dient in de milieuzonering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
eventuele bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. 
 
Omgevingstype rustige woonwijk 
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden voorzieningen voor en vrijwel geen an-
dere functies zoals kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang naar eventuele 
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingsty-
pen noemt de VNG-publicatie onder meer een rustig buitengebied (eventueel met verblijfsre-
creatie) en een stilte- of natuurgebied. 
 
Omgevingstype gemengd gebied 
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca 
en kleine bedrijven. Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in het buitenge-
bied waarin functiemenging voorkomt en gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastruc-
tuur. Kenmerkend voor het omgevingstype gemengd gebied is dat sprake is van een zekere 
verstoring en dus van een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig woongebied. 
 
Bedrijfswoningen 
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een specifiek woningtype waar minder hoge ei-
sen aan het woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het alge-
meen minder milieugevoelig dan de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied.  
 
Te hanteren richtafstanden 
De 'standaard SvB' onderscheidt een tiental milieucategorieën. De volgende tabel geeft voor 
beide omgevingstypen (rustige woonwijk en gemengd gebied) per milieucategorie inzicht in 
de gewenste richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die 
bedrijven toelaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het be-
stemmingsplan (of via vergunningvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om 
een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat 
hierdoor knelpunten behoeven te ontstaan.  
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milieucategorie richtafstand (in meters) 

rustige woonwijk gemengd gebied  
1 101 0 
2 30 102 

3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1.000 700 
6 1.500 1.000 

 
Toelaatbaarheid van bedrijven die onder een specifieke regelgeving vallen 
In de 'standaard SvB' zijn ook aanduidingen opgenomen die aangeven dat bepaalde bedrij-
ven onder een specifieke wettelijke regeling kunnen vallen. Het betreft: 
- bedrijven die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in 

de Wet geluidhinder (zogenoemde grote lawaaimakers); deze bedrijven zijn alleen toe-
gestaan op industrieterreinen die in het kader van deze wet gezoneerd zijn; 

- bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kunnen vallen (nu 
of in de toekomst); het betreft risicovolle bedrijven waar gebruik, opslag en/of produc-
tie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke) 
normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico; 

- bedrijven die onder het Vuurwerkbesluit vallen; voor dergelijke bedrijven gelden (wette-
lijke) afstandsnormen.  

In de regels van dit bestemmingsplan is aangegeven of en zo ja, onder welke voorwaarden 
dergelijke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.  
 
De toegepaste 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' 
De in dit bestemmingsplan opgenomen 'standaard SvB' komt in verregaande mate overeen 
met de VoorbeeldStaat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen uit de VNG-publicatie. 
Conform de aanbevelingen van de publicatie is de Staat aangepast aan de specifieke ken-
merken van dit bestemmingsplan. 
In de toegepaste 'standaard SvB' zijn alle activiteiten opgenomen die passen binnen de defi-
nitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Dit 
heeft geleid tot een aantal aanpassingen (toevoegingen en weglatingen) ten opzichte van de 
activiteiten die in de VoorbeeldStaat zijn opgesomd. Onder de volgende SBI-codes 0112, 
014, 05011, 05012, 0502, 2612, 63.1 en 63.21 zijn activiteiten toegevoegd die vallen onder 
de definitie 'bedrijf'. In de VNG-publicatie is een aparte lijst van opslagen en installaties op-
genomen. Deze lijst is verwerkt in de 'standaard SvB' voor zover sprake is van activiteiten 
die vallen onder het begrip 'bedrijf'. Hierdoor hebben toevoegingen plaatsgevonden bij de 
SBI-code 51.512. Groothandels voor professioneel vuurwerk en vuurwerkfabrieken zijn van-
wege strenge eisen uit het Vuurwerkbesluit nooit toegestaan op een bedrijventerrein en dus 
niet in de 'standaard SvB' opgenomen. Dit geldt ook voor bedrijven die kernenergie produ-
ceren. 
 
  

                                               
1)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 
2)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving zelfs toelaatbaar zijn tussen of 

onmiddellijk naast woonbebouwing in gemengde gebieden. 
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Bij enkele activiteiten heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met 
bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten1) van deze 
activiteiten. Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie van de categorie-indeling 
plaatsgevonden naar gelang het oppervlak van het bedrijf: 15.2 en 51.8. Voor de volgende 
SBI-codes heeft een specificatie naar categorie-indeling plaatsgevonden naar gelang sprake 
is van reparatie of incidenteel bouwen dan wel reguliere productie: 29 en 35.1. Voor aanne-
mers, SBI-code 45, is een nadere indeling van diverse aannemersactiviteiten gemaakt met 
bijbehorende categorie-indeling. 
 
 
4.3. Flexibiliteit 
 
De 'standaard SvB' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door 
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemid-
deld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald 
bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvrien-
delijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 'stan-
daard SvB' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken van de 'standaard SvB' en een dergelijk bedrijf toch kan 
toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de 'standaard 
SvB' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal twee categorieën (dus bijvoorbeeld categorie 
3.2 in plaats van 2 of categorie 4.2 in plaats van 3.2). Om deze omgevingsvergunning te 
kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omge-
ving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met 
andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.  
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in 
de 'standaard SvB' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met be-
drijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd 
gezag vestiging van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om 
deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet op basis van milieutechnisch onder-
zoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar 
is met direct toegelaten bedrijven.  
 
In de 'standaard SvB' is bij de indeling van sommige bedrijfsactiviteiten uitgegaan van een 
continue bedrijfsvoering, waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is 
in de 'standaard SvB' aangegeven met een 'C' in de laatste kolom. Het kan echter voorko-
men dat een specifiek bedrijf niet continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn 
om het bedrijf via de bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid een categorie lager in te delen.  
 
Voor de concrete toetsing van een verzoek om afwijking middels een omgevingsvergunning 
wordt verwezen naar bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
 
 
SBI 93/standaard SvB 
oktober 2010 
 
 

                                               
1)  Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de 

nieuwe VNG-uitgave is gebruikt. 



Bijlage 5 Toelichting op de aanpak van 
milieuzonering met behulp van de 
'standaard Staat van Bedrijfsactivi-
teiten' 

1 

 
1. Algemeen 
 
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is ge-
bruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat 
van Bedrijfsactiviteiten.  
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en be-
drijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in 
een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk rele-
vante milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 
In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf rele-
vant zijn.  
 
 
2. Toepassing 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'  
 
Algemeen 
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte 'standaard Staat van Bedrijfsacti-
viteiten' ('standaard SvB') zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 
(2009), op de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen1). De 'stan-
daard SvB' kan in verschillende situaties gehanteerd worden, bijvoorbeeld: 
- om de milieuzonering van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te 

regelen; 
- in buitengebieden;  
- op losliggende relatief grootschalige bedrijfspercelen op enige afstand van burgerwonin-

gen; 

                                               
1)  Aangezien de wijze van milieuzonering met richtafstanden reeds vele jaren de standaardmethodiek voor milieuzo-

nering is in Nederland, wordt voor het gebruik van de daarop gebaseerde Staat van Bedrijfsactiviteiten de 'stan-
daard Staat van Bedrijfsactiviteiten' genoemd. 
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- om indien gewenst de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te regelen in stedelijk 
gebied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid.  

In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op 
voldoende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt 
door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende 
activiteiten.  
 
Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling 
In de 'standaard SvB' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante 
milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' ver-
meld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activi-
teit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de 'standaard SvB' indicaties voor verkeers-
aantrekkende werking. 
 
Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden 
De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies 
zoals scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich be-
vindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rus-
tige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de 'standaard SvB' 
gelden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor 
een gemengd gebied (en daarmee te vergelijken gebieden) gelden kleinere afstanden. Daar-
naast dient in de milieuzonering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
eventuele bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. 
 
Omgevingstype rustige woonwijk 
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden voorzieningen voor en vrijwel geen an-
dere functies zoals kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang naar eventuele 
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingsty-
pen noemt de VNG-publicatie onder meer een rustig buitengebied (eventueel met verblijfsre-
creatie) en een stilte- of natuurgebied. 
 
Omgevingstype gemengd gebied 
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca 
en kleine bedrijven. Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in het buitenge-
bied waarin functiemenging voorkomt en gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastruc-
tuur. Kenmerkend voor het omgevingstype gemengd gebied is dat sprake is van een zekere 
verstoring en dus van een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig woongebied. 
 
Bedrijfswoningen 
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een specifiek woningtype waar minder hoge 
eisen aan het woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het al-
gemeen minder milieugevoelig dan de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd ge-
bied.  
 
Te hanteren richtafstanden 
De 'standaard SvB' onderscheidt een tiental milieucategorieën. De volgende tabel geeft voor 
beide omgevingstypen (rustige woonwijk en gemengd gebied) per milieucategorie inzicht in 
de gewenste richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die 
bedrijven toelaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het be-
stemmingsplan (of via vergunningvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om 
een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat 
hierdoor knelpunten behoeven te ontstaan.  
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milieucategorie richtafstand (in meters) 

rustige woonwijk gemengd gebied  
1 101 0 
2 30 102 

3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1.000 700 
6 1.500 1.000 

 
Toelaatbaarheid van bedrijven die onder een specifieke regelgeving vallen 
In de 'standaard SvB' zijn ook aanduidingen opgenomen die aangeven dat bepaalde bedrij-
ven onder een specifieke wettelijke regeling kunnen vallen. Het betreft: 
- bedrijven die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in 

de Wet geluidhinder (zogenoemde grote lawaaimakers); deze bedrijven zijn alleen toe-
gestaan op industrieterreinen die in het kader van deze wet gezoneerd zijn; 

- bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kunnen vallen (nu 
of in de toekomst); het betreft risicovolle bedrijven waar gebruik, opslag en/of produc-
tie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke) 
normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico; 

- bedrijven die onder het Vuurwerkbesluit vallen; voor dergelijke bedrijven gelden (wette-
lijke) afstandsnormen.  

In de regels van dit bestemmingsplan is aangegeven of en zo ja, onder welke voorwaarden 
dergelijke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.  
 
De toegepaste 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' 
De in dit bestemmingsplan opgenomen 'standaard SvB' komt in verregaande mate overeen 
met de VoorbeeldStaat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen uit de VNG-publicatie. 
Conform de aanbevelingen van de publicatie is de Staat aangepast aan de specifieke ken-
merken van dit bestemmingsplan. 
In de toegepaste 'standaard SvB' zijn alle activiteiten opgenomen die passen binnen de defi-
nitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Dit 
heeft geleid tot een aantal aanpassingen (toevoegingen en weglatingen) ten opzichte van de 
activiteiten die in de VoorbeeldStaat zijn opgesomd. Onder de volgende SBI-codes 0112, 
014, 05011, 05012, 0502, 2612, 63.1 en 63.21 zijn activiteiten toegevoegd die vallen onder 
de definitie 'bedrijf'. In de VNG-publicatie is een aparte lijst van opslagen en installaties op-
genomen. Deze lijst is verwerkt in de 'standaard SvB' voor zover sprake is van activiteiten 
die vallen onder het begrip 'bedrijf'. Hierdoor hebben toevoegingen plaatsgevonden bij de 
SBI-code 51.512. Groothandels voor professioneel vuurwerk en vuurwerkfabrieken zijn van-
wege strenge eisen uit het Vuurwerkbesluit nooit toegestaan op een bedrijventerrein en dus 
niet in de 'standaard SvB' opgenomen. Dit geldt ook voor bedrijven die kernenergie produ-
ceren. 
 
  

                                               
1)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 
2)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving zelfs toelaatbaar zijn tussen of 

onmiddellijk naast woonbebouwing in gemengde gebieden. 
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Bij enkele activiteiten heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met 
bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten1) van deze 
activiteiten. Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie van de categorie-indeling 
plaatsgevonden naar gelang het oppervlak van het bedrijf: 15.2 en 51.8. Voor de volgende 
SBI-codes heeft een specificatie naar categorie-indeling plaatsgevonden naar gelang sprake 
is van reparatie of incidenteel bouwen dan wel reguliere productie: 29 en 35.1. Voor aanne-
mers, SBI-code 45, is een nadere indeling van diverse aannemersactiviteiten gemaakt met 
bijbehorende categorie-indeling. 
 
 
3. Flexibiliteit 
 
De 'standaard SvB' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door 
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemid-
deld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald 
bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvrien-
delijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 'stan-
daard SvB' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken van de 'standaard SvB' en een dergelijk bedrijf toch kan 
toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de 'standaard 
SvB' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal twee categorieën (dus bijvoorbeeld categorie 
3.2 in plaats van 2 of categorie 4.2 in plaats van 3.2). Om deze omgevingsvergunning te 
kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omge-
ving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met 
andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.  
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in 
de 'standaard SvB' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met be-
drijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd 
gezag vestiging van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om 
deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet op basis van milieutechnisch onder-
zoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar 
is met direct toegelaten bedrijven.  
 
In de 'standaard SvB' is bij de indeling van sommige bedrijfsactiviteiten uitgegaan van een 
continue bedrijfsvoering, waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is 
in de 'standaard SvB' aangegeven met een 'C' in de laatste kolom. Het kan echter voorko-
men dat een specifiek bedrijf niet continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn 
om het bedrijf via de bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid een categorie lager in te delen.  
 
Voor de concrete toetsing van een verzoek om afwijking middels een omgevingsvergunning 
wordt verwezen naar bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
 
 
SBI 93/standaard SvB 
oktober 2010 
 

                                               
1)  Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de 

nieuwe VNG-uitgave is gebruikt. 
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1. Inleiding 3 

1.1. Beoogde ontwikkeling 

In het kader van de herinrichting van het Noorderpark bestaat het voornemen om de Bethu-
nepolder om te vormen van agrarisch gebied naar natuurgebied (zie hoofdstuk 2). Hiervoor 
is een definitief inrichtingsplan voor de Bethunepolder in de maak. Om deze ontwikkeling ook 
juridisch-planologisch mogelijk te maken, biedt het op te stellen bestemmingsplan Landelijk 
gebied Maarssen mogelijkheden voor de omzetting van agrarische gronden naar natuur.  
 
 
1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied waar deze mer-beoordeling betrekking op heeft betreft het plangebied van 
het bestemmingsplan Landelijk gebied Maarssen. Het omvat, naast de herinrichting van de 
Bethunepolder, ook de bestaande natuurgebieden Tienhovensche Plassen, Molenpolder en De 
Veenderij en het bestaande recreatiegebied Wilgen Plas (zie figuur 1.1). 
 
 
1.3. Waarom een mer-beoordelingsplicht? 

De natuurontwikkeling van het landelijk gebied van Maarssen is mer-beoordelingsplichtig. Dit 
blijkt uit onderdeel D9 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Bij een landinrichtingsproject (of 
wijziging/uitbreiding daarvan) moet een mer-beoordeling worden verricht bij een functiewij-
ziging van water, natuur, recreatie of landbouw met een oppervlakte van 125 ha of meer. In 
het bestemmingsplan wordt voor circa 150 ha de bestemming gewijzigd van Agrarisch naar 
Natuur (130 ha in de Bethunepolder en 20 ha daarbuiten). Het totaal aantal hectare ligt 
daarmee boven de plandrempel uit het Besluit m.e.r., waardoor het bestemmingsplan mer-
beoordelingsplichtig is.  
 
Niet alle ontwikkelingen worden overigens in dit bestemmingsplan met een directe bestem-
ming mogelijk gemaakt. Doordat in deze mer-beoordeling de gehele ontwikkeling van het 
landelijk gebied van Maarssen is meegenomen, is de mer-beoordelingsplicht voor hierna op 
te stellen wijzigingsplannen voor natuurontwikkeling 'uitgewerkt'.  
 
Aangezien de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan geen significante negatieve ge-
volgen heeft voor Natura 2000-gebieden (zie hoofdstuk 3) is een passende beoordeling (en 
daar aan gekoppeld een planMER) niet aan de orde. 
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1.4. Wat houdt een mer-beoordeling in? 

Voorafgaande aan de besluitvorming over een activiteit, die onder de mer-beoordelingsplicht 
valt (in dit geval het bestemmingsplan), neemt het bevoegd gezag (de gemeenteraad van 
Stichtse Vecht) op basis van een mer-beoordelingsnotitie een besluit of de procedure van de 
projectmer al dan niet moet worden gevolgd. 
 
De wettelijke regeling voor de mer-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil 
zeggen, een projectmer-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke na-
delige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. 
Bij een besluit omtrent het al dan niet doorlopen van een mer-procedure, dient de gemeen-
teraad volgens het Besluit m.e.r. rekening te houden met de omstandigheden zoals aange-
geven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten: 
- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 
Deze omstandigheden zijn in het navolgende schema uitgewerkt. 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht kan op grond van deze mer-beoordelingsnotitie (for-
meel 'aanmeldingsnotitie' geheten) beoordelen of de ontwikkelingen die het bestemmings-
plan mogelijk maakt tot belangrijke nadelige milieugevolgen kan leiden, waardoor het op-
stellen van een volwaardig milieueffectrapport wenselijk of noodzakelijk is. In hoofdstuk 4 
wordt op basis van de uitgevoerde beoordeling hierover een samenvattende conclusie ge-
trokken. 
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Figuur 1.2  Omstandigheden waarmee bij beoordeling rekening wordt gehouden 
 
 
1.5. Procedure mer-beoordeling 

De procedure van een mer-beoordeling ziet er kort samengevat als volgt uit. Wanneer 
sprake is van een mer-beoordelingsplichtige activiteit deelt de initiatiefnemer (in dit geval 
formeel de provincie Utrecht) dit mee aan het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Stichtse 
Vecht). Tevens dient de initiatiefnemer een beoordelingsnotitie in waarin wordt nagegaan of 
sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het project voor het milieu kan hebben. 
 
  

kenmerken projecten plaats projecten kenmerken potentieel effect 

• omvang project 
• gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 
• productie van afvalstoffen 
• verontreiniging en hinder 
• risico en ongevallen 
• de cumulatie met andere 

projecten 

• bijzondere gebieden 
• bestaand grondgebruik 
• rijkdom/kwaliteit/re-

generatievermogen van 
natuurlijke hulpbronnen van 
het gebied 

• het opnamevermogen van 
het natuurlijk milieu, met in 
het bijzonder aandacht voor 
de typen gebieden zoals 
weergegeven in het 
volgende kader 

• bereik 
• grensoverschrijdende ka-

rakter van het effect 
• orde/grootte/complexiteit 

effect 
• waarschijnlijkheid effect 
• duur, frequentie, onom-

keerbaarheid van het ef-
fect 

kunnen deze omstandigheden leiden tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen die 
het opstellen van een MER noodzakelijk maken? 

gebieden waarbij het opnamevermogen van het natuurlijk milieu in het bijzonder van belang is 
1. wetlands 
2. kustgebieden 
3. berg- en bosgebieden 
4. reservaten en natuurparkengebieden die in de wetgeving van Nederland zijn aangeduid/door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones in het kader van de Vogel- of 
Habitatrichtlijn 

5. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 
worden overschreden 

6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

omstandigheden die een mer-procedure noodzakelijk kunnen maken 
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Binnen zes weken na ontvangst van deze mededeling beslist het bevoegd gezag of bij de 
voorbereiding van de voorgenomen activiteit al dan niet het doorlopen van een mer-proce-
dure noodzakelijk is. De Wet milieubeheer voorziet niet in een inspraakprocedure over een 
mer-beoordeling.  
 
In de Wet milieubeheer zijn geen precieze aanwijzingen gegeven op welk moment de mer-
beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Het besluit moet worden genomen in 'een zo 
vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding van het mer-beoordelingsplichtige besluit'. Dit 
kan worden vertaald naar het uitgangspunt dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht het 
benodigde besluit neemt voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 
 
De beslissing om al dan niet de mer-procedure te doorlopen, wordt bekendgemaakt door 
mededeling in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Een beslissing dat geen 
milieueffectrapport wordt opgesteld, wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant. Tegen 
de beslissing kunnen belanghebbenden volgens artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs-
recht bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Vervolgens staat voor belanghebbenden 
de beroepsgang open naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State1

 

). 

 
1.6. Doel en leeswijzer 

In deze notitie is de genoemde milieubeoordeling voor de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen 
in het landelijk gebied van Maarssen uitgevoerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de voorgenomen 
activiteit (inclusief plangebied en meest relevante beleidskader) ten behoeve van deze be-
oordeling. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in beknopte vorm in op de bestaande milieusituatie 
en de te verwachten gevolgen voor het milieu. De mer-beoordelingsnotitie wordt afgesloten 
met de conclusie in hoofdstuk 4. 
 

                                                
1)  Volgens jurisprudentie kunnen echter alleen de initiatiefnemers als belanghebbende beschouwd worden. Deze kan 

bezwaar maken tegen de beslissing van het bevoegd gezag om wel of juist geen mer-procedure verplicht te stellen. 
Overige organisaties of personen kunnen alleen in latere fasen van de planvorming (procedure in het kader van het 
bestemmingsplan) bezwaar maken tegen deze beslissing. 
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2. Voorgenomen activiteit 7 

2.1. Herinrichting 

2.1.1. Herinrichting Noorderpark 
Voor het ten noorden en noordoosten van de Maarsseveense Plassen en de Gageldijk gele-
gen gebied is de Herinrichting Noorderpark (vastgesteld door de Landinrichtingscommissie op 
27 januari 1995 en herzien in 2005) in uitvoering. De herinrichting van delen van het plan-
gebied maakt hier onderdeel van uit. Aanvankelijk was door agrarische organisaties een ruil-
verkaveling aangevraagd. Omdat in het gebied de niet-agrarische functies, waaronder de 
recreatie en de natuur, van steeds grotere betekenis worden, is besloten voor het gebied een 
herinrichtingsplan op te stellen.  
 
Karakterschets Noorderpark met bijbehorende ontwikkelingsrichting  
Het Noorderpark is de planologische bufferzone tussen Hilversum en Utrecht en heeft als doel het ge-
bied te vrijwaren van stedelijke functies en de landelijke functies te versterken. Het provinciale ruimte-
lijke beleid is daarbij uitgangspunt. 
In het westelijk deel van het gebied zijn met name natuurreservaten en natuurontwikkelingsgebieden 
gelegen. Hier wordt de natuurfunctie versterkt door grondverwerving, grondruil, natuurinrichting en 
verbetering van de waterbeheersing.  
Het oostelijke deel heeft een overwegend agrarische functie. Met inachtname van de belangen van 
natuur en landschap, worden hier de productieomstandigheden voor de agrarische sector verbeterd. 
In het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de stadsrand van Utrecht, worden boscom-
plexen aangelegd en wordt een gebied voor de intensieve dagrecreatie ingericht.  
In het gehele herinrichtingsgebied worden voorts wandel- en fietspaden aangelegd om zowel het lande-
lijk gebied, het natuurgebied als het blijvend agrarisch gebied, voor recreatief medegebruik geschikt te 
maken. Door een aantal natuurontwikkelingsprojecten te realiseren, wordt invulling gegeven aan de 
ecologische verbindingszone tussen de Lage Vuursche-Hollandsche Rading en het Landgoed Sandwijck. 
 
 
2.1.2. Herinrichting plangebied (in hoofdzaak Bethunepolder) 
Herinrichting Bethunepolder 
Binnen het plangebied vinden de natuurontwikkelingen met name plaats in de Bethunepol-
der. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de herinrichting Noorderpark die momenteel 
deels reeds is uitgevoerd. In het bestemmingsplan wordt in de Bethunepolder circa 130 ha 
rechtstreeks omgezet van agrarische functie naar natuurfunctie.  
 
De provincie heeft in samenwerking met het waterschap, terreinbeheerders, landinrichtings-
commissie, bewoners en gemeente een voorontwerpinrichtingsplan voor de Bethunepolder 
opgesteld en vastgelegd in een door alle partijen ondertekende 'Verklaring herinrichting 
Bethunepolder' (maart 2011). Het voorontwerp zal uitgewerkt worden tot een definitief ont-
werp en peilbesluit alvorens het gerealiseerd kan worden. 
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Algemene water- en natuurdoelen Bethunepolder 
Herinrichting van de Bethunepolder is nodig om de beleidsdoelstellingen van de provincie 
Utrecht te bereiken. Hierbij zijn natuur- en waterdoelen aan elkaar gekoppeld, ofwel de wa-
terdoelen staan ten dienste van de natuurdoelen. Het waterdoel is het terugdringen van de 
hoeveelheid kwel in de diepgelegen Bethunepolder met 10% (besluit GS, augustus 2007), 
met als randvoorwaarde dat er voldoende en kwalitatief goed water beschikbaar blijft om 
jaarlijks minimaal 25 miljoen m³ drinkwater voor de gemeente Amsterdam te produceren. 
Met de kwelreductie wordt een bijdrage geleverd aan natuurdoelen buiten de Bethunepolder 
en blijft de gemeente Amsterdam gegarandeerd voldoende en kwalitatief goed drinkwater 
ontvangen. Daarnaast zijn er ook natuurdoelen binnen de polder: het realiseren van Natura 
2000-doelen1

 

), een robuuste ecologische verbindingszone en de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Deze natuurdoelen stellen op hun beurt ook weer eisen aan de waterhuishouding. 
Daarnaast zijn er randvoorwaarden vanwege wonen, werken en recreatie. 

Samengevat zijn de doelen voor de Bethunepolder: 
- verminderen verdroging van natuur in omgeving Bethunepolder (kwelreductie met 

10%); 
- realiseren van de Natura 2000-doelen, in en buiten de polder; 
- realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone (Groene Ruggengraat); 
- realiseren van de EHS; 
- extensieve recreatie. 
 
Waterhuishouding in de Bethunepolder 
Door de lage ligging van de Bethunepolder en de drainerende werking die dit heeft op de omgeving, is 
water altijd een belangrijk probleem in de polder geweest. Naast kwelwater vanuit de omliggende pol-
ders, kwelt er ook water op dat afkomstig is uit de Utrechtse Heuvelrug. Het wegmalen van het kwel-
water uit de polder kostte in het begin van de 20e eeuw zoveel dat dit niet opwoog tegen de opbreng-
sten uit de landbouw. Men wilde de polder vol laten lopen. Vanwege de goede kwaliteit van het kwel-
water heeft het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam echter de kosten voor bemaling op zich 
genomen. Kwelwater wordt bemalen onder ander ten bate van de productie van drinkwater. Kwelwater 
wordt ook gebruikt voor aanvulling van de Loosdrechtse Plassen. De aanwezigheid van goed kwelwater 
heeft de Bethunepolder destijds voor 'verdrinking' behoed. 
 
Hoe ziet de natuur er in de toekomst uit in de Bethunepolder? 
De natuurontwikkeling zoals deze voor de Bethunepolder wordt nagestreefd is gebaseerd op 
de Natura 2000-doelstellingen die voor dit gebied gelden. Zoals figuur 2.2 laat zien is nage-
noeg het hele plangebied Vogelrichtlijngebied en gedeeltelijk Habitatrichtlijngebied (zie te-
vens paragraaf 3.3).  
 
De Bethunepolder is alleen Vogelrichtlijngebied. De woningen, tuinen, erven en verhardingen 
zijn overigens geëxclaveerd in de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Het aanwijzings-
besluit voor de Oostelijke Vechtplassen geeft aan voor welke vogelsoorten het gebied is aan-
gewezen. Van belang is om voor deze soorten geschikte leefgebieden in de Bethunepolder te 
realiseren. Op grond van de aangewezen soorten (zie tabel 2.1) wordt duidelijk dat het 
vooral om 'moerasnatuur' met flexibele peilen moet gaan in de Bethunepolder. De Natura 
2000-doelstellingen zijn hierbij leidend boven het provinciale Natuurbeheersplan 2009. De 
natuurtypen die gerealiseerd zullen worden zijn: 
- bos; 
- droog riet/open water/jonge verlanding; 
- nat schraal grasland; 
- lage helofyten/open water/jonge verlanding; 
- waterriet; 
                                                
1)   De Bethunepolder maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 
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- hooiland oevers; 
- bloemrijk grasland. 
 

 
Figuur 2.2  Uitsnede ontwerpkaart behorende bij ontwerpbesluit van het Natura 2000-gebied 
Oostelijke Vechtplassen  
(bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) 
 
In bijlage 1 is op een kaart aangegeven waar welke natuurdoelen en waterpeilen worden 
gerealiseerd. 
 
Tabel 2.1  Aangewezen soorten in het kader van de Vogelrichtlijn 
 

broedvogelsoorten niet-broedvogelsoorten 
A021 - roerdomp A017 - aalscholver 
A022 - woudaapje A041 - kolgans 
A029 - purperreiger A043 - grauwe gans 
A110 - porseleinhoen A050 - smient 
A197 - zwarte stern A051 - krakeend 
A229 - ijsvogel A056 - slobeend 
A292 - snor A059 - tafeleend  
A295 - rietzanger A068 - nonnetje 
A298 - grote karekiet  

 
Overige uitgangspunten ontwikkeling Bethunepolder 
Voor de beoogde ontwikkeling van de Bethunepolder gelden de volgende uitgangspunten: 
- ten behoeve van de drinkwatervoorziening moet minimaal 25 miljoen m³ water per jaar 

beschikbaar blijven; 
- huidige bewoning blijft mogelijk: grondwateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen 

of vergoed (vooraf en/of achteraf); 
- de bestaande twee agrarische bedrijven in de polder behouden; 
- uitvoering van onderdelen van het natuurbeheer door agrariërs uit de polder nastreven; 
- uitgaan van het Plan van toedeling uit de landinrichting; 
- recreatievormen zijn alleen extensief en niet strijdig met natuurdoelen (Landinrichtings-

plan 1995). 
Enkele van deze punten worden onderstaand nog kort toegelicht.  
 
- Huidige bewoning blijft mogelijk 
Uitgangspunt van het inrichtingsplan is dat huidige bewoning van het gebied mogelijk blijft. 
Eventuele toename van grondwateroverlast bij bebouwing en tuinen wordt zoveel mogelijk 
voorkomen, eventueel worden peilen stapsgewijs ingevoerd om natschade te monitoren. Als 
blijkt dat de overlast niet geheel te voorkomen is, worden er mitigerende en eventueel com-
penserende maatregelen genomen.  
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- Landbouw 
De hele polder is aangewezen als EHS. Tegelijk is in de Verklaring herinrichting Bethunepol-
der het behoud van twee agrarische bedrijven in de polder een randvoorwaarde. Daar waar 
zich reële mogelijkheden voordoen om de rol van de landbouw in het gebied af te stemmen 
op de te realiseren natuurdoelen, heeft het de voorkeur die kansen te benutten. Dat kan 
betrekking hebben op het gebruik van de landbouwpercelen, dan is er sprake van 'Boeren 
voor natuur', maar het kan ook gaan om de rol die de agrariërs kunnen spelen in het beheer 
van de natuurterreinen.  
 
- Recreatie 
De realisatie van enkele langzame recreatieve routes wordt meegenomen in de ontwerpop-
gave die er voor de toekomst ligt. In het landinrichtingsplan Noorderpark is voor de Bethu-
nepolder als recreatieve route een wandelpad langs de Veenkade opgenomen. Tevens wordt 
gedacht aan een kanoroute.  
 
Overige ontwikkelingen 
In de andere delen van het plangebied vindt op beperktere schaal directe omzetting van 
agrarische functie naar natuurfunctie plaats (circa 20 ha). In het algemeen wordt in het be-
stemmingsplan met een wijzigingsbevoegdheid de transformatie van agrarisch naar natuur-
gebied voor het plangebied mogelijk gemaakt. Momenteel is niet bekend op welke schaal, 
wanneer en op welke locatie hiervan in de toekomst gebruikt wordt gemaakt. De aard van de 
natuurontwikkeling ter plaatse wordt afgestemd op de Natura 2000-doelstellingen. Er is geen 
inrichtingsplan bekend.  
In de mer-beoordeling ligt de focus in eerste instantie op de herinrichting van de Bethune-
polder, waarbij tevens een doorijk wordt gegeven naar de milieueffecten van de andere ont-
wikkelingen.  
 
 
2.2. Relevante overige ontwikkelingen  

In het plangebied 
In deze mer-beoordelingsnotitie wordt met name ingegaan op de effecten die de beoogde 
herinrichting van de Bethunepolder met zich meebrengt (omzetten agrarische functie naar 
natuurfunctie). Hierbij wordt een doorkijk gegeven naar natuurontwikkeling van andere ge-
bieden en wordt waar relevant ingegaan op de cumulatie met andere, meer kleinschalige, 
ontwikkelingen in het plangebied.  
 
In de omgeving 
Zoals reeds eerder is aangegeven, maakt de herinrichting van delen van het plangebied 
(Bethunepolder) onderdeel uit van de herinrichting Noorderpark. Delen van deze grotere 
natuurontwikkeling zijn reeds juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Voor een globale 
beschrijving van deze herinrichting wordt verwezen naar paragraaf 2.1.  
Aan de noordzijde van de Nieuweweg vindt uitbreiding van de recreatieve voorzieningen 
plaats (jachthaven Van Manten).  
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3. Bestaande milieusituatie en gevolgen voor 
het milieu 

13 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de bestaande milieusituatie en de te ver-
wachten gevolgen voor het milieu. Op grond hiervan vindt een beoordeling plaats aan de 
hand van de omstandigheden zoals opgenomen in bijlage III van de EEG-richtlijn Milieuef-
fectbeoordeling. In de beoordeling staat de vraag centraal of er belangrijke nadelige milieu-
effecten kunnen optreden die het opstellen van een volwaardig milieueffectrapport, waarin 
ook alternatieven voor de inrichting worden gezocht, noodzakelijk maken. 
 
Gelet op het karakter van de mer-beoordelingsplichtige activiteiten en de lokale omstandig-
heden, wordt in deze mer-beoordelingsnotitie ingegaan op de volgende milieuthema's: 
- bodem en water; 
- ecologie; 
- archeologie en cultuurhistorie; 
- verkeer, woon- en leefmilieu. 
Onder de noemer woon- en leefmilieu wordt hierbij ingegaan op de aspecten externe veilig-
heid, luchtkwaliteit en geluid. 
 
 
3.2. Bodem en water 

3.2.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
Voor de beoordeling van de milieueffecten op het gebied van bodem en water worden met 
name de volgende toetsingscriteria gehanteerd, aanhakend bij bijlage III van de EEG-richt-
lijn Milieueffectbeoordeling: 
- kenmerk van het project (verontreiniging, waterberging, knelpunten, cumulatie andere 

projecten); 
- plaats van het project (regeneratievermogen van het watersysteem, bijzondere gebie-

den, opnamevermogen van het natuurlijk milieu); 
- potentieel effect (bereik/grootte effect). 
 
Hierbij worden de gevolgen voor de bodemkwaliteit in beeld gebracht en de gevolgen voor 
de waterhuishouding (waterkwaliteit en waterkwantiteit). 
De wateraspecten zijn toegespitst op de beschrijving van effecten en bevat nadrukkelijk niet 
de volledige watertoets van de ruimtelijke ontwikkeling. Deze komt wel terug in de water-
paragraaf van het bestemmingsplan. 
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Gebruikte bronnen 
- Provincie Utrecht, Waternet, Bepaling grond- en oppervlaktewaterpeilen voor herinrich-

ting Bethunepolder; 10 mei 2011. 
- www.bodemdata.nl 
- www.bodemloket.nl 
- www.ahn.nl 
 
3.2.2. Bestaande situatie 
Bodem 
Bodemopbouw 
Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de ondergrond van nature uit een deklaag (ver-
aarde grond en/of klei) op veen op zand bestaat. Uit het Actuele Hoogtebestand Nederland 
blijkt dat het maaiveld afloopt van circa NAP -0,3 m in de zuidoosthoek tot circa NAP  
-0,7 m in het noorden en circa NAP -1 m in het westen (met uitzondering van de droogma-
kerij Bethunepolder). De droogmakerij Bethunepolder ligt lager dan de omgeving en in deze 
polder loopt het maaiveld af van circa NAP -2 m in de zuidoosthoek tot circa NAP -3,5 m in 
het westen. 
 
Bodemkwaliteit 
Er zijn opvallend veel Wet bodembeschermingslocaties gelegen binnen het plangebied (36 in 
totaal). Deze kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën (op basis van de Status 
beoordeling): 
- 14 gevallen van ernstige bodemverontreiniging; 
- 7 potentieel ernstige gevallen;  
- 3 potentiële verontreinigingsgevallen;  
- 1 zorgplichtgeval (nieuw geval van bodemverontreiniging, ontstaan door een calami-

teit); 
- 4 locaties waarvan de Status beoordeling onbekend is; 
- 7 gevallen van niet ernstige bodemverontreiniging (hier zijn plaatselijk wel sterke ver-

ontreinigingen gemeten).  
 
Naast de locaties waar een bodemverontreiniging bekend is, is er ook een aantal locaties 
waarvan op grond van (voormalige) bodemgebruik vermoed wordt dat de bodem verontrei-
nigd kan zijn geraakt. Hier is echter nog geen bodemonderzoek uitgevoerd. Deze locaties 
worden als potentieel verdacht aangemerkt. 
 
Water 
Grondwater 
Door de relatief lage ligging (ten opzichte van de Utrechtse Heuvelrug) en de ondiepe water-
voerende grondlaag is het grondwaterpeil in de polder relatief hoog.  
In het zuidoosten is er sprake van grondwatertrap III, in het midden van grondwatertrap II 
en in het westen van grondwatertrap I. In de onderstaande tabel 3.1 is weergegeven tussen 
welke waarden het grondwaterpeil van nature fluctueert.  
 
Tabel 3.1  Grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden 
 

grondwatertrap Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (t.o.v. maaiveld) 

Gemiddeld Laagste  
Grondwaterstand (t.o.v. maaiveld) 

I < 40 cm < 50 cm 
II < 40 cm 50 cm-80 cm 
III < 40 cm 80 cm-120 cm 

 

http://www.bodemdata.nl/�
http://www.ahn.nl/�
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Het plangebied, met name de Bethunepolder, heeft een grote zoete kweltoevoer (plaatselijk 
circa 20 m/dag) afkomstig van met name de hoger gelegen gebieden in de directe omgeving. 
Een gevolg hiervan is bodemdaling van de veenweidelandschappen in de omringende pol-
ders. Deze processen worden in het provinciale verdrogingbeleid benoemd.  
 
Het Noorderpark, waarvan het landelijk gebied van Maarssen deel uitmaakt, wordt in het 
provinciaal beleid inzake verdroging aangeduid als een TOP-gebied. In het kader van het 
Convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden, worden de komende jaren maatregelen 
genomen om de verdroging van hier gelegen natuurgebieden tegen te gaan. In het kader 
van het opstellen van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Oostelijke vechtplassen 
wordt de aanpak van de verdroging uitgewerkt. 
 
De Bethunepolder is, naast het Waterleidingkanaal, aangewezen als provinciaal 
waterwingebied (zie figuur 3.1). De gemeente Amsterdam bemaalt jaarlijks ongeveer 
34miljoen m3 water uit de polder om deze droog te houden. Minimaal 25 miljoen m3 van dit 
bemaalde kwelwater (een gegarandeerde winning) wordt jaarlijks gebruikt voor de productie 
van drinkwater ten bate van de gemeente Amsterdam en omstreken (Convenant 
bethunepolder 1997). Dit komt overeen met 40% van de drinkwaterbehoefte van 
Amsterdam. Daarnaast wordt jaarlijks 4 – 7 miljoen m3 van het bemaalde water (een 
surplus) gesuppleerd aan de Loosdrechtse Plassen ten bate van peilbeheer. Grote delen van 
de verworven gebieden in de polder betreft gronden met de (toekomstige) functie natuur in 
combinatie mat landschappelijke waarden. 
 

 
Figuur 3.1  Overzicht ligging waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 
 
Waterkwantiteit 
Om te voldoen aan de diverse gebruiksvoorwaarden hanteert het Hoogheemraadschap flexi-
bele zomer- en winterpeilen. In het kader van het crisisbeheersplan heeft het Hoogheem-
raadschap in 2008 nog te realiseren wateropgaven berekend. De provincie heeft een 
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zoekgebied waterberging in de polder Maarsseveen-Westbroek aangewezen. In de polders 
zijn stelsels van hoofd- en secundaire watergangen aanwezig. De waterstroomrichting loopt, 
net als de helling van het maaiveld, van het zuidoosten naar het noordwesten.  
 
Alle vier de polders worden apart bemalen. De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven wordt 
bemalen door het gemaal Dwarsdijk. Het gemaal voor de bethunepolder voert het water via 
het waterleidingkanaal naar de Loosdrechtse Plassen. Het gemaal Gansenhoef maalt het 
water naar het Tienhovens kanaal en de polder Maarsseveen Westbroek watert af op de 
Vecht. 
 
Afhankelijk van de gebruiksfuncties van de polders hanteert het waterschap diverse 
waterpeilen. Deze waterpeilen variëren van NAP -1,45m tot NAP -1,0 m. Eens in de 10 jaar 
moet het waterschap nieuwe waterpeilen vastleggen in een peilbesluit. Voor 2015 wordt een 
nieuw peilbesluit vastgesteld voor het gebied. Voor een overzicht van de thans geldende 
peilen wordt verwezen naar de voor het plangebied van toepassing zijnde 
Watergebiedsplannen. 
 
Waterkeringen 
Rondom de Bethunepolder en in de Oostelijke Binnenpolder liggen secundaire veendijken. 
Deze dijkringen zijn met veiligheidsnormen op basis van 1:1250 overstromingskansen ont-
worpen. In de Stroomgebiedvisie Amstelland zijn deze polders geklasseerd als overstro-
mingsgevoelige gebieden. Dit betekent dat de polders (met name de Bethunepolder) snel 
zullen vollopen ingeval van een primaire dijkdoorbraak langs de Neder-Rijn. In het pro-
gramma 'Ruimte voor de Lek' zijn maatregelen opgenomen om de risico's van dergelijke 
dijkdoorbraken te verminderen. 
 
Verder zijn er in het plangebied een aantal tertiaire waterkeringen (polderkades) aanwezig. 
Deze polderkades markeren de afscheiding van polders en beschermen het gebied tegen 
onderlopen. Op deze polderkades mogen geen bomen worden aangeplant in verband met de 
stabiliteit van de keringen. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Het plangebied is van nature waterrijk en heeft een goede waterkwaliteit. Door de diverse 
menselijke ingrepen is de waterkwaliteit in de loop der tijd afgenomen. Gelukkig is de water-
kwaliteit in recente jaren verbeterd en voldoet het meeste oppervlaktewater aan de water-
kwaliteitsnorm voor zwemwater. De gemeten biologische kwaliteit (vis, plankton, ma-
crofauna en vegetatie) voldoet reeds aan de norm 'Goed Ecologisch Potentieel' voor de lange 
termijn tot 2027. Door de grote kwelstroom wordt hier geen gebiedsvreemd water ingelaten. 
Door de goede waterkwaliteit is het zoete water in de Bethunepolder geschikt als bron voor 
de productie van drinkwater. 
  
3.2.3. Verwachte milieueffecten 
Gevolgen van natuurontwikkeling 
De relevante ontwikkelingen in het plangebied voor het thema bodem en water hebben 
vooral betrekking op de Bethunepolder. De agrarische functie van deze polder zal groten-
deels verdwijnen ten gunste van natuur en recreatief medegebruik in de vorm van natuur-
beleving, wandelen en andere extensieve recreatievormen.  
 
Het voorontwerpinrichtingsplan van de Bethunepolder heeft mede tot doel de kwel te redu-
ceren met 10%. Deze reductiedoelstelling is gericht op behoud van voldoende drinkwater-
productie en het voorkomen van grondwateroverlast bij bestaande bebouwing. Dit wordt 
bereikt door verhoging van het waterpeil in de polder. Verhoging van het waterpeil is ook 
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gunstig voor het bereiken van de nieuwe natuurdoelstellingen. Na vaststelling van het inrich-
tingsplan voor de Bethunepolder zal een nieuw peilbesluit worden genomen. 
 
De nieuwe peilvakken in de polder zijn op kaart aangegeven (bijlage 1), met daarin de mi-
nimum en maximum peilen voor het oppervlaktewater. Kenmerkend is dat het oppervlakte-
waterpeil getrapt verloopt van hoog (ten opzichte van NAP) in de zuidoosthoek naar laag in 
de noordwesthoek. Binnen deze hoofdstructuur zijn ten behoeve van de nieuwe natuur deel-
vakken aangegeven.  
 
In het voorontwerp inrichtingsplan variëren de oppervlaktewaterpeilen ruimtelijk gezien tus-
sen NAP -2,76 m en NAP -3,91 m. In het grootste deel van de Bethunepolder bevindt het 
oppervlaktewaterpeil zich tussen NAP -3,83 m en NAP -3,91 m. In de polder wordt uitgegaan 
van jaarpeilen en flexibele peilen. In peilgebieden met een vast jaarpeil wordt gedurende het 
hele jaar dit peil aangehouden met een marge van 5 cm hoger en 5 cm lager dan dit peil. In 
gebieden met een flexibel peil hoeft, wordt het peil binnen de vastgestelde min en maximale 
waarden gehouden. Door de hoge kweldruk in Bethunepolder zal het voor een lager peil no-
dig zijn het peil te sturen door de stuw te verlagen.  
In de praktijk betekent dit dat hoge waterstanden vooral zullen voorkomen in winter en 
voorjaar en lage waterstanden gedurende een aantal maanden in de zomer.  
De nieuwe waterpeilen betreffen, op drie kleine gebiedjes na, een verhoging van de water-
peilen ten opzichte van de huidige situatie. In een groot deel van de polder is de peilverho-
ging beperkt tot circa 0,1 m. Lokaal bedraagt de peilverhoging tussen 0,5 m en circa 1 m. 
 
Uitgaande van bovengenoemde oppervlaktewaterpeilen bedraagt de gemiddelde droogleg-
ging1

 

) in de Bethunepolder circa 0,4 tot 0,8 m. Lokaal bevinden de oppervlaktewaterpeilen 
zich aan of boven maaiveld (drooglegging nul of negatief). Aan de zuidoosthoek van de pol-
der is de drooglegging iets groter, de drooglegging bedraagt hier circa 1 tot 1,6 m. 

Bij het opstellen van het peilbesluit zullen de peilvakken en oppervlaktewaterpeilen in detail 
worden uitgewerkt en zal nog een aantal aanvullende, specifieke toetsen voor het functio-
neren van het watersysteem worden uitgevoerd, zoals het risico op wateroverlast door he-
vige neerslag. Bij de uitwerking van het definitief ontwerp en het peilbesluit kan daarom de 
exacte ligging van de peilvakgrenzen, vanwege de situatie ter plaatse, marginaal wijzigen.  
 
De maximale peilen, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1, zijn in principe ook de 
maximale peilen die in het peilbesluit gehanteerd zullen worden, behoudens afronding en een 
standaard marge voor beheer. 
In het voorontwerp herinrichtingsplan (zie hoofdstuk 2) wordt gesproken van minimum en 
maximum waterpeilen. Er zijn peilvakken waar het minimum en maximum peil gelijk zijn aan 
elkaar. Dan is er sprake van een zogenaamd jaarpeil. In peilvakken waar er een verschil is 
tussen het minimum en maximum peil, is sprake van een flexibel peil. 
 
Risico's op grondwateroverlast 
Als gevolg van de verhoogde oppervlaktewaterpeilen nemen de risico's op grondwaterover-
last toe. Het gaat hierbij om grondwateroverlast ter plaatse van aanwezige bebouwing, parti-
culiere gronden, wegen en sportvelden. Voor het in beeld brengen van de risico's op grond-
wateroverlast zijn modelberekeningen uitgevoerd. Het betreft berekeningen voor natte om-
standigheden die gemiddeld genomen kunnen voorkomen.  
 

                                                
1)  Drooglegging = hoogteverschil tussen maaiveld en oppervlaktewaterpeil; een vaak gehanteerde term om de 

geschiktheid voor landbouw en bebouwing mee aan te duiden. 
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In de Bethunepolder komen locaties met risico's op toename van grondwateroverlast, ver-
spreid voor. Met name aan de westzijde van de polder (aan de Griendweg, Bethuneweg, 
Veenkade en delen van de Middenweg en Nieuweweg) bestaan risico's op toename van 
grondwateroverlast ter plaatse van de aanwezige bebouwing (ontwateringsdiepte is hier klei-
ner dan 0,6 m). 
 
Ter plaatse van de bebouwing aan de Laan van Nifterlake/Looydijk is de ontwateringsdiepte 
(uitgaande van langjarig gemiddeld natte omstandigheden) meer dan 0,8 m. Hier worden 
geen knelpunten ten aanzien van grondwateroverlast verwacht.  
 
Voor de risico's op toename van grondwateroverlast ter plaatse van tuinen, grasland- en 
landbouwpercelen, is gekeken naar de diepte van de berekende grondwaterstand bij (langja-
rig) gemiddeld natte omstandigheden ten opzichte van het maaiveld. Daarbij gaat het om de 
gronden buiten de natuurontwikkelingsgebieden. 
In de eindvariant heeft circa 38,2 ha van de tuinen, grasland en landbouwgebieden in de 
polder een ontwatering gelijk aan of groter dan 40 cm. Circa 36,9 ha particulier terrein heeft 
een kleinere ontwatering dan 20 cm.  
Het areaal met een grondwaterstijging van meer dan 5 cm ten opzichte van de huidige situ-
atie en een grondwaterniveau kleiner dan 40 cm -mv is in totaal circa 25,5 ha.  
 
Tabel 3.3 Ontwateringsdiepte op basis van areaal tuinen, grasland en landbouw-

gronden (eindvariant) 
 

ontwateringsdiepte areaal particuliere percelen areaal met grondwaterstijging van 
> 5 cm en een grondwaterniveau 
van < 40 cm–mv 

< 20 cm 36,9 ha 12,2 ha 
20 cm - 40 cm 30,0 ha 13,3 ha 
> 40 cm 38,2 ha nvt 
 
Effecten op veiligheid en waterkering 
Het realiseren van de bovenstaande ontwikkelingen leidt tot een robuustere waterhuishou-
ding. Er zal vernatting plaatsvinden en minder kwelstroming onder de dijkring. Dit heeft een 
beperkt positief effect op de stabiliteit van de secundaire veendijken. De beschreven ontwik-
kelingen hebben geen gevolgen voor de primaire waterkeringen buiten het plangebied. 
 
Effecten op de waterhuishouding 
In het voorontwerpherinrichtingsplan Bethunepolder zijn maatregelen opgenomen om nieuwe 
natuur te realiseren. Om plaatselijk water op te zetten worden bijvoorbeeld extra stuwen in 
de watergangen geplaatst. Verder hebben de maatregelen in het kader van de ecologische 
verbindingszone Gansenhoef een positief effect op het waterbergend vermogen. De ontwik-
kelingen voorzien niet of nauwelijks in een toename aan verhard oppervlak. Voor de extra 
verharding zijn er mogelijk in beperkte mate watercompenserende maatregelen nodig. 
 
Effecten voor waterkwaliteit (ook voor ecologie) en bodemkwaliteit  
In het plangebied zijn geen maatregelen nodig om te voldoen aan de norm 'Goed Ecologisch 
Potentieel' op lange termijn tot 2027, maar wel in het kader van het beheerplan voor het 
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. De realisatie van nieuwe natuur zal echter zo-
wel de kwaliteit van het oppervlakte- als van het grondwater positief beïnvloeden. Door de 
vermindering van de wegzijgend grondwater, zal de zoutconcentratie in het grondwater in de 
omringende polders en plassen afnemen. Er wordt niet voorzien in de uitbreiding van recrea-
tiemogelijkheden die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden. 
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De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit. Gezien het 
grote aantal verontreinigde locaties is het raadzaam dat er, voorafgaande aan de graafwerk-
zaamheden, een grondstromenplan opgesteld wordt, waarbij rekening gehouden wordt met 
de reeds bekend verontreinigingen. Wellicht is het nodig om een raambodemsaneringsplan 
door de provincie (bevoegd gezag Wet bodembescherming) te laten goedkeuren. Gelet op de 
omvang van het grondverzet en de vele verontreinigde locaties die in het gebied voorkomen, 
is het daarnaast mogelijk interessant om een bodemkwaliteitskaart op te stellen voor het 
gebied. Hiermee zijn mogelijk minder partijkeuringen nodig en zijn de terugsaneerwaarden 
hoger.  
 

Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
Ook buiten de Bethunepolder zijn in het bestemmingsplan mogelijkheden voor natuurontwik-
keling opgenomen. Deze natuurontwikkeling zal, aangezien deze eveneens wordt afgestemd 
op de natuurdoelen van het Natura 2000-gebied, een positief effect hebben op het aspect 
water. 
Als gevolg van de natuurontwikkelingen in het plangebied zal er sprake zijn van functiever-
andering van agrarische bedrijfscomplexen. Als de provinciale Ruimte-voor-Ruimteregeling 
wordt toegepast, wordt de functie gewijzigd in 'Wonen'. Bij sloop van minimaal 1.000 m² 
agrarisch bedrijfsgebouwen ontstaat dan de mogelijkheid om één extra woning te bouwen op 
de locatie zelf of elders op een geschikte plek. Als gevolg hiervan zal het verhard oppervlak 
afnemen en zal het waterbergend vermogen van het gebied toenemen. 
De overige, met name natuurontwikkelingen, versterken dan ook de positieve effecten die 
reeds door de herinrichting van de Bethunepolder worden bereikt.  
 

3.2.4. Conclusie 
Over het algemeen heeft het bestemmingsplan een positief effect op het aspect water. De 
herinrichting van de Bethunepolder leidt op termijn tot een nog betere waterkwaliteit, heeft 
een positief effect op de veendijken en gaat de verdroging van de overige polders tegen. Op 
sommige plekken zou grondwateroverlast kunnen ontstaan, maar bij de ontwikkeling van het 
herinrichtingsplan is er naar gestreefd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het opzetten 
van de peilen zal worden gemonitord. 
De overige overwegend natuurontwikkelingen in en buiten het plangebied zullen de positieve 
effecten naar verwachting nog versterken. 
De beoogde ontwikkeling draagt dan ook niet bij aan het optreden van eventuele belangrijke 
negatieve milieueffecten die het doorlopen van een mer-procedure wenselijk maken. 
 
 

3.3. Ecologie 

3.3.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
De voorgenomen ontwikkeling heeft een aantal gevolgen voor de natuurwaarden in het ge-
bied. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende omstandigheden zoals aangegeven 
in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerk van het project (waardevolle kenmerken, verontreiniging en hinder); 
- plaats van het project (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik, natuurlijke hulp-

bronnen van het gebied, opnamevermogen van het natuurlijk milieu); 
- kenmerk van het potentieel effect (bereik/grootte effect). 
 
Bij de beoordeling op het gebied van ecologie worden de volgende toetsingscriteria gehan-
teerd: 
- gevolgen voor bijzondere soorten; 
- gevolgen voor ecologische samenhangen (Ecologische Hoofdstructuur). 
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Gebruikte bronnen 
- Gemeente Maarssen: 'Ontwerp Natuur en Milieu beleidsplan 2008-2012'. 
- Limpens, H. (1997): 'Atlas van de Nederlandse vleermuizen'. 
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (2004): 'Werken aan Natura 2000, 

handreiking voor de bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden'. 
- Provincie Noord-Holland (januari 2011): 'Concept Beheerplan N2000 Oostelijke Vecht-

plassen, 3e concept'. 
- Provincie Utrecht (1995): 'Provinciaal landinrichtingsplan voor de herinrichting van het 

Noorderpark'. 
- Toelichting (eindconcept) op de Verklaring Herinrichting Bethunepolder, juni 2011. 
- Waardenburg BV (2007): 'Concept rapportage beoordeling beschermde soorten Maars-

seveense Plassen'. 
- http://geo.provincie-utrecht.nl 
- www.Bethunepolder.nl 
- www.ravon.nl 
- www.waarnemingen.nl 
- www.sovon.nl 
- http://www.zoogdiervereniging.nl/ (VZZ 2007) 
- 'Das in Utrecht 2008' van de provincie Utrecht. 
- RAVON, 2006. 
 

3.3.2. Bestaande situatie 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' 
Het gebied Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de 
Vecht en de oostrand van Utrechtse Heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning 
ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept 
door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van 
de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen 
ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar 
zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, 
trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel 
(in petgaten en trilvenen). Het plangebied maakt deel uit van het zuidoosten van het Natura 
2000-gebied. De bestaande natuurgebieden in het plangebied zijn, zoals tabel 2.1 laat zien, 
belangrijk als broedgebied voor vogels van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer 
belangrijk voor vogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, 
grote karekiet). Het is ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en 
watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel). De Bethunepolder heeft nog een groten-
deels agrarisch karakter. 
 

In het plangebied zijn de Molenpolder en Tienhovensche Plassen naast Vogelrichtlijngebied 
ook aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Tabel 3.4 geeft aan voor welke habitattypen en  
-soorten deze gebieden zijn aangewezen. In tabel 2.1 in hoofdstuk 2 staat aangegeven voor 
welke soorten het Natura 2000-gebied in het kader van de Vogelrichtlijn is aangewezen. 
 

Tabel 3.4  Aangewezen soorten in het kader van de Habitatrichtlijn  
 

habitattypen habitatsoorten 
H3140 - kranswierwateren H1042 - gevlekte witsnuitlibel 
H3150 - meren met krabbenscheer H1082 - gestreepte waterroofkever 
H4010B - vochtige heiden (laagveengebied) H1134 - bittervoorn 
H6410 - blauwgraslanden H1149 - kleine modderkruiper 

http://geo.provincie-utrecht.nl/�
http://www.bethunepolder.nl/�
http://www.ravon.nl/�
http://www.waarnemingen.nl/�
http://www.sovon.nl/�
http://www.zoogdiervereniging.nl/�
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habitattypen habitatsoorten 
H7140A - overgangs- en trilvenen (trilvenen) H1163 - rivierdonderpad 
H7140B - overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) H1318 - meervleermuis 
H7210 - *galigaanmoerassen H1340 - *noordse woelmuis 
H91D0 - *hoogveenbossen H1903 - groenknolorchis 
 H4056 - platte schijfhoren 
* prioritaire soorten 
 
Op dit moment wordt gewerkt aan het (ontwerp)beheerplan voor het Natura 2000-gebied 
Oostelijke Vechtplassen, waar de Bethunepolder onderdeel van uitmaakt. Het toekomstbeeld 
voor de Oostelijke Vechtplassen in het concept beheerplan luidt als volgt: 
 'De Oostelijke Vechtplassen vormen een zeer divers veengebied met kwelrijke moerassen, 
droogmakerijen, grote open plassen en een petgatenlandschap. Voldoende water van goede 
kwaliteit is de motor van deze landschapstypen. De diversiteit uit zich in veel verschillende 
plant- en diersoorten die samen specifieke waardevolle habitats vormen. Door de uitvoering 
van het beheerplan is in de toekomst het gevarieerde landschap behouden, maar herbergt 
het plassengebied een grotere verscheidenheid in flora en fauna. Ook het ecohydrologisch 
systeem is op orde. De Oostelijke Vechtplassen vormen een robuust systeem met voldoende 
water van een goede waterkwaliteit. De goede waterkwaliteit komt tot uiting in de aanwezig-
heid van waterplanten die in relatief heldere, basenrijke en voedselarme wateren gedijen, 
zoals krabbenscheer, kranswieren en fonteinkruiden. Plaatselijk hebben gebieden een flexibel 
peil, is het rietareaal ten behoeve van zeldzame broedvogels uitgebreid en is sprake van een 
vitale verlandingsreeks. De ecologische verbinding van de Ankeveense plassen met het 
Naardermeer is gerealiseerd. En naar het zuiden en westen is er een verbinding naar Botshol 
en de Nieuwkoopse Plassen (Groene Ruggengraat). Hierdoor is het voor diersoorten zoals 
noordse woelmuis en gevlekte witsnuitlibel mogelijk om zich te verspreiden. Ganzen en een-
den foerageren en rusten in de winterperiode in de ruigten en op de rustige open watervlak-
ten.' 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Een groot deel van het landelijk gebied van Maarssen maakt niet alleen deel uit van Natura 
2000, maar valt ook onder de Ecologische Hoofdstructuur (zie figuur 3.2). Polder Groot-
Wilnis-Vinkeveen-polder Haarrijn en de Bethunepolder zijn aangewezen als ecologische ver-
bindingszone (EVZ 7). Beukenburg-Polder de Gagel en einde Gooi zijn tevens aangewezen 
als ecologische verbindingszone (EVZ 11).  
 
Verder is de zogenaamde 'Groene Ruggengraat' van belang. Dit is een robuuste ecologische 
verbindingszone door het Groene Hart vanaf de Alblasserwaard naar het Gooimeer. De 
Groene Ruggengraat Utrechtse Vecht en Weiden verbindt bestaande natuurkerngebieden en 
loopt ten zuiden en oosten van de Loosdrechtse Plassen. Tussen de Geuzensloot nabij de 
afslag A2-Vinkeveen en de Bethunepolder moet deze verbinding tot stand komen. In overleg 
met grondgebruikers en grondeigenaren wordt thans gezocht naar mogelijkheden om aan 
deze opgave invulling te geven.  
 
Voor de Groene Ruggengraat Venen-/Vechtstreek is het hoogste ambitieniveau ('B3') afge-
sproken: duurzaam voortbestaan garanderen van soorten ook ingeval van onvoorziene ri-
sico's zoals klimaatverandering. Dit betekent dat de verbindingszones ingericht moeten wor-
den als leefgebied, zodat het landschap doorlaatbaar wordt ook voor weinig mobiele soorten. 
De consequentie van dit hoge ambitieniveau is dat de robuuste verbindingszone geschikt 
moet zijn voor alle doelsoorten horend bij moeras- of graslandecosystemen, van kritische 
soorten als de noordse woelmuis en kamsalamander tot mobielere soorten als rietzanger of 
ringslang. 
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Elk ecosysteemtype in de Groene Ruggengraat bestaat uit een aantal kenmerkende natuur-
doeltypen1

 

): 

ecosysteemtypen moeras, struweel en groot 
water 

grasland met klein water 

   
bijgehorende vegetatietypen moeras (en droogvallend water) bloemrijk grasland 
 natte strooiselruigte dotterbloemgrasland 
 wilgenstruweel nat schraalgrasland 
 petgat nat matig voedselrijk grasland 
 kanaal, vaart en boezemwater veenmosrietland 
  trilveen 

  poel 
 
Voor het goed functioneren van de Groene Ruggengraat (onderdeel van de EHS) en de EHS 
als geheel, zijn faunapassages nodig. Veel dijken en wegen zijn voor dieren, maar ook voor 
een aantal plantensoorten (bijvoorbeeld met drijvende zaden) moeilijk passeerbaar. Een 
faunapassage onder de weg of over de dijk, dient voldoende gedimensioneerd te zijn, een 
droge en natte component te bezitten en voorzien zijn van geleidende structuren.  
 
Soortenbescherming 
Algemeen 
Het plangebied bestaat uit de Bethunepolder (inclusief de Veenderij), de Oostelijke Binnen-
polder van Tienhoven, de Polder Maarsseveen-Westbroek en de Polder Gansenhoef. Onder-
staand worden de ecologische kenmerken van ieder deelplangebied weergegeven.  
 
Bethunepolder (inclusief de Veenderij): 
- vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- soortenrijke graslandvegetaties in veenderij; 
- veenderij van betekenis voor moerasvogels; 
- veenderij van betekenis voor amfibieën en reptielen. 
 
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven/Polder Gansenhoef: 
- rijk weidevogelgebied; 
- soortenrijke oevervegetaties in oostelijk deel; 
- vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- trilveenvegetaties; 
- van betekenis voor amfibieën en reptielen; 
- westelijke deel van grote betekenis voor libellen en potentieel van betekenis voor vlin-

ders; 
- veel ganzen. 
 
Polder Maarsseveen-Westbroek/Molenpolder: 
- langs oostrand vegetaties van kwelmilieus en schoon water; 
- trilveenvegetaties; 

                                                
1)  Bronnen:  

- Verkenning Natte As Provincie Utrecht. Arcadis in opdracht van provincie Utrecht, Hoofdrapport, april 2005. 
- Natte As door de Vechtstreek. Royal Haskoning, in opdracht van provincie Noord-Holland. Eindrapport, mei 

2006. 
- DLG, regio West, Uitwerking ecologische doelen Groene Ruggengraat Venen-Vechtstreek. In opdracht van 

provincie Utrecht. Eindrapport jan. 2009. 
- Advies tracés Groene Ruggengraat Bethunepolder, Alterra wageningen UR, in opdracht van provincie Utrecht. 

Sept. 2009. 
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- soortenrijke graslandvegetaties langs noordrand; 
- soortenrijke oevervegetaties in oostelijke deel; 
- oostelijke deel rijk weidevogelgebied; 
- westelijk deel van grote betekenis voor amfibieën en reptielen; 
- westelijk deel van grote betekenis voor libellen en potentieel van betekenis voor vlin-

ders; 
- veel ganzen. 
 
Flora 
Delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Utrechtse laagveengebied. In het 
laagveenmoerassencomplex, waar de Molenpolder en Polder Maarsseveen onder vallen, ko-
men diverse successiestadia van het laagveencomplex voor. Belangrijke onderdelen van het 
moerasgebied zijn het open water (de trekgaten of petgaten) de verlandingsfasen 'natte 
schraallanden' en 'trilvenen' (een dikke vegetatiedeken op het water die, als men eroverheen 
loopt mee geeft) en de broekbossen. Het moerasgebied is een verzamelbegrip dat op alle 
stadia slaat van open water naar een totale verlanding; van het maken van legakkers en 
petgaten via de vorming van trilvenen en rietvelden naar het laatste stadium dat van moe-
rasbossen van voornamelijk wilgen en elzen. In een moerasgebied zijn dus de vegetatievor-
men van de diverse stadia naast elkaar aanwezig. De trilvenen vormen ecologisch de meest 
waardevolle fase in de successiereeks. Ze zijn uiterst soortenrijk en herbergen veel soorten 
die vrijwel alleen in trilvenen voorkomen. Trilvenen met bijvoorbeeld moeraskartelblad, 
kamvaren en ronde zegge (zoals deze voorkomen binnen het plangebied), komen slechts op 
enkele plaatsen voor in Europa en ontstaan slechts onder zeer specifieke omstandigheden.  
 
In de Bethunepolder, de Oostelijke Binnenpolder en de Polder Maarsseveen zijn de meest 
waardevolle water- en moerasvegetaties aangetroffen (veldbezoek RBOI, 2009). Hier zijn 
plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor zeer schoon water zoals verschillende 
soorten fonteinkruid, waterranonkel, brede waterpest en gewoon blaasjeskruid. De ge-
noemde soorten groeien samen met typische kwelindicatoren zoals holpijp en kleine egels-
kop. Hieruit blijkt de essentiële rol die het kwelwater speelt bij het in stand houden van de 
goede waterkwaliteit in het gebied.  
 
De graslanden in het gebied kennen overwegend een intensief agrarisch gebruik en worden 
gekenmerkt door algemene graslandvegetaties. Tevens komen de kropaar-grote vos-
sestaartvegetaties voor. Deze vegetatie fungeert als een soort bufferzone voor de meer 
waardevolle graslanden, oevers en moerassen. Waardevolle oevervegetaties als blauwe 
zegge, ruw walstro, dotterbloem en rietorchis komen met name voor in de Bethunepolder, de 
Oostelijke Binnenpolder en de Molenpolder. In de sloten van de Molenpolder is de zwanen-
bloem meerdere keren aangetroffen.  
 
De zwaar beschermde groenknolorchis (tevens Habitatrichtlijnsoort) is ook zeker te ver-
wachten in de veenmoerassen waar enige aanvoer van basisch kwelwater aanwezig is binnen 
het plangebied. 
Op de meer voedselrijke plaatsen zijn moerasrolklaver, scherpe zegge en grote kaardenbol 
waargenomen in de Bethunepolder.  
 
In deze Polder Maarsseveen zijn volgens de verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) de 
volgende beschermde planten aangetroffen: brede wespenorchis en gewone vogelmelk. De 
zwaar beschermde soort daslook en tongvaren zijn in de bosschages nabij de Molenpolder 
aangetroffen (Bureau Waardenburg, 2007). 
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Fauna 
Zoogdieren 
Het landelijk gebied van Maarssen is rijk aan zoogdieren. Gezien de aanwezige gevarieerde 
biotopen en de verspreidingsgegevens, vormt het plangebied leefgebied voor onder andere: 
ree, mol, egel, gewone bosspitsmuis, waterspitsmuis, noordse woelmuis, dwergmuis, veld-
muis, bosmuis, hermelijn, wezel, bunzing, rosse woelmuis, woelrat, haas en das.  
De zwaar beschermde soorten waterspitsmuis is meerdere keren waargenomen in de Molen-
polder (www.waarneming.nl). De waterspitsmuis heeft een voorkeur voor moerasgebieden 
en sloten met een dichte oeverbegroeiing. Deze soort kan ook in heggen en grasvelden aan-
getroffen worden. De noordse woelmuis (Habitatrichtlijn) maakt onder andere gebruik van de 
natte habitattypen veenmosrietland en vochtige heide en komt voor in de Westbroekse Zod-
den en Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven (provincie Noord-Holland, 2011). 
 
De volgende soorten vleermuizen zijn uit de regio bekend: gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis 
(Limpens et. al., 1997). De combinatie van bosschages, oevervegetatie en water maakt het 
plassengebied een geschikte locatie om te foerageren. Tevens zijn de bomen, struiken en 
watergangen zeer geschikt voor vleermuizen als essentieel onderdeel van hun vliegrouten. 
Vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis meer-
vleermuis en laatvlieger) kunnen mogelijk aanwezig zijn in de gebouwen in het plangebied. 
Boombewonende soorten als ruige dwergvleermuis, watervleermuis en gewone grootoor-
vleermuis zijn meerdere keren aangetroffen (www.waarneming.nl) binnen het plangebied. 
Mogelijk hebben deze soorten ook vaste verblijfplaatsen in de oudere bomen binnen het 
plangebied. 
 
In de nabije omgeving van het plangebied zijn meerdere foeragerende exemplaren van de 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis vastgesteld. Waarnemingen van de 
zoogdiervereniging (VZZ, 2007) geven aan dat de soorten tweekleurige vleermuis, meer-
vleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 
mogelijk tot waarschijnlijk in de omgeving van het plangebied foerageren. Tevens zijn er 
geschikte bomen aanwezig langs de Grote Maarsseveense Plas die als verblijfplaats kunnen 
functioneren. Van de meervleermuis zijn geen vaste verblijfplaatsen bekend in de omgeving 
van de Oostelijke Vechtplassen. Gegevens met betrekking tot aantallen vleermuizen en 
spreiding door het jaar zijn niet voorhanden. 
 
Op de kaart 'Das in Utrecht 2008' van de provincie Utrecht, is aangegeven dat de Polder 
Maarsseveen deel uitmaakt van het gebied waar in de periode 2003-2008 dassen zijn gesig-
naleerd.  
 
Vogels 
Broedvogelsoorten op grond waarvan het Natura 2000-gebied is aangewezen als woudaapje, 
zwarte stern, purperreiger, zwarte stern, snor, rietzanger en grote karekiet zijn met name 
aangetroffen binnen de Bethunepolder. De vier tot vijf broedlocaties van de roerdomp zijn te 
vinden in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, de Tienhovense Plas en de Molenpolder 
(provincie Noord-Holland, 2011). De ijsvogel vindt zijn nestgelegenheid in hoogveenbossen, 
maar ook andere oudere bossen,. Er zijn enkele broedlocaties bekend bij de Molenpolder 
(provincie Noord-Holland, 2011). 
De oudere bossen en opgaande begroeiing bieden leefgebied aan verschillende bosvogels als 
bosuil, houtsnip, wielewaal, holenduif, boomklever, havik, sperwer en verschillende spech-
ten.  
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Waardevolle weidevogelgebieden zijn gelegen in met name de Oostelijke Binnenpolder van 
Tienhoven, maar ook Bethunepolder en de Polder Maarsseveen. Voorkomende weidevogels 
zijn hier de tureluur, slobeend, watersnip, grutto, kievit en scholekster. Andere soorten die 
voorkomen binnen het plangebied zijn bruine kiekendief, ransuil, steenuil, huismus, huis-
zwaluw, boerenzwaluw en patrijs. 
 
Het plangebied vormt ook een geschikt leefgebied voor algemene soorten als zwarte kraai, 
blauwe reiger, merel, zanglijster, houtduif, roodborst, winterkoning, heggenmus, fitis en 
tjiftjaf. Sloten en oevers in het hele plangebied vormen geschikt leefgebied voor wilde eend, 
waterhoen, meerkoet, fuut en knobbelzwaan.  
 
Volgens de verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) zijn ook soorten als smient, ta-
feleend, kuifeend, brilduiker, kokmeeuw, stormmeeuw en zilvermeeuw aangetroffen in en 
rondom de plassen. In het hele gebied worden brandganzen, grauwe ganzen en Canadese 
ganzen aangetroffen. 
Andere bijzondere en/of karakteristieke soorten die broedend in en nabij het plangebied zijn 
aangetroffen zijn: kerkuil, blauwborst, sprinkhaanzanger, snor, spotvogel, grasmus, water-
ral, groenling, putter, kneu, bosuil en goudvink. 
 
Amfibieën  
In het plangebied zijn waarnemingen van meerdere soorten amfibieën bekend. Naast de 
algemene soorten bruine kikker, groene kikker gewone pad en kleine watersalamander, zijn 
uit de omgeving van het plangebied (onder andere Polder de Gagel) waarnemingen bekend 
van de zwaar beschermde rugstreeppad en heikikker (Bureau Waardenburg, 2007). De 
goede waterkwaliteit speelt een grote rol in de soortendiversiteit.  
Mede door de vrij grote populaties van amfibieën is het gebied van nationale betekenis voor 
deze soortengroep, met name de Oostelijke Binnenpolder, de Bethunepolder en de Molenpol-
der. Gezien de voorkomende biotopen (water, stenen en ruigte) zijn zowel voortplanting-, 
foerageer- en overwinteringsplaatsen te verwachten. 
 
Reptielen 
Volgens www.waarneming.nl zijn er meerdere waarnemingen van ringslang binnen het plan-
gebied bekend en komt deze soort vrij algemeen voor in het buitengebied van Maarssen 
(www.ravon.nl). Tevens is de hazelworm hier aangetroffen (www.ravon.nl). Genoemde soor-
ten hebben voorkeur voor goede waterkwaliteit en afwisselende biotopen en de migratie-
routes naar de zandige natuurgebieden. 
 
Vissen 
De watergangen en plassen in het gebied zijn rijk aan vissen waaronder brasem, snoek, ste-
kelbaarssoorten en de beschermde soorten kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdon-
derpad (RAVON, 2006). 
 
Insecten en overige soorten 
In het buitengebied zijn meerdere algemene vlindersoorten als citroenvlinder, dagpauwoog, 
kleine vos en bont zandoogje aangetroffen tijdens het veldbezoek (RBOI, 2009). 
De afwisselende biotopen en de verbinding tussen verschillende gebieden als bloemrijke 
graslanden, oevers en bermen zorgt voor een vlinderrijke omgeving. Dit geldt tevens voor de 
libellenfauna die zich voornamelijk in de laagveengebieden met minder voedselrijke wateren 
concentreren en daarmee vooral binnen het westelijk deel van de Oostelijke Binnenpolder en 
het westelijk deel van de Molenpolder bevinden. Naast deze biotopen zijn ook de houtsingels 
en ruigtebegroeiing die in het cultuurlandschap aanwezig zijn van groot belang voor libellen 

http://www.ravon.nl/�
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en vlinders. Tijdens het veldbezoek (RBOI, 2009) zijn algemene soorten als gewone oeverli-
bel, paardenbijter en blauwe glazenmaker aangetroffen in de Molenpolder. 
 
Tevens is de zwaar beschermde (Habitatrichtlijnsoort) gestreepte waterroofkever volgens 
verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) aanwezig binnen het plangebied. Deze soort 
maakt veelal gebruik van grote plassen en sloten. Ook de zwaar beschermde platte schijfho-
ren (Habitatrichtlijnsoort) komt binnen de sloten die deel uitmaken van het plangebied veel-
vuldig voor (www.waarneming.nl). Deze soort heeft voorkeur voor helder stilstaand water 
van veengebieden met een rijke plantengroei. 
 
In tabel 3.5 is aangegeven welke soorten wettelijk beschermd zijn binnen het plangebied en 
in welke beschermingsregime zij vallen. 
 
Tabel 3.5  Beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet  
 

vrijstellingsregeling 
Ffw 

tabel 1  zwanenbloem, dotterbloem, grote kaardenbol, 
gewone vogelmelk en brede wespenorchis 
 
ree, mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspits-
muis, dwergmuis, veldmuis, bosmuis, hermelijn, 
wezel, bunzing, rosse woelmuis, woelrat en haas 
 
bruine kikker, groene kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander 

ontheffingsregeling 
Ffw 

tabel 2  rietorchis, daslook en tongvaren 
 
kleine modderkruiper en rivierdonderpad 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB bittervoorn 
 
waterspitsmuis, das 
 
ringslang en hazelworm 

  bijlage IV HR groenknolorchis 
 
noordse woelmuis 
 
alle vleermuizen 
 
kamsalamander, heikikker en rugstreeppad 
 
groene glazenmaker, gestreepte waterroofkever, 
platte schijfhoren 

 vogels cat. 1 t/m 4 steenuil, kerkuil, ransuil, havik, sperwer en huis-
mus 

 
3.3.3. Verwachte milieueffecten 
Gebiedsbescherming 
Natuurontwikkeling 
De Bethunepolder maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied 'Oostelijke Vechtplassen'.  
Oorspronkelijk is de Bethunepolder aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Er gelden geen ha-
bitatdoelstellingen (vegetatiekundige doelen) voor de Bethunepolder zelf, maar de aangege-
ven instandhoudingsdoelen voor vogels zijn (indirect) wel bepalend voor de inrichting van-
wege de eisen die deze vogels aan hun leefgebied stellen. Vanwege de uitbreidingsopgave in 
het Oostelijke Vechtplassengebied zijn roerdomp, purperreiger, woudaapje en zwarte stern 
van belang. Het gebied is nog niet definitief aangewezen. 
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Door Bureau Waardenburg zijn de instandhoudingsdoelen en uitbreidingsopgaven voor 
moerasvogels voor de Bethunepolder afgeleid uit de kansen voor instandhouding en uitbrei-
ding in het hele Oostelijke Vechtplassengebied. De terrein-/natuurtypen van Bureau Waar-
denburg zijn specifiek voor Natura 2000 ontwikkeld. In de loop der jaren zijn voor Bethune-
polder diverse indelingen gebruikt. Om de onderlinge vergelijking en controle mogelijk te 
maken, is een vertaaltabel gebruikt. Uiteindelijk is voor het voorontwerpinrichtingsplan ge-
werkt met de in tabel 3.6 genoemde natuurtypen. Deze typen omvatten meer dan alleen 
moerasachtige typen. In de tabel zijn zowel de doelen voor EHS en Natura 2000 benoemd. 
 
Tabel 3.6 Overzicht natuurtypen 
 

natuurtype type uit Index Na-
tuur 

doel 
(ha) 

voorontwerp 
 (ha) 

achtergrond doel 

bos hoog- en laagveenbos 24 24 bestaand bos 
droog riet/open wa-
ter/jonge verlanding 

gemaaid rietland, 
moeras 

69-75 74 5,25 ha Natura 2000 
en 64-70 ha EHS 

nat schraal grasland nat schraalland 29 33 EHS 
lage helofyten/open 
water/jonge verlanding 

nat schraalland, tril-
veen vorm 

28-40 32 12-19,5 ha 
Natura 2000 en 16-
20 ha EHS 

waterriet moeras (waterriet) 7-18,5 12 Natura 2000 
hooiland oevers vochtige hooilanden - (in andere) ecologische grasver-

binding 
bloemrijk grasland kruiden- en faunarijk 

grasland 
- 203 restpost EHS 

 
Uit de tabel blijkt dat het voorontwerpinrichtingsplan voor de Bethunepolder voldoende in-
vulling geeft aan de Natura 2000-doelen. De doelen voor de EHS worden niet geheel bereikt, 
er is namelijk een tekort aan open water en jonge verlandingsvegetaties.  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
Naar de herinrichting van de Bethunepolder biedt het bestemmingsplan ook daarbuiten mo-
gelijkheden voor natuurontwikkeling. Aangezien het plangebied grotendeels bestaat uit Na-
tura 2000-gebied, worden de natuurdoelen hierop afgestemd. Dit heeft een positief effect op 
de Natura 2000 en EHS. 
Naast de natuurontwikkeling biedt het bestemmingsplan nog ontwikkelingsruimte aan de 
bestaande veehouderijbedrijven. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen deze bedrijven hun 
bouwvlak vergroten tot 1,5 ha. De vergroting van een bouwvlak kan leiden tot een toename 
van het aantal dieren, wat weer kan leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Of dit 
daadwerkelijk plaatsvindt hangt af van de toegepaste stalsystemen. Elk bedrijf dient, om 
gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid, aan te tonen dat de beoogde uit-
breiding vergunbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Negatieve effecten 
op Natura 2000 kunnen dan ook op voorhand worden uitgesloten. 
 
Soortenbescherming 
Natuurontwikkeling 
Het bestemmingsplan kent één grote ontwikkeling in de vorm van de herinrichting van de 
Bethunepolder. Tijdens de aanleg (bijvoorbeeld afplaggen, verbreden sloten) zullen zwaar 
beschermende soorten zoals bepaalde vissen en amfibieën worden verstoord. Na realisering 
zal het plangebied echter meer geschikt zijn voor deze en andere bijzondere soorten.  
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Een deel van de agrarische bedrijven in het gebied zal beëindigd worden. Voor de gebouwen 
zullen nieuwe functies worden gezocht. Deze herinrichting kan dan mogelijk ecologische ef-
fecten hebben, al zal dit op kleine schaal zijn (te denken valt aan verstoring van gebouwbe-
wonende soorten als vleermuizen en vogels).  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
Ook bij de overige natuurontwikkelingsmogelijkheden elders in het plangebied kunnen be-
schermde soorten worden verstoord, maar uiteindelijk heeft de natuurontwikkeling een posi-
tief effect op deze soorten. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het grondgebruik op de resterende agrarische bedrij-
ven wordt geïntensiveerd, wat gepaard kan gaan met andere teelten, zoals maïs, hetgeen 
het graslandkarakter, de openheid en de waterkwaliteit in de veenweidepolders zal aantas-
ten. Dergelijke ontwikkelingen kan de soortensamenstelling negatief beïnvloeden. Met name 
voor de weidevogels kan dit negatieve effecten hebben. Ook kan door intensivering behoefte 
bestaan aan slootdemping, ter vergroting van de agrarische percelen, hierdoor kan de bij-
zondere waterflora en -fauna aangetast worden. 
 
Voor zwaar beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet geldt overigens dat 
door middel van mitigerende en compenserende maatregelen strijdigheid met de Flora- en 
faunawet dient te worden voorkomen. Het is namelijk zeer de vraag of ten behoeve van een 
ruimtelijke ontwikkeling ontheffing kan worden verkregen voor soorten die voorkomen op 
bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zoals bijvoorbeeld vleermuizen en rugstreeppad). Jurispru-
dentie (21 januari 2009) wijst namelijk uit dat voor het aantasten van vaste rust-, verblijfs- 
en voortplantingsplaatsen van zwaar beschermde soorten alsmede vogels geen ontheffing 
Flora- en faunawet meer kan worden verkregen ten behoeve van een ruimtelijke ontwikke-
ling. De Raad van State heeft geoordeeld dat de Flora- en faunawet op dit punt een te ruime 
vertaling geeft van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. (zie uitspraak 200802863/1, d.d. 
21 januari 2009). Doordat mitigerende en compenserende maatregelen moeten worden ge-
troffen, komt het voortbestaan van beschermde soorten in het plangebied niet in gevaar. 
 
3.3.4. Conclusie 
De beoogde natuurontwikkeling leidt in de aanlegfase tot verstoring van beschermde soorten 
in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Op het moment 
dat de nieuwe natuur gerealiseerd is, ontstaat voor deze soorten echter een nog geschikter 
leefgebied. Door de realisatie van de verbindingszones wordt het leefgebied vergrot en is 
uitwisseling met andere gebieden mogelijk. Per saldo is dan ook sprake van een positief ef-
fect op het aspect ecologie. Deze effecten worden versterkt door de overige natuurontwikke-
lingen in en om het plangebied. 
Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen die op kunnen treden en die het 
doorlopen van een mer-procedure wenselijk maken. 
 
 
3.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.4.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
De voorgenomen ontwikkeling heeft een aantal gevolgen voor de aspecten landschap, cul-
tuurhistorie en archeologie in het gebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende 
omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerk van het project (waardevolle kenmerken); 
- plaats van het project (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik, opnamevermogen 

van het natuurlijk milieu); 
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- kenmerk van het potentieel effect (bereik/grootte effect). 
 
Bij de beoordeling op het gebied van landschap, archeologie en cultuurhistorie worden de 
volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
- gevolgen voor het landschap; 
- gevolgen voor cultuurhistorische waarden; 
- gevolgen voor archeologische waarden. 
 
Ten aanzien van het thema landschap, archeologie en cultuurhistorie wordt ingegaan op de 
aanwezige waarden in het gebied (landschappelijke patronen en elementen, gebouwen, ste-
denbouwkundige patronen, archeologie).  
 
Gebruikte bronnen 
- Gemeente Maarssen (2010): Landschapsontwikkelingsplan Maarssen. 
- Gemeente Maarssen, Loenen, Breukelen en Abcoude (2009): Archeologische verwach-

tings- en beleidsadvieskaart. 
- Ministerie van OC&W (1999): Nota Belvedère. 
 
3.4.2. Bestaande situatie 
Landschap en cultuurhistorie 
Op grond van de historisch-geografische situatie kunnen binnen het plangebied vier land-
schapstypen worden onderscheiden: 
- het veenplassenlandschap; dit betreft de zodde- en plassengebieden waaronder de Mo-

lenpolder, Tienhovensche Plassen en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven; 
- het slagenlandschap (veenweidelandschap) van de polder Maarsseveen; 
- het droogmakerijlandschap van de Bethunepolder; 
- de blokverkaveling van de polder Gansenhoef. 
 
Het ruimtelijk patroon wordt bepaald door de parallel aan de polderdijken (ontginningsbases) 
gelegen nederzettingen (lintbebouwing) zoals Tienhoven en Oud Maarsseveen. De verkave-
lingsvorm uit zich in smalle langgerekte kavels de zogenaamde strookverkaveling. Dit land-
schapstype kan men nog het beste waarnemen in de polder Maarsseveen. De bebouwing is 
in hoofdzaak geconcentreerd op de kop van de kavels, langs de ontginningsbases, hier en 
daar is een open zicht naar achteren waardoor het gebied een open indruk geeft. De Molen-
polder en polder Maarsseveen vormen een afwisselend geheel van open graslandgebieden en 
zoddegebieden. Deze variatie in combinatie met de aanwezige lintbebouwing is van grote 
landschappelijke waarde. De polder Maarsseveen ten zuiden van de Oudedijk vormt een be-
sloten plassengebied met beplante legakkers. De legakkers en petgaten spelen een belang-
rijke rol voor de natuurwaarden. 
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Waardering en kwetsbaarheden 
Het plangebied is in de afgelopen eeuw landschappelijk zeer weinig veranderd en daardoor 
cultuurhistorisch bijzonder waardevol (zie figuur 3.3). Het maakt onderdeel uit van het Bel-
vedèregebied Vecht- en Plassengebied. Het is een veenweidelandschap dat gekenmerkt 
wordt door: 
- de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm en de karakteristieke 

lintbebouwing langs ontginningsassen (Loosdrecht, Westbroek) met waardevolle boer-
derijen; 

- de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten;  
- de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen; 
- het graslandkarakter. 
 

   
Figuur 3.3   Situatie in het plangebied rond 1900 (links) en in 2005 (rechts) 
 (bronnen: KICH en Google Earth) 
 
Deze kenmerken zijn vooral kwetsbaar voor veranderingen in het grondgebruik, de centrale 
factor in een cultuurlandschap. Behoud of versterking van de landschappelijke kwaliteit zal 
dan ook gestuurd moeten worden via het grondgebruik. Daarnaast is het landschap kwets-
baar voor aantasting van elementen en patronen door bijvoorbeeld slootdemping of het ver-
waarlozen van karakteristieke beplantingen en gebouwen. 
 
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is aangegeven dat het landelijk gebied cultuur-
historisch zeer waardevol is en vele uiteenlopende waarden bevat. 
 
Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Kernkwaliteiten 
van het Groene Hart zijn: 
- de landschappelijke diversiteit; 
- het veenweide karakter; 
- de openheid; 
- de rust en de stilte. 
Ook in het landelijk gebied van Maarssen zijn deze kernkwaliteiten zichtbaar en beleefbaar. 
Aanvullend zijn in de onderscheiden delen van het landelijk gebied de volgende 
kenmerkende cultuurhistorische waarden  aanwezig.  
 
In het veenweidegebied zijn de cultuurhistorische waarden: 
- het ontginningssysteem: de copeverkaveling met een systeem van langgerekte percelen 

in vaste maat, weteringen, vaarten en sloten en achterkanalen van de ontginning; 
- de oude ontginningslinten met bijbehorende monumentale boerderijen, slotenpatronen 

en erfbeplantingen; 
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het inundatiegebied met diverse forten en kazematten. 
 
De cultuurhistorische waarden van het petgatengebied zijn: 
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- de bijzondere legakkers en petgaten; 
- de oudere villa's op de legakkers; 
- de molen 'De Trouwe Wachter' een wipwatermolen uit 1832. 
 
De cultuurhistorische waarden van de droogmakerij Bethunepolder zijn: 
- de rationele blokverkaveling; 
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie met het inundatiegebied bij Fort Tienhoven; 
- de kwel als basis voor de drinkwaterwinning. 
 
In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen is een lijst opgenomen met de monu-
menten en beeldbepalende panden/objecten in het plangebied. Het betreft kerken, molens, 
boerderijen, woningen, sluiscomplexen onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
beleid is gericht op het beschermen van deze cultuurhistorisch waardevolle objecten 
 
Ter bescherming van de molen aan de Dwarsdijk dient rekening te worden gehouden met 
een 'molenbiotoop'.  
 
Een groot deel van het plangebied maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW). De NHW is het voormalige verdedigingsstelsel van inundatiegebieden en forten dat 
het westen van ons land moest verdedigen tegen vijanden uit het oosten en zuiden. De NHW 
is grotendeels in de 19e eeuw tot stand gekomen, maar had zijn wortels al enkele eeuwen 
eerder. De linie bestond uit een gebied van zo'n 85 km lang van Muiden aan de Zuiderzee tot 
aan de Biesbosch. Hier kon een strook land van 2 tot 5 km breed onder water worden gezet 
met behulp van een ingenieus systeem van kanalen en sluizen. Daar waar hoger gelegen 
delen waren die niet onder water gezet konden worden, werden forten gebouwd, waaronder 
het Fort bij Tienhoven. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is de waterlinie voortdurend 
aangepast aan de militaire ontwikkelingen. Op 27 september 2009 heeft de minister van 
OCW bekend gemaakt dat de NHW op de lijst van rijksmonumenten wordt geplaatst, de 
procedure hiervoor is gestart. 
 
De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn: 
- historische landschapselementen in de vorm van forten (Fort Tienhoven), 

groepsschuilplaatsen en betonnen werken (kazematten), de joodse begraafplaats,  
dijken, kanalen, inundatiekommen en openheid schootsvelden , onderdelen van het 
verdedigingssysteem; 

- het groene en open karakter. 
In het landelijk gebied van Maarssen zijn onderdelen van deze kernkwaliteiten zichtbaar en 
beleefbaar.  
 
Voor het bebouwingslint van Tienhoven – Oud Maarsseveen is in 2010 een 
beeldkwaliteitkader opgesteld. Dit beeldkwaliteitkader geeft regels voor het vervangen en 
vernieuwen van bebouwing in het lint, rekening houdend met de aanwezige kenmerkende 
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. 
 
Archeologie 
Samen met de gemeente Abcoude heeft de gemeente Stichtse Vecht een Archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart laten opstellen. Hierin is aangegeven waar de kans het 
grootst is om archeologisch materiaal te vinden en wanneer een verstoorder al dan niet 
onderzoek moet laten doen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is een onderscheid ge-
maakt in deelgebieden. De voor dit plangebied relevante deelgebieden worden hieronder 
beschreven. 
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Veengebieden 
Veengebieden boden tot aan de ontginning ervan over het algemeen weinig mogelijkheden 
voor bewoning. Het veengebied heeft, met uitzondering van de oude woonkernen en de ont-
ginningsassen, een lage archeologische verwachtingswaarde. 
 
Ontginningsassen 
De ontginningsgrenzen hebben een hoge archeologische verwachtingswaarde gekregen voor 
resten vanaf de middeleeuwen. De bebouwingslinten De Laan van Niftarlake en de Looydijk 
zijn Archeologisch Monumentenkaart-terrein (dat wil zeggen dat hier archeologische resten 
zijn vastgesteld). Langs de ontginningsassen is in de richting van de ontginning een buffer-
zone gelegd van 50 m, gemeten vanaf het midden van de weg. Voor deze breedte is geko-
zen, omdat middeleeuwse agrarische bebouwing zich doorgaans direct aan de ontginningsas-
sen bevond en de boerderijen en schuren meestal niet dieper waren dan enkele tientallen 
meters.  
 
Verstoorde gebieden 
De Bethunepolder is afgegraven tot op het pleistocene dekzand. Mogelijk liggen hier nog 
archeologische resten maar de kans op intacte vindplaatsen wordt niet zo groot geacht. Pas 
bij bodemverstorende activiteiten die meer dan 10 ha beslaan en de bodem tot meer dan 
0,3 m wordt geroerd dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
 
3.4.3. Verwachte milieueffecten 
Natuurontwikkeling 
De Bethunepolder zal worden heringericht. Door het opzetten van het waterpeil zal het be-
staande landschap van de droogmakerij grotendeels verdwijnen en ontstaat een landschap 
van moeras en natte natuur. Eigenlijk gaat het landschap door de herinrichting een stap te-
rug in de ontginningsgeschiedenis. Doordat in het grootste deel van de Bethunepolder 
bloemrijk grasland wordt ontwikkeld, blijft het bestaande verkavelingspatroon hier wel her-
kenbaar.  
 
De ontwikkelingen gaan plaatselijk gepaard met grondwerkzaamheden wat schadelijk kan 
zijn voor de archeologische waarden in de bodem. De Bethunepolder heeft overigens geen 
hoge archeologische verwachtingswaarde.  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
De landschappelijk relevante ontwikkelingen worden hoofdzakelijk bepaald door veranderin-
gen in het (agrarisch) grondgebruik. Verwacht wordt dat een groot deel van de agrarische 
bedrijven in het gebied op termijn beëindigd zal worden. De gronden worden voor een groot 
deel omgezet naar natuur. Voor de gebouwen zullen nieuwe functies worden gezocht. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid dat het grondgebruik op de resterende agrarische bedrijven 
wordt geïntensiveerd, wat gepaard kan gaan met andere teelten, zoals maïs, het dempen 
van sloten en het diepploegen en egaliseren van landbouwgronden. 
 
Dergelijke ontwikkelingen zullen het graslandkarakter en de openheid van de veenweidepol-
ders aantasten. Ook kan door intensivering behoefte bestaan aan slootdemping ter vergro-
ting van de agrarische percelen, waardoor de karakteristieke verkaveling verdwijnt. 
De beëindiging van de agrarische functie kan echter ook leiden de sloop van agrarische be-
drijfsgebouwen en het terug bouwen van woningen (Ruimte-voor-Ruimteregeling). Dit kan 
een positieve bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit in het gebied. In het bebouwingslint 
kunnen eventuele nieuwe gebouwen echter de schaars aanwezige doorzichten naar de open 
polders doen verdwijnen. Kwetsbaar voor nieuwe bouwactiviteiten zijn verder de waardevolle 
oude beplantingen en historische gebouwen. 
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Plaatselijk kunnen de ontwikkelingen leiden tot aantasting van archeologische waarden. 
 
In het bestemmingsplan is in de regels overigens voor de meeste agrarische gronden opge-
nomen dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot onevenredige aantasting van de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
 
3.4.4. Conclusie 
De Bethunepolder zal vernatten, hierdoor verandert het aanzien van het landschap. In een 
groot deel van de polder blijven huidige kenmerken echter nog bestaan. Er wordt geen aan-
tasting van archeologische waarden verwacht.  
Overige ontwikkelingen kunnen plaatselijk leiden tot aantasting van landschappelijke, cul-
tuurhistorische en archeologische waarden. Dit zal echter maar zeer beperkt zijn, aangezien 
in de regels van het bestemmingsplan voor de meeste agrarische gronden is opgenomen dat 
nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot onevenredige aantasting van de landschappe-
lijke en cultuurhistorische waarden. 
Er is geen sprake van belangrijke negatieve milieugevolgen die op kunnen treden en die het 
doorlopen van een mer-procedure wenselijk maken. 
 
 
3.5. Verkeer, woon- en leefmilieu 

3.5.1. Toetsingskader en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
Bij de beoordeling van milieueffecten voor het verkeer, woon- en leefmilieu wordt rekening 
gehouden met de volgende omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-
richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerken van het project (verontreiniging en hinder, omvang project, risico en onge-

vallen, cumulatie andere projecten); 
- plaats van het project (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik); 
- kenmerken van het potentiële effect (bereik/grootte/waarschijnlijkheid effect). 
 
Op het gebied van woon- en leefmilieu worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
- gevolgen op het gebied van verkeer (verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersvei-

ligheid); 
- gevolgen op het gebied van luchtkwaliteit; 
- gevolgen op het gebied van wegverkeerslawaai; 
- gevolgen op het gebied van externe veiligheid (plaatsgebonden risico en groepsrisico). 
 
Gebruikte bronnen 
- Bestemmingsplan landelijk gebied Maarssen. 
- Natuur- en Milieubeleidsplan Maarssen. 
- www.risicokaart.nl 
 
3.5.2. Bestaande situatie 
Verkeer 
Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling gemotoriseerd verkeer 
De belangrijkste ontsluitingsroute door het plangebied wordt gevormd door de Maarsse-
veense Vaart. Deze weg vormt de verbinding tussen Maarssen en de kernen Tienhoven, Oud 
Maarsseveen en Westbroek. Eveneens wordt vanaf de Maarsseveense Vaart via de Swereng-
seweg ontsloten op de N230, welke aansluit op de A2. 
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Andere belangrijke verbindingswegen binnen het plangebied zijn de Burgemeester Huydeco-
perweg, de Nieuweweg, de Laan van Niftarlake, de Looydijk, de Oude Dijk en de Westbroek-
sebinnenweg. De Burgemeester Huydecoperweg vormt een begrenzing van het plangebied 
aan de oostzijde en vormt de ontsluitingsweg van de kern Westbroek. Aan de noordzijde is 
de Nieuweweg gelegen, die Breukeleveen en eveneens de kernen Tienhoven en Oud Maars-
seveen via de Laan van Niftarlake en de Looydijk ontsluit. De Oude Dijk en de Westbroekse-
binnenweg vormen de verbinding tussen de Maarsseveense Vaart en de Burgemeester Huy-
decoperweg. De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer is goed te noemen. 
 
In het plangebied is gedurende de zomermaanden veel recreatief verkeer (vanwege de 
Loosdrechtse Plassen en Maarsseveense Plassen). Vooral de Nieuweweg is een drukbereden 
route. De verkeersveiligheid op deze weg laat te wensen over, mede doordat geparkeerde 
auto's in de berm het zicht belemmeren. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen dient het parkeren altijd op eigen terrein opgevangen te worden. 
 
Openbaar vervoer 
Het plangebied wordt ontsloten door een busdienst die Maarssen/Maarssenbroek met Utrecht 
verbindt en een bushalte heeft gelegen langs de Maarsseveense Vaart ter hoogte van het 
zwembad. Een andere busdienst verbindt Hilversum met Utrecht via de kernen Tienhoven en 
Oud Maarsseveen. Langs de Looydijk en de Laan van Niftarlake zijn diverse bushaltes gele-
gen. De haltes hebben een invloedsgebied van circa 400 m, dit is een acceptabele loopaf-
stand. Hiermee wordt echter slechts een deel van het plangebied bestreken. De ontsluiting 
van het plangebied per openbaar vervoer is redelijk te noemen. 
 
Buiten het plangebied is de spoorlijn Utrecht-Amsterdam gelegen. Vanuit het plangebied is 
het NS-station Maarssen moeilijk bereikbaar door de ligging aan de andere zijde van het Am-
sterdam Rijnkanaal. 
 
Langzaam verkeer 
Het fiets- en voetgangersverkeer binnen het plangebied wordt op de erftoegangswegen 
(60 km/h) grotendeels samen met het autoverkeer afgewikkeld. Een uitzondering hierop 
vormen de Maarsseveense Vaart, de Burgemeester Huydecoperweg en de Nieuweweg waar-
langs vrijliggende fietspadden zijn gelegen. Langs de Laan van Niftarlake zijn fietssuggestie-
stroken gelegen.  
 
Voor het recreatief verkeer (fietser en wandelaars) is in het buitengebied met de hier aanwe-
zige recreatieve voorzieningen het secundaire netwerk van belang. Recreatieve fietsroutes 
zijn gelegen langs de Nieuweweg, de Maarsseveense Vaart, de Oudedijk en de Westbroekse 
Binnenweg. 
 
De ontsluiting van het buitengebied van Maarssen voor het langzaam verkeer is goed te 
noemen. Een verdere uitbreiding van de recreatieve fiets- en wandelroutes om het buitenge-
bied meer beleefbaar te maken voor recreanten is echter gewenst.  
 
Luchtkwaliteit en geluid 
Uit de informatie die beschikbaar is via de Monitoringstool (die bij het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort) blijkt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof 
langs wegen binnen het plangebied in de huidige situatie overal onder de 30 µg/m³ ligt. De 
jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide ligt langs de maatgevende wegen in het gehele 
plangebied onder de 37 µg/m³. Hieruit blijkt dat ruimschoots aan de grenswaarden uit de 
luchtkwaliteitswetgeving wordt voldaan.  



36 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 

300602.16441.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 

 
Een groot deel van het plangebied is door de provincie Utrecht aangewezen als stiltegebied.  
 
Binnen het plangebied en in de omgeving daarvan liggen verschillende ontsluitingswegen. 
Hoewel de intensiteiten op deze wegen over het algemeen relatief laag zijn, is in de zones 
langs direct langs de wegen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
voor wegverkeerslawaai. De ligging van de 48 dB-contour ligt (afhankelijk van de intensiteit 
en de wegdekverharding) op maximaal 50 m van de weg.  
 
Externe veiligheid 
Volgens de provinciale risicokaart en het Natuur- en Milieubeleidsplan Maarssen zijn binnen 
het plangebied geen risicorelevante bedrijven aanwezig. De risicovolle inrichtingen buiten het 
plangebied leiden niet tot ruimtelijke beperkingen binnen het plangebied. Binnen het plange-
bied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, het water of het spoor. 
Wel ligt langs de zuidoostgrens van het plangebied een planologisch relevante gasleiding 
(druk van 40 bar en uitwendige diameter van 12,75 inch). De personendichtheid binnen de 
inventarisatieafstand van deze leiding is zeer laag. Dit heeft tot gevolg dat het groepsrisico 
ook zeer laag is. Binnen een zone van 4 m aan weerszijden van de leiding gelden op grond 
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) beperkingen, niet alleen voor bebou-
wing, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om beplanting. 
 
3.5.3. Verwachte milieueffecten 
Verkeer 
Voor het landelijk gebied worden geen ontwikkelingen voorzien die ten aanzien van de af-
wikkeling van het verkeer relevante gevolgen hebben. De ontwikkeling van de Bethunepolder 
tot natuurgebied, met recreatief medegebruik in de vorm van natuurbeleving, wandelen en 
andere extensieve recreatievormen leidt niet tot een noemenswaardige toename van het 
verkeer. Bovendien worden de meeste agrarische activiteiten in de Bethunepolder die ook 
verkeer aantrekken (deels zwaarder verkeer) beëindiging. De bereikbaarheid of verkeersaf-
wikkeling wordt dan ook niet relevant beïnvloed.  
 
Ten behoeve van de natuurontwikkeling worden verschillende nieuwe langzaam verkeersver-
bindingen gerealiseerd. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer.  
 
Luchtkwaliteit en geluid 
De beoogde ontwikkelingen leiden niet tot noemenswaardige effecten op het gebied van 
wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit. De ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op 
het stiltegebied. 
 
Externe veiligheid 
Er worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot een relevante toename van 
de personendichtheid en daarmee tot een toename van het groepsrisico nabij de aanwezige 
aardgastransportleiding. De leiding ligt buiten het gebied waar de natuurontwikkelingen zijn 
voorzien.  
 
Effecten overige ontwikkelingen plangebied en in de omgeving (samenhang) 
De overige ontwikkelingen in het plangebied en de omgeving zullen geen relevante gevolgen 
hebben voor de verkeersafwikkeling, de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het weg-
verkeerslawaai. Het bestemmingsplan zal slechts kleinschalige ontwikkelingen mogelijk ma-
ken die niet of 'niet in betekende mate' bijdragen aan de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen. Hierbij moet gedacht worden aan (kleine) uitbreidingsmogelijkheden van agrarische 
bedrijven en het bieden van de mogelijkheid om bij agrarische bedrijven nevenfuncties te 
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realiseren. Aan de noordzijde van de Nieuweweg vindt uitbreiding van de recreatieve voor-
zieningen plaats (jachthaven Van Manten). Langs de Nieuweweg is sprake van een 
parkeerprobleem omdat niet alle aanwezige jachthavens over voldoende parkeerplaatsen 
beschikken. In overleg met belanghebbenden wordt naar oplossingen gezocht die na 
bestuurlijke besluitvorming in het bestemmingsplan verwerkt zullen worden.  
 
3.5.4. Conclusie 
De beoogde ontwikkelingen hebben geen belangrijke negatieve milieugevolgen op het gebied 
van verkeer, geluid en luchtkwaliteit tot gevolg die het doorlopen van een volledige project-
mer-procedure noodzakelijk maken. De effecten zijn op dit vlak in het algemeen neu-
traal/niet relevant. 
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4. Samenvattende beoordeling en conclusie 39 

De beoogde natuurontwikkeling (van met name de Bethunepolder) in het bestemmingsplan 
Buitengebied Maarssen is mer-beoordelingsplichtig. Derhalve wordt voor dit bestemmings-
plan een mer-beoordelingsprocedure doorlopen. Ten behoeve van deze procedure is deze 
mer-beoordelingsnotitie opgesteld.  
 
 
4.1. Samenvattende beoordeling in relatie tot toetsingscriteria 

In deze mer-beoordelingsnotitie zijn de gevolgen van de beoogde ontwikkeling voor het mi-
lieu beschreven. In bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling worden, zoals 
reeds in de inleiding is vermeld, drie criteria genoemd die volgens de Wet milieubeheer bij 
een mer-beoordeling moeten worden betrokken: 
- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
Op grond van de in hoofdstuk 3 beschreven informatie kunnen in relatie tot deze criteria de 
volgende conclusies worden getrokken. 
 
Kenmerken van het project 
In deze mer-beoordeling is de herontwikkeling van de Bethunepolder met name bekeken, 
waarbij waar nodig tevens aandacht is besteed aan de samenhang met andere projecten in 
het plangebied en in de omgeving. De omvang van deze projecten samen en de bijbeho-
rende milieueffecten leiden niet de noodzaak voor een projectmer-procedure. In het alge-
meen zijn de milieueffecten van de beoogde natuurontwikkeling positief, ook voor omrin-
gende gebieden (bijvoorbeeld door het tegengaan van verdroging in omringende polders). 
De beoogde ontwikkeling heeft vooral positieve effecten op het gebied van water, ecologie 
en landschap en heeft geen noemenswaardige effecten op de leefomgevingskwaliteit (bij-
voorbeeld geen relevante verkeers- en verkeersgerelateerde effecten).  
 
Plaats van het project 
De ontwikkeling vindt plaats in een gebied dat grotendeels als beschermd gebied is aange-
wezen in het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. De beoogde ontwikkeling draagt 
derhalve verder bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van deze beschermde ge-
bieden. Er is op dat vlak dan ook geen sprake van (belangrijke) negatieve milieugevolgen die 
het doorlopen van een volledige projectmer-procedure noodzakelijk maken.  
 
Kenmerken van het potentiële effect 
De potentiële effecten zijn in het algemeen positief. Wel kan de beoogde natuurontwikkeling 
in de aanlegfase tijdelijk leiden tot verstoring van beschermde soorten in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Op het moment dat de nieuwe na-
tuur gerealiseerd is, ontstaat voor deze soorten echter een nog geschikter leefgebied. Door 
de herinrichting gaat het landschap een stap terug in de ontginningsgeschiedenis. 
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4.2. Conclusie 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkelingen geen belangrijke nega-
tieve milieueffecten kunnen veroorzaken die een volwaardige mer-procedure noodzakelijk 
maken. 
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Bijlage 1 Natuurdoelen en waterpeilen Bethu-
nepolder 

 

 



Verklaring Herinrichting Bethunepolder
Bijlage 1: Voorontwerp herinrichting Bethunepolder – natuurdoelen en waterpeilen
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
regels en plankaart van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Maarssen' van de gemeente 
Stichtse Vecht. 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM-VG01. 

1.3  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. 

1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aan- en uitbouw en overkapping 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 
van het hoofdgebouw. 

1.6  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. 

1.7  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. 

1.8  agrarisch aanverwant gebruik 
gebruik dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamheden in 
hoofdzaak bestaan uit het verlenen van diensten aan derden in de vorm van het houden van 
dieren en/of het telen en bewerken van gewassen, waaronder detailhandel, 
paardenpension/-houderij, dierenpension, manege en hoveniersbedrijven niet worden 
begrepen. 
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1.9  agrarisch bedrijf 
een ter plaatse functionerend bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in de 
volgende productietakken: 
a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 

begrepen sier-, fruit- en bollenteelt; 
b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op 

open grond, waaronder tevens een paardenfokkerij wordt verstaan; 
c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en 

(nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische 
grond als productiemiddel; 

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
e. sierteelt en boomkwekerij: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen in open grond, 

al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in deze 
gewassen; 

f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
g. pot en containerteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen in potten en 

containers, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de 
handel in deze gewassen; 

h. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen; 
i. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht. 

1.10  agrarische bedrijfswoning 
een woning bij een agrarisch bedrijf, uitsluitend dienend voor de huisvesting van een 
huishouding waarvan de huisvesting ter plaatse, gelet op de agrarische bedrijfsvoering, 
noodzakelijk is. 

1.11  agrarisch beheer 
het beheren en onderhouden van gronden, gericht op het voortbrengen van producten en 
behoud en herstel van het cultuurlandschap door middel van het telen van gewassen en/of 
het houden van dieren. 

1.12  agrarisch educatief bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten en landschapsbeheer door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, waarbij de bedrijfsvoering mede 
een educatief karakter heeft zoals een museumboerderij, kaasboerderij of kinderboerderij. 

1.13  agrarisch medegebruik 
gebruik van gronden gericht op (extensief) agrarisch gebruik waarbij het gebruik 
ondergeschikt is aan de hoofdfunctie van de gronden. 

1.14  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. 
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1.15  agrarisch recreatief bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten en landschapsbeheer door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, met als ondergeschikte 
nevenactiviteit verblijfsrecreatie door middel van caravans, vouwwagens en tenten, waarvan 
het ruimtegebruik van voorbijgaande aard is, waaronder wordt verstaan het innemen van 
een standplaats op hetzelfde terrein voor niet langer dan een zomerseizoen; 
recreatiewoningen of andere meer permanente verblijfsrecreatieve objecten zoals 
stacaravans en chalets zijn niet toegestaan. 

1.16  agrarische hulpgebouwen 
buiten agrarische bouwvlakken gelegen gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf, 
zoals veldschuren, schuilgelegenheden voor vee en melkstallen. 

1.17  ambachtelijk en verzorgend bedrijf 
een bedrijf voor de uitvoering van producerende en/of verzorgende ambachten, waar voor 
een belangrijk deel in handwerk goederen worden vervaardigd, verwerkt, bewerkt, 
geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct ten behoeve van de uiteindelijke gebruiker 
en/of verbruiker. 

1.18  ander bouwwerk 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

1.19  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. 

1.20  architectonische waarde 
de authentieke kenmerken in de uiterlijke verschijningsvorm van bouwwerken welke eigen 
zijn aan een bepaalde kunsthistorische stijlperiode of een bouwvorm, welke karakteristiek is 
aan gebouwen uit een bepaalde streek, waarbij in hoofdzaak gelet wordt op onder meer de 
uitwendige hoofdvorm van een gebouw, bepaald door grondoppervlak, goothoogte, 
dakhelling, nokrichting en -hoogte en de gevelindeling. 

1.21  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.22  bebouwingspercentage 
het percentage van de oppervlakte van het bouwperceel, binnen de op de plankaart 
aangegeven bouwgrenzen, dat mag worden bebouwd. 

1.23  bedrijf 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet-
zelfstandige 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. 

1.24  bedrijf in de recreatieve sector 
bedrijven/organisaties die een duidelijke relatie hebben met de recreatieve en sportieve 
sector, met uitzondering van horecaondernemingen. 
Het betreft hier bedrijven/organisaties die: 
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 de recreatieve activiteit ondersteunen, zoals bezoekerscentra, VVV-kantoren, fiets-, 
skeeler- en kanoverhuurbedrijven; 

 een recreatieve activiteit aanbieden, zoals sauna's/welnesscentra, duikscholen, 
surfscholen, survivalactiviteiten, zwembaden, indoorskicentra, fitnessbedrijven, 
sportscholen en een evenementenlocatie/-bureau. 

Bij het ondersteunen en aanbieden van recreatieve/sportieve activiteiten is inbegrepen dat 
bedrijven/organisaties beschikken over een beperkte (aan de activiteit ondergeschikte) 
ruimte voor groepen die deelnemen aan de activiteiten, daaronder valt niet de bij lid 1.65 
onder f bedoelde zaalaccommodatie. (In uitzondering op artikel 1.65 onder f is het in 
beperkte gevallen en ondergeschikt aan de recreatieve/sportieve bedrijfsvoering toegestaan 
om aanwezige zaalaccommodatie te gebruiken ten behoeve van het houden van congressen, 
conferenties en andere vergaderingen die geen directe relatie hebben met 
recreatieve/sportieve activiteiten.) 

1.25  bedrijfsgebouw 
een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd om te worden 
gebruikt als bedrijfsruimte. 

1.26  bedrijfsmatige agrarische activiteiten 
het bedrijfsmatig uitoefenen van activiteiten gericht op het voortbrengen van producten door 
middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren. 

1.27  bedrijfswoning 
een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op dan wel bij een bedrijfsterrein bestemd voor 
het huishouden van een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering, in 
overeenstemming met de bestemming, noodzakelijk is. 

1.28  beeldkwaliteit 
alle aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelijke 
omgeving en objecten in die omgeving (waaronder de cultuurhistorische en 
landschapswaarden). 

1.29  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. 

1.30  beplantingsstructuur 
een aaneengesloten zone van beplanting die als structurerend element binnen het 
plangebied kan worden aangewezen. 

1.31  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 Woningwet. 

1.32  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.33  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.34  bevoegd gezag 
het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 

1.35  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk. 

1.36  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.37  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop (ingevolge de regels) krachtens het plan 
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 

1.38  bouwperceelgrens 
de grens van een bouwperceel. 

1.39  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. 

1.40  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.41  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. 

1.42  bijgebouw 
een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht 
ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.43  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. 

1.44  dagrecreatie 
recreatie in de vorm van een dagje uit zonder overnachting ter plaatse en uitsluitend met 
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen. 

1.45  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. 
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1.46  dienstverlening 
een (naar openingstijden grotendeels) met een winkel vergelijkbare onderneming die is 
gericht op het verlenen van diensten aan particulieren, zoals reisbureaus, kapsalons, banken 
en (para)medische dienstverlening, zulks met uitzondering van horecaondernemingen en 
erotisch getinte horeca. 

1.47  dierenpension 
een onderneming, gericht op bewaring van huisdieren, een en ander als dienstverlening aan 
de niet-agrariër; hieronder vallen onder meer dierenasiels en hondenkennels. 

1.48  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. 

1.49  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. 

1.50  erotisch getinte horeca 
een horecaonderneming die tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van erotisch-pornografische aard en tevens het 
bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en niet-
alcoholische dranken. Hieronder vallen eveneens een seksbioscoop, een seksclub en een 
seksautomatenhal. 

1.51  evenementen 
periodieke en/of incidentele manifestaties, zoals sportmanifestaties, concerten, 
bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en markten. 

1.52  evenemententerrein 
een terrein geschikt voor het houden van evenementen. 
 

1.53  extensief recreatief medegebruik 
vormen van openluchtrecreatie met een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakte-
eenheid en waarbij in het algemeen het verlangen naar rust en ruimte voorop staat. 

1.54  fort 
klein zelfstandig aan alle kanten te verdedigen vestingwerk dat onderdeel uitmaakt van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

1.55  fte 
fulltime equivalent: de rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of 
personeelssterkte  wordt uitgedrukt; een fte is een volledige werkweek van 38 uur. 

1.56  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met ten 
minste twee wanden omsloten ruimte vormt. 

1.57  geluidsgevoelig object 
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woningen, alsmede gebouwen, terreinen en ruimten als bedoeld in de Wet geluidhinder. 

1.58  groene en blauwe diensten 
werkzaamheden op het gebied van natuur, water en landschap die de kwaliteit en 
toegankelijkheid van het landelijk gebied verhogen. 

1.59  grondgebonden agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf dat overwegend afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende gronden 
als agrarisch productiemiddel. 
 

1.60  groothandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan 
wederverkopers, dan wel aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending in de uitoefening van een bedrijfs- of beroepsactiviteit. 
 

1.61  hobbykas 
een kas ten behoeve van hobbymatig gebruik met een oppervlakte van ten hoogste 20 m2. 

1.62  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. 

1.63  hoofdgebouw 
gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de 
bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 

1.64  hoogtescheidingslijn 
een op de plankaart binnen een bouwvlak aangegeven lijn waarmee de scheiding tussen 
twee binnen dat bouwvlak aangegeven hoogteaanduidingen wordt weergegeven. 

1.65  horeca(onderneming) 
een onderneming die in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, 
het verstrekken en/of ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren 
van zaalaccommodatie; 
de volgende specifieke vormen worden onderscheiden, waarbij in het kader van dit plan geen 
discotheken zijn toegestaan; bij de begrippen is tussen haakjes een categorie-indeling 
aangegeven waar in de regels aan wordt gerefereerd: 
a. winkelondersteunende horeca (categorie h1) 
een onderneming, die qua openingstijden vergelijkbaar is met detailhandelsvestigingen, 
althans geen latere sluitingstijd dan 21.00 uur heeft, zoals een dagcafé, lunchroom, 
koffiecorner en ijssalon; 
b. bed & breakfast, pensionbedrijf (categorie h2) 
een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 
en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt en waarbij het verstrekken van 
consumpties eventueel op een klein terras van ondergeschikte betekenis is; 
c. hotel (categorie h2) 
een onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en 
eventueel het ondergeschikt exploiteren van zaalaccommodatie en het ondergeschikt 
verstrekken van voedsel en dranken; 
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d. restaurant/eetcafé (categorie h2) 
een onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik 
ter plaatse en waarbij het verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is, alsmede tot 
het exploiteren van een ondergeschikte zaalaccommodatie; 
e. cafetaria/snackbar (categorie h3) 
een onderneming gericht op het verstrekken aan de verbruiker van al dan niet ter plaatse 
bereide, kleine etenswaren, welke al dan niet ter plaatse kunnen worden gebruikt; 
f. zaalaccommodatie (categorie h4) 
een onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het 
houden van bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en 
andere vergaderingen en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) 
ondergeschikt is; 
g. café/bar (categorie h4) 
een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van een hotel, restaurant of 
zaalaccommodatie voorkomende bedrijvigheid, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken 
van dranken voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van maaltijden daaraan 
ondergeschikt is; hieronder wordt niet begrepen een discotheek. 

1.66  hoveniersbedrijf 
een bedrijf, gericht op de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen en groen, met 
gebruikmaking van de daarbij behorende materialen en gereedschappen, zonder dat 
detailhandel wordt uitgeoefend. 

1.67  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. 

1.68  huishouding 
regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin. 

1.69  inrichting van agrarisch belang 
een inrichting ter bevordering van de technische vooruitgang in agrarische bedrijven, 
alsmede een inrichting gericht op het adviseren en voorlichten op dat gebied (proef- of 
testbedrijven, controle- of k.i.-stations en inrichtingen voor onderwijs, onderzoek en 
voorlichting, en dergelijke). 

1.70  kampeerboerderij 
een boerderij (agrarisch bedrijf) waarvan een gedeelte is ingericht en geschikt is voor derden 
om te kunnen overnachten. 

1.71  kampeermiddel 
niet als een bouwwerk aan te merken vouwwagen, kampeerauto, caravan of hiermee gelijk 
te stellen onderkomen, die bestemd zijn voor tijdelijk recreatief verblijf en waarbij de 
gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. 

1.72  kantoor 
een ruimte welke door haar indeling en inrichting is bestemd om uitsluitend te worden 
gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden met geen of 
slechts een ondergeschikte baliefunctie. 

 

1.73  kap 
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een dakafdekking van een gebouw waarbij bij een horizontale projectie, ten minste 50% van 
het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken. 

1.74  kassen 
bouwwerken geheel of grotendeels van glas of ander lichtdoorlatend materiaal en hoger dan 
1 m; plastic boogtunnels tot een bouwhoogte van 1 m zijn hier niet onder begrepen. 

1.75  kavelweg 
voor agrarisch gebruik bestemde wegen ten behoeve van de ontsluiting van percelen of 
kavels, met een niet-doorgaand karakter. 

1.76  kelderkoekoek 
een constructie van beperkte omvang die dient voor daglichttoetreding en/of ventilatie van 
een bouwwerk. Een ondergrondse buitenkoekoek is een uitgebouwde bak aan de buitenkant 
van de keldermuur. 

1.77  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden 
en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën 
en natuurobservatie. 

1.78  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, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. 

1.79  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. 

1.80  landschapswaarden 
de aan een gebied toegekende waarden die gebaseerd zijn op de karakteristieken van dat 
gebied. 

1.81  ligplaats 
een plaats voor het aanleggen van vaartuigen. 

1.82  longeercirkel 
ruimte in de vorm van een cirkel, waarin aan een paard onder begeleiding specifieke training 
gegeven kan worden. 
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1.83  maatschappelijke voorzieningen 
educatieve, medische, onderwijs-, culturele, levensbeschouwelijke, sport, recreatieve en 
overheidsvoorzieningen, zoals een museum en een galerie, waarbij tevens ondergeschikte en 
niet-zelfstandige detailhandel ten dienste van deze voorzieningen is toegestaan. 

1.84  manege 
een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's 
houdt, in combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten 
of voorzieningen: het in pension houden van paarden en/of pony's, horeca (kantine, foyer en 
dergelijke), verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere 
evenementen. 

1.85  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. 
 

1.86  minigolfbaan 
een midgetgolfbaan (type golfspel gespeeld op een klein veld, waarbij het balletje over en 
langs verschillende hindernissen geslagen moet worden) of een golfbaan die naar aard en 
omvang te vergelijken is. 

1.87  molenbiotoop 
het gebied rondom de molen dat van essentieel belang is voor de vrije windvang en het zicht 
op de molen. 

1.88  natuurwaarden 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige en 
ecologische elementen voorkomende in dat gebied. 

1.89  nevenfunctie 
een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend 
opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de op de in dit bestemmingsplan toegestane 
hoofdfunctie op een bestemming. 

1.90  ondergeschikte detailhandel 
detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel 
hebben en waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is aan de 
hoofdfunctie, waarbij niet meer dan 20% van de totale omzet en/of niet meer dan 20% van 
het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum verkoopvloeroppervlak van 100 m² 
afkomstig is van de detailhandel of in gebruik is ten behoeve van de detailhandel. 

1.91  ondergeschikte horeca 
horeca vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen horeca is en waarvan de 
horecafunctie aantoonbaar ondergeschikt is aan de hoofdfunctie zoals een kantine bij een 
sportaccommodatie. 
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1.92  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. 

1.93  onevenredig 
niet in een zodanige verhouding staande tot een andere grootheid als gepast of wenselijk 
wordt geacht. 

1.94  ontsluitingsweg 
een weg, pad of doorgang die toegang verschaft tot een perceel. 

1.95  opslagbedrijf 
bedrijfsmatige en/of particuliere opslagruimte voor goederen, met uitzondering van 
gevaarlijke stoffen anders dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het opslagbedrijf. 

1.96  oever 
waterkant langs rivieren, meren, kanalen enz. 
 

1.97  open steiger 
een steiger bestaande uit twee houten palen die door middel van balken aan de oever zijn 
verbonden. 

1.98  paardenbak 
niet-overdekte piste voorzien van een bewerkte/aangepaste bodem, waar naast training en 
africhting van het paard eveneens toetsing van prestaties van de combinatie paard en ruiter 
in diverse disciplines kan plaatsvinden. 

1.99  paardenfokkerij 
een agrarisch bedrijf dat uitsluitend is gericht op het fokken van paarden, de verkoop van 
gefokte paarden en het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij. 
 

1.100  paardenpension/-houderij 
een bedrijf dat gericht is op het bieden van gelegenheid aan derden om hun paarden en 
pony's in pension te stallen en te laten weiden, niet zijnde een manege. 

1.101  paddock 
een ruimte waar één of meerdere paarden ter ontspanning en naar eigen inzicht vrij kunnen 
bewegen. 

1.102  passantenhaven 
haven voor doorreizende (recreatie)vaartuigen. 

1.103  peil  
1. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
2. 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. 
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1.104  perceel 
begrensd stuk land of water, kavel. 

1.105  perceelsgrens 
een grens van een perceel. 

1.106  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. Van een hoofdverblijf is in ieder 
geval sprake indien de betrokkene gedurende een aaneengesloten periode van 180 dagen 
per kalenderjaar tenminste 2/3 van die tijd het adres van het recreatieverblijf c.q. het 
kampeermiddel als woonadres in gebruik heeft. 
Onder permanente bewoning wordt tevens verstaan het gebruik van het recreatieverblijf en 
kampeermiddel door seizoensarbeiders. 

1.107  plankaart  
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan  

1.108  praktijkruimte 
een ruimte ten behoeve van de beoefenaren van vrije (aan-huis-verbonden) beroepen zoals 
medische, paramedische, administratieve, kunstzinnige, ontwerptechnische en daarmee 
gelijk te stellen beroepen. 

1.109  recreatieverblijf 
een gebouw, zoals een stacaravan, een chalet, mobilhome, trekkershut of een zomerhuis, 
dat bestemd is voor verblijfsrecreatie. 

1.110  ruwvoedergewassen 
gewassen, zoals gras, maïs, voederbieten, luzerne, die in de volle grond worden geteeld en 
waarvan de opbrengst is bestemd als voer voor landbouwhuisdieren. 

1.111  ruwvoederteelt 
de teelt van maïs.  

1.112  sanitaire voorzieningen 
bouwwerken ten behoeve van de lichamelijke verzorging, waaronder toiletgelegenheden, 
verkleedruimten en douches. 

1.113  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; 
d. een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een 

sekswinkel. 

 

 



  15  

 

  
Adviesbureau RBOI   190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg  

1.114  stapmolen/trainingsmolen 
een ruimte in de vorm van een cirkel, waar meerdere paarden tegelijk kunnen stappen, 
draven of galopperen door middel van een machinale aansturing. 

1.115  steiger 
een aan de oever gekoppelde, gebouwde constructie ten behoeve van het aanleggen of 
afmeren van een vaartuig. 

1.116  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. 

1.117  tuinbouwbedrijf 
een bedrijf dat overwegend of uitsluitend gericht is op het telen van tuinbouwgewassen in de 
volle grond al dan niet met behulp van kassen. 

1.118  verblijfsrecreatie 
recreatief nachtverblijf, waarbij overnacht wordt in kampeermiddelen en/of 
recreatieverblijven. 

1.119  verzorgend, ambachtelijk bedrijf 
a. een bedrijf voor de uitoefening van producerende en/of verzorgende ambachten, met 

uitzondering van winkelambachten, waar voor een belangrijk deel in handwerk goederen 
worden bewerkt, geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct ten behoeve van de 
uiteindelijke gebruiker of verbruiker en dat wordt gekenmerkt door hetgeen is vermeld 
onder b; 

b. een bedrijf waarvan de uitoefening plaats heeft onder (één van) de volgende 
omstandigheden: 
1. het productieproces wordt grotendeels 'met de hand' of althans niet in hoofdzaak 

gemechaniseerd, geautomatiseerd of met behulp van werktuigen die door 
energiebronnen buiten de menselijke arbeidskracht worden aangedreven, 
uitgevoerd; 

2. voor zover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt, zijn deze als 
ondergeschikt te beschouwen aan de menselijke handvaardigheid; hieronder worden 
tevens aannemersbedrijven gerekend. 

1.120  volkstuin 
grond met een beperkte omvang, deel uitmakend van een complex, waarop door 
voornamelijk stadsbewoners voedings- en siergewassen worden geteeld. 

1.121  volwaardig agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf met ten minste de arbeidsomvang van één volwaardige arbeidskracht 
(die met die arbeid het hoofdinkomen geniet) waarbij sprake is van economisch rendabele 
productie. 
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1.122  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. 

1.123  woning of wooneenheid 
een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de 
huisvesting van niet meer dan één huishouden. 

1.124  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. 

1.125  zelfstandige horecagelegenheid 
een op zichzelf staande en openbaar toegankelijke horecagelegenheid die niet verbonden is 
aan een vestiging/voorziening zoals een pannenkoekenrestaurant; een kantine bij een 
duikschool wordt bijvoorbeeld niet gezien als een zelfstandige horecagelegenheid, maar als 
horeca ondergeschikt aan de hoofdfunctie. 
 

1.126  zorglandbouw/zorgboerderij 
een activiteit waarbij een agrarisch bedrijf naast het agrarisch beheer van de omringende 
gronden, ruimte biedt aan gepensioneerden, psychiatrische of terminale patiënten, 
gehandicapten, langdurig zieken of chronisch zieken om daar (eventueel voor langere tijd) te 
verblijven en eventueel mee te helpen binnen het bedrijf, conform het principe van een 
zorginstelling, hersteloord, hospis. Met uitzondering van de aanwezige bedrijfswoning zijn 
zelfstandige wooneenheden niet toegestaan binnen het complex. Onder zorglandbouw kan 
ook kinder- en naschoolse opvang worden verstaan. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een antenne-installatie 
a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste 

punt van de (schotel)antenne-installatie; 
b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen 

de voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie. 

2.3  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. 

2.4  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren. 

2.5  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 

2.7  hoogte van een windturbine 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

2.8  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.9  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.10  vloeroppervlakte 
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. akkerbouw- en vollegrondstuinbouwbedrijven; 
2. grondgebonden veehouderijbedrijven; 
3. behoud en versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel eigen zijnde 

landschaps- en cultuurhistorische waarden, in de vorm van opstrekkende 
verkavelingen en kavelsloten; 

4. groene en blauwe diensten als nevenfunctie; 
5. extensief recreatief medegebruik;  

met de daarbij behorende: 
6. erven; 
7. groenvoorzieningen en water; 
8. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
9. ruwvoederteelt; 
10. overig functioneel met de bestemming 'Agrarisch' verbonden voorzieningen. 

3.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, worden gebouwd. 
b. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 
3.3.1  Stalruimten voor hobbymatig gebruik 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

3.2 onder a voor de bouw van stalruimten voor hobbymatig agrarisch gebruik buiten 
bouwvlakken, met dien verstande dat:  

1. de oppervlakte niet meer dan 25 m² bedraagt;  
2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt;  
3. de stalruimte is gelegen op een afstand van ten minste 50 m van een bestemmingsvlak 

met de bestemming Wonen;  
4. de stalruimte, voor zover niet gelegen aan een ter plaatse aanwezige ontsluitingsweg, 

dient te worden gesitueerd binnen een afstand van 50 m vanuit de bestemming Verkeer 
of Verblijf of een aanduiding van gelijke strekking;  

5. bij de stalruimte blijvend ten minste 3 ha aaneengesloten grond hoort (en ter plaatse 
beschikbaar is) waarop de stalruimte wordt gebouwd. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. het plaatsen van onderkomens is niet toegestaan; 
2. het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 
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paardenbak is niet toegestaan. 
b. Het bepaalde in dit lid onder a sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 

behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik, dan wel 
bedrijfsvoering. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 
3.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

3.1 en 3.4 ten behoeve van een of meer van de nevenfuncties, met inachtneming van 
tabel 3.1, met dien verstande dat:  

1. uitsluitend afgeweken wordt ten behoeve van de nevenfuncties zoals genoemd in tabel 
3.1;  

2. nevenfuncties milieuhygiënisch inpasbaar zijn; 
3. omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden 

beperkt; 
4. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in verhouding staan 

tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
5. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
6. het geen activiteiten betreffen uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit 

milieueffectrapportage 1994 alsmede in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de 
desbetreffende bijlage; 

7. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: kleinschalig kamperen 
uitsluitend is toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober; 

8. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: het aantal kampeermiddelen 
per agrarisch bedrijf ten hoogste 25 bedraagt; 

9. en behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de kampeermiddelen een niet-
permanent karakter (tenten, toercaravans en dergelijke) bezitten; 

10. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: sanitaire voorzieningen niet zijn 
toegestaan; 

11. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: er een beplantingsplan wordt 
overlegd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing; 

12. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de afstand van 
kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmingen ten minste 50 m bedraagt; 

13. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: permanente bewoning of 
huisvesting van werknemers niet is toegestaan. 

 
Tabel 3.1 Niet-agrarische nevenfuncties waarvoor het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken 
nevenactiviteiten 
kleinschalig kamperen  
wandel- en fietspaden 
boerengolf (ook op het boerenland) 

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
3.6.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch 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:  

1. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
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2. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 
aanwezige dijken of taluds;  

3. 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 lid 3.6.1 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 lid 3.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 3.1 onder a sub 
3 niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
 
3.6.4  Advies 
Het bevoegd gezag kan uitsluitend vergunning verlenen als bedoeld in lid 3.6.1 na schriftelijk 
advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden. 

3.7  Wijzigingsbevoegdheid 
3.7.1  Ten behoeve van nieuwe natuur 
a. Burgemeester en wethouder zijn bevoegd de bestemming Agrarisch te wijzigen in de 

bestemming Natuur, met dien verstande dat de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend kan 
worden toegepast voor de gronden gelegen binnen een beperkte zone langs de 
Westbroekse Binnenweg; deze gronden worden verworven en ingericht als natuur als 
onderdeel van het totale project Herinrichting Noorderpark. 
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Artikel 4  Agrarisch met waarden - Landschapswaarden  

4.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 
1. grondgebonden veehouderijbedrijven; 
2. behoud, versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel daaraan eigen 

zijnde landschaps- en cultuurhistorische waarden, in de vorm van: 
 de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm;  
 de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten;  
 de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen; 
 het graslandkarakter; 
 de karakteristieke erfindeling; 
 de openheid van de verboden kringen en de inundatiegebieden van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie; 
3. groene en blauwe diensten als nevenfunctie; 
4. verkoop van streekeigen producten als nevenfunctie; 
5. extensief recreatief medegebruik; 
6. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': tevens een parkeerterrein; 

met daarbij behorende: 
7. erven; 
8. groenvoorzieningen en water; 
9. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
10. overig functioneel met de bestemming 'Agrarisch met waarden - 

Landschapswaarden' verbonden voorzieningen. 
b. Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer zoals deze luidde ten tijde van de inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan zijn niet toegestaan. 

c. Risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zijn 
niet toegestaan. 

d. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan. 

4.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen en veekralen uitsluitend worden gebouwd binnen de 
bouwvlakken; 

2. in afwijking op het bepaalde onder 1 geldt dat per agrarisch bedrijf ten hoogste 2 
agrarische hulpgebouwen buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden, met dien 
verstande dat de grondoppervlakte van het agrarisch perceel waarop het hulpgebouw 
wordt gebouwd ten minste 1 ha bedraagt en de afstand tot het bij het bedrijf 
behorende bouwvlak ten hoogste 500 m bedraagt; 

3. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende erfbebouwing en de 
voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning ten minste 1 m bedraagt; 

4. overigens geldt het volgende: 
 
 
 
 
 
 



  23  

 

  
Adviesbureau RBOI   190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg  

 max. aantal per 
bouwvlak 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw- 
hoogte 

bedrijfswoning (inclusief 
aan- en uitbouwen en 
overkappingen) 

één, tenzij 
middels een 
maatvoeringaand
uiding anders is 
aangegeven 

 600 m³ 4,5 m 9 m 

bijgebouwen bij de 
bedrijfswoning 

 50 m² (per 
bedrijfswon
ing) 

 3 m* 
 

6 m 

bedrijfsgebouwen (niet 
zijnde kassen) 

   6 m 11 m 

agrarische hulpgebouwen 
buiten het bouwvlak 

 100 m² 
(per 
bedrijf) 

 3 m 4 m 

mestvergistingsinstalatie     15 m 
windmolen één    15 m 
mestsilo's     5 m 
overige silo's     15 m 
erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van 
de bedrijfswoning 
- overige plaatsen binnen 
het bouwvlak  

     
 
1 m 
 
2 m 

veekralen      1,5 m 
overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde 

    3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 
4.3.1  Stalruimten voor hobbymatig gebruik 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

4.2 onder a sub 1 voor de bouw van stalruimten voor hobbymatig agrarisch gebruik 
buiten bouwvlakken, met dien verstande dat: 
1. de oppervlakte niet meer dan 25 m² bedraagt; 
2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 
3. de stalruimte is gelegen op een afstand van ten minste 50 m van een 

bestemmingsvlak met de bestemming Wonen; 
4. de stalruimte, voor zover niet gelegen aan een ter plaatse aanwezige 

ontsluitingsweg, dient te worden gesitueerd binnen een afstand van 50 m vanuit de 
bestemming Verkeer of Verblijf of een aanduiding van gelijke strekking; 

5. bij de stalruimte blijvend ten minste 3 ha aaneengesloten grond hoort (en ter plaatse 
beschikbaar is) waarop de stalruimte wordt gebouwd. 

6. de bestaande landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 4.1 
onder a sub 2 niet onevenredig worden aangetast. 

 
4.3.2  Ten behoeve van het overschrijden van het bouwvlak 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

4.2 onder a sub 1, voor het overschrijden van het bouwvlak, met dien verstande dat:  
1. overschrijden van de begrenzing van het bouwvlak alleen toelaatbaar is voor zover 
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een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;  
2. de noodzaak voor overschrijding aangetoond dient te worden door middel van een 

bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom sloop en herbouw van 
bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort; 

3. de overschrijding van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn;  
4. de bestaande landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 4.1 

onder a sub 2 niet onevenredig worden aangetast; 
5. de beoogde landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden 

aangetast; 
6. het bevoegd gezag wint, alvorens over de afwijking te beslissen, schriftelijk advies in 

bij een deskundige inzake natuur, landschap en cultuurhistorie met betrekking tot de 
vraag of aan het bepaalde onder a sub 4 wordt voldaan; 

7. het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen, schriftelijk advies in 
bij een agrarisch deskundige met betrekking tot de vraag of aan het bepaalde onder 
a sub 1 en 2 wordt voldaan; 

8. het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen, schriftelijk advies in 
bij het Rijk met betrekking tot de grens met het Natura 2000-gebied. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. het plaatsen van onderkomens is niet toegestaan; 
2. het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 

paardenbak is niet toegestaan; 
3. de teelt van ruwvoeder anders dan gras is niet toegestaan; 
4. buitenopslag met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is niet toegestaan; 
5. een woning is bedoeld voor één huishouding; een kamerverhuurbedrijf is niet 

toegestaan; 
6. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen- en bedrijven 

bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane bebouwing met een 
maximum van 50 m²; in het kader van de aan-huis-verbonden beroepen- en 
bedrijven is geen horeca en detailhandel toegestaan; 

7. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan. 

b. Het bepaalde in lid 4.4 onder a sub 4 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 
behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik, dan wel 
bedrijfsvoering. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 
4.5.1  Ten behoeve van de aanleg van paardenbakken, het africhten/trainen van paarden 
en uitoefening paardensport en bijbehorende voorzieningen 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

4.4 onder a sub 2 ten behoeve van het toestaan van paardenbakken, het toestaan van 
aan de paardenhouderij gerelateerde overige bouwwerken zoals stapmolens en 
paddocks, het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in 
een paardenbak, met dien verstande dat: 
1. de paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd mag worden dan wel 

deels buiten het bouwvlak op de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden' indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op het 
bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden 
noodzakelijk is; 

2. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² mag bedragen, met dien 
verstande, dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming 
'Wonen' gelegen is, de oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming 
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'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' niet meer mag bedragen dan 800 m² 
verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming 'Wonen' gelegen 
gedeelte van de paardenbak; 

3. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 
2.000 m² bedraagt; 

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan 
wel de bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan; 

5. per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan; 
6. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit mag betreffen; 
7. het aantal paarden ten hoogste 5 bedaagt; 
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen 

bouwperceel ten hoogste 50 m bedraagt; 
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m 

bedraagt tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 
25 m bedraagt en door middel van te treffen maatregelen geen hinder is te 
verwachten voor omwonenden; 

10. er geen lichtmasten gerealiseerd mogen worden; 
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen; 
12. de bestaande landschapswaarden zoals genoemd in lid 4.1 onder a sub 2 niet 

onevenredig worden aangetast. 
 
4.5.2  Ten behoeve van mantelzorg 
a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen 

(van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
mantelzorg mits: 
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. 

Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 
(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten; 

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 
b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 
c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan wie 

de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was 
van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze hetzij 
in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen. 

 
4.5.3  Ten behoeve van nevenfuncties 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

4.1 en 4.4 ten behoeve van een of meer van de nevenfuncties zoals opgenomen in tabel 
4.1, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten binnen het bouwvlak plaatsvinden; 
2. in afwijking van het bepaalde in sub 1 geldt dat de nevenfuncties 'kleinschalig 

kamperen' en 'boerengolf' ook buiten het bouwvlak, mits aansluitend aan het 
bouwvlak, zijn toegestaan; 

3. in aanvulling op het bepaalde in lid 4.5.3 sub 2 geldt dat sanitaire voorzieningen 
uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden geplaatst; 

4. de nevenfuncties een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsvoering uit 
dienen te maken en in geen geval een grotere bebouwd oppervlakte mogen beslaan 
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dan 300 m²; 
5. nevenfuncties milieuhygiënisch inpasbaar zijn; 
6. omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden 

beperkt; 
7. de bestaande landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 4.1 

onder a sub 2 niet onevenredig worden aangetast; 
8. de beoogde landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden 

aangetast; 
9. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in verhouding 

staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
10. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
11. het geen activiteiten betreffen uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit 

milieueffectrapportage 1994 in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de 
desbetreffende bijlage; 

12. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: kleinschalig kamperen 
uitsluitend is toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober; 

13. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de kampeermiddelen een 
niet-permanent karakter (tenten, toercaravans en dergelijke) bezitten; 

14. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: het aantal 
kampeermiddelen per agrarisch bedrijf ten hoogste 25 bedraagt; 

15. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: er een beplantingsplan 
wordt overlegd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing; 

16. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de afstand van 
kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmingen ten minste 50 m bedraagt; 

17. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: permanente bewoning of 
huisvesting van (tijdelijke) werknemers niet is toegestaan. 

 
Tabel 4.1 Niet-agrarische nevenfuncties waarvoor het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken 
nevenactiviteiten 
paardrijactiviteiten (paardenpension, paardenbakken) 
kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 
bezoekerscentrum 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening 
kleinschalig kamperen  
logies met ontbijt (bed & breakfast voor maximaal 6 eenheden) 
kampeerboerderij 
kantoor zonder baliefunctie (meer dan beroep aan huis) 
agrarisch educatief centrum  
kleinschalige horeca 
boerengolf (ook op het boerenland) 
dierenpension 
zorgboerderij 
kinderboerderij 
wijnmakerij 
museum 
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4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
4.6.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden -

 Landschapswaarden 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: 
1. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m²; 
2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 

wateren; 
3. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken of taluds; 
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
5. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting. 

 
4.6.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
a. Het verbod als bedoeld in lid 4.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 
1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 
4.6.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 4.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 4.1 onder a 
sub 2 niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 

 
4.6.4  Advies 
a. Het bevoegd gezag kan uitsluitend vergunning verlenen als bedoeld in lid 4.6.1 na 

schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden. 

4.7  Wijzigingsbevoegdheid 
4.7.1  Ten behoeve van vervolgfuncties 
a. Burgemeester en wethouders zijn, indien sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging 

van een ter plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming van het betreffende 
agrarische bouwvlak te wijzigen ten behoeve van de in tabel 4.2 genoemde 
vervolgfuncties, met dien verstande dat: 
1. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat het agrarische bedrijf de 

agrarische activiteiten geheel heeft beëindigd en uit een advies van een agrarisch 
deskundige blijkt dat er niet langer sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

2. het uitbreiden van bestaande bebouwing in geen geval is toegestaan; 
3. nieuwbouw is uitsluitend toegestaan indien: 

a. er sprake is van renovatie waarbij gebruikgemaakt wordt van de bestaande 
fundamenten en de gerenoveerde gebouwen gebruikt gaan worden voor 
hobbymatig agrarische activiteiten; 

b. de voormalige bedrijfsgebouwen en kassen, niet zijnde de agrarische 
bedrijfswoning, geheel gesloopt worden en op een andere locatie terug gebouwd 
worden met dien verstande dat het terug te bouwen oppervlak ten hoogste 
250 m² bedraagt; 

4. het bepaalde onder 3 is niet van toepassing op de vervolgfunctie 'hoveniersbedrijf;  
5. ten aanzien van de vervolgfunctie 'hoveniersbedrijf' geldt dat uitsluitend 
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medewerking wordt verleend indien er een reductie van ten minste 50% van de 
oppervlakte aan overige bedrijfsgebouwen wordt gerealiseerd; 

6. het aantal woningen niet mag toenemen;  
7. het gebruik van kassen, niet zijnde hobbykassen in geen geval is toegestaan; 
8. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties in verhouding 

dient te staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
9. de vervolgfunctie milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn; 
10. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven niet onevenredig worden beperkt; 
11. de bestaande landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 4.1 

onder a sub 2 niet onevenredig worden aangetast; 
12. de beoogde landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredigg worden 

aangetast; 
13. in afwijking van het bepaalde onder a sub 3 mag de voormalige bedrijfswoning 

worden vervangen door een nieuwe woning; de bouwregels die in dit artikel zijn 
genoemd met betrekking tot de agrarische bedrijfswoning blijven onverkort van 
kracht; 

14. indien sprake is van een oppervlakte van ten minste 1.000 m² aan 
bedrijfsbebouwing (exclusief kassen) binnen een bouwvlak mag - in afwijking van 
het bepaalde onder a sub 4 - in ruil voor de verwijdering van alle bedrijfsgebouwen, 
niet zijnde de agrarische bedrijfswoning, 1 extra woning worden gebouwd in of in de 
directe nabijheid van het bouwvlak, mits de woning milieuhygiënisch inpasbaar is.  

 
Tabel 4.2  Vervolgfuncties via een wijzigingsbevoegdheid 
wonen al dan niet in combinatie met niet-bedrijfsmatige agrarische activiteiten 
agrarisch loonbedrijf 
hoveniersbedrijf 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening 
bezoekerscentrum 
 
4.7.2  Ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het 

vergroten van een bouwvlak met de bestemming Agrarisch met waarden -
 Landschapswaarden, met dien verstande dat:  
1. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak alleen toelaatbaar is, voor zover een 

doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;  
2. de noodzaak tot uitbreiding aangetoond dient te worden door middel van een 

bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom sloop en herbouw van 
bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort; 

3. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn;  
4. de bestaande landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 4.1 

onder a sub 2 niet onevenredig worden aangetast; 
5. bouwvlakken vergroot mogen worden tot ten hoogste 1,5 ha;  
6. in afwijking van het bepaalde onder 5 mogen bouwvlakken tot ten hoogste 2 ha 

worden vergroot indien er sprake is van een biologische bedrijfsvoering; 
7. burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te beslissen, 

schriftelijk advies in bij een deskundige inzake natuur, landschap en cultuurhistorie 
met betrekking tot de vraag of aan het bepaalde onder a sub 4 wordt voldaan; 

8. burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te beslissen, 
schriftelijk advies in bij een agrarisch deskundige met betrekking tot de vraag of aan 
het bepaalde onder a sub 1 en 2 wordt voldaan. 
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4.7.3  Ten behoeve van nieuwe natuur 
a. Burgemeester en wethouder zijn bevoegd de bestemming Agrarisch met waarden -

 Landschapswaarden te wijzigen in de bestemming Natuur, met dien verstande dat: 
1. een besluit tot planwijziging niet eerder wordt genomen dan nadat de betrokken 

gronden in eigendom zijn overgedragen aan een terreinbeherende instantie dan wel 
via particulier natuurbeheerschap worden gerealiseerd; 

2. verwerving op vrijwillige basis geschiedt; 
3. er geen onevenredige beperkingen ontstaan als gevolg van de wijziging voor 

omringende bestaande bestemmingen. 
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Artikel 5  Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden  

5.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' aangewezen gronden 

zijn bestemd voor: 
1. grondgebonden veehouderijbedrijven; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf': tevens een agrarisch 

loonbedrijf; 
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-museum': tevens een 

boerderijmuseum; 
4. behoud en versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel daaraan eigen 

zijnde natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden, in de vorm van: 
 de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm;  
 de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten, petgaten, 

trilveengebieden, rietland, legakkers, watergangen en plassen;  
 de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen; 
 het graslandkarakter; 
 karakteristieke lintbebouwing langs ontginningsassen met waardevolle 

boerderijen; 
 de karakteristieke erfindeling; 
 de openheid van de verboden kringen en de inundatiegebieden van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie; 
 de aanwezigheid van broed-, water- en moerasvogels; 

5. groene en blauwe diensten als nevenfunctie; 
6. verkoop van streekeigen producten als nevenfunctie; 
7. extensief recreatief medegebruik; 

met daarbij behorende: 
8. erven; 
9. groenvoorzieningen en water; 
10. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 
11. overig functioneel met de bestemming verbonden voorzieningen; 

b. Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer zoals deze luidde ten tijde van de inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan zijn niet toegestaan. 

c. Risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zijn 
niet toegestaan. 

d. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan. 

5.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen en veekralen uitsluitend worden gebouwd binnen de 
bouwvlakken; 

2. in afwijking op het bepaalde onder a geldt dat per agrarisch bedrijf ten hoogste 2 
agrarische hulpgebouwen buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden, met dien 
verstande dat de grondoppervlakte van het agrarisch perceel waarop het hulpgebouw 
wordt gebouwd ten minste 1 ha bedraagt en de afstand tot het bij het bedrijf 
behorende bouwvlak ten hoogste 500 m bedraagt; 

3. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende erfbebouwing en de 
voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning ten minste 1 m bedraagt: 
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4. overigens geldt het volgende: 
 max. aantal per 

bouwvlak 
max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw-
hoogte 

bedrijfswoning (inclusief 
aan- en uitbouwen en 
overkappingen) 

één, tenzij 
middels een 
maatvoeringaand
uiding anders is 
aangegeven 

 600 m³ 4,5 m 9 m 

bijgebouwen bij de 
bedrijfswoning 

 50 m² (per 
bedrijfs- 
woning) 

 3 m* 
 

6 m 

bedrijfsgebouwen (niet 
zijnde kassen) 

   6 m 11 m 

agrarische hulpgebouwen 
buiten het bouwvlak 

 100 m² 
(per 
bedrijf) 

 3 m 4 m 

mestvergistingsinstallatie     15 m 
windmolen één    15 m 
mestsilo's     5 m 
overige silo's     10 m 
erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van de 
bedrijfswoning 
- overige plaatsen binnen 
het bouwvlak  

     
 
1 m 
 
1,5 m 

veekralen      1,5 m  
overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

    3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 
5.3.1  Stalruimten voor hobbymatig gebruik 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.2 onder a sub 1 voor de bouw van stalruimten voor hobbymatig agrarisch gebruik 
buiten bouwvlakken met dien verstande dat: 
1. de oppervlakte niet meer dan 25 m² bedraagt; 
2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 
3. de stalruimte is gelegen op een afstand van ten minste 50 m van een 

bestemmingsvlak met de bestemming Wonen; 
4. de stalruimte, voor zover niet gelegen aan een ter plaatse aanwezige 

ontsluitingsweg, dient te worden gesitueerd binnen een afstand van 50 m vanuit de 
bestemming Verkeer of Verblijf of een aanduiding van gelijke strekking; 

5. bij de stalruimte blijvend ten minste 3 ha aaneengesloten grond hoort (en ter plaatse 
beschikbaar is) waarop de stalruimte wordt gebouwd; 

6. de bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 
lid 5.1 onder a sub 4 niet onevenredig worden aangetast. 
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5.3.2  Overige silo's 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 
onder a sub 4 voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen 
silo's, tot een hoogte van 15 m, uitsluitend op gronden binnen een bouwvlak, voor zover dat 
voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of bedrijfsontwikkeling noodzakelijk is. 
 
5.3.3  Ten behoeve van het overschrijden van het bouwvlak 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.2 onder a sub 1, voor het overschrijden van het bouwvlak, met dien verstande dat:   
1. overschrijden van de begrenzing van het bouwvlak alleen toelaatbaar is, voor zover 

een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;  
2. de noodzaak voor overschrijding aangetoond dient te worden door middel van een 

bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom sloop en herbouw van 
bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort; 

3. de overschrijding van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn;  
4. de bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

lid 5.1 onder a sub 4 niet onevenredig worden aangetast; 
5. het bevoegd gezag wint, alvorens over de afwijking te beslissen, schriftelijk advies in 

bij een deskundige inzake natuur, landschap en cultuurhistorie met betrekking tot de 
vraag of aan het bepaalde onder a sub 4 wordt voldaan; 

6. het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen, schriftelijk advies in 
bij een agrarisch deskundige met betrekking tot de vraag of aan het bepaalde onder 
a sub 1 en 2 wordt voldaan; 

7. het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen, schriftelijk advies in 
bij het Rijk met betrekking tot de grens met het Natura 2000-gebied. 

 

5.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. het plaatsen van onderkomens is niet toegestaan; 
2. het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 

paardenbak is niet toegestaan; 
3. de teelt van ruwvoeder anders dan gras is toegestaan, met dien verstande dat: 

 ten hoogste 20% van de bij het bedrijf behorende bedrijfsgronden mag worden 
gebruikt voor de teelt van ruwvoeder anders dan gras;  

 de teelt dient overwegend te voorzien in de behoefte van het eigen agrarisch 
bedrijf; 

 er een bufferzone van 1 m langs sloten dient te worden vrijgehouden van de 
teelt van ruwvoeder anders dan gras; 

4. buitenopslag met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is niet toegestaan;  
5. een woning is bedoeld voor één huishouding; een kamerverhuurbedrijf is niet 

toegestaan; 
6. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen- en bedrijven 

bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane bebouwing met een 
maximum van 50 m²; in het kader van deze aan-huis-verbonden beroepen- en 
bedrijven is geen horeca en detailhandel toegestaan; 

7. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan. 

b. Het bepaalde in lid 5.4 onder a sub 4 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 
behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik, dan wel 
bedrijfsvoering. 
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5.5  Afwijken van de gebruiksregels 
5.5.1  Ten behoeve van de aanleg van paardenbakken, het africhten/trainen van paarden 
en uitoefening paardensport en bijbehorende voorzieningen 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.4 onder a sub 2 ten behoeve van het toestaan van paardenbakken, het toestaan van 
aan de paardenhouderij gerelateerde overige bouwwerken zoals stapmolens en 
paddocks, het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in 
een paardenbak, met dien verstande dat: 
1. de paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd mag worden dan wel 

deels buiten het bouwvlak op de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op het 
bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden 
noodzakelijk is; 

2. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² mag bedragen, met dien 
verstande, dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming 
'Wonen' gelegen is, de oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming 
'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' niet meer mag bedragen 
dan 800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming 'Wonen' 
gelegen gedeelte van de paardenbak; 

3. de oppervlakte van het totale aansluitende in eigendom zijnde perceel ten minste 
2.000 m² bedraagt; 

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan 
wel de bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan; 

5. per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan; 
6. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit mag betreffen; 
7. het aantal paarden of pony's ten hoogste 5 bedaagt; 
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen 

bouwperceel ten hoogste 50 m bedraagt; 
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m 

bedraagt tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 
25 m bedraagt en door middel van te treffen maatregelen geen hinder is te 
verwachten voor omwonenden; 

10. er geen lichtmasten gerealiseerd mogen worden; 
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen; 
12. de bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

lid 5.1 onder a sub 4 niet onevenredig worden aangetast. 
 
5.5.2  Ten behoeve van mantelzorg 
a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen 

(van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
mantelzorg mits: 
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. 

Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 
(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten; 

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 
b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 
c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan wie 
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de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was 
van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze hetzij 
in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen. 

 
5.5.3  Ten behoeve van nevenfuncties 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.1 en 5.4 ten behoeve van een of meer van de nevenfuncties zoals opgenomen in tabel 
5.1, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten binnen het bouwvlak plaatsvinden; 
2. in afwijking van het bepaalde in sub 1 geldt dat de nevenfuncties 'kleinschalig 

kamperen' en 'boerengolf' ook buiten het bouwvlak, mits aansluitend aan het 
bouwvlak, zijn toegestaan; 

3. in aanvulling op het bepaalde in sub 2 geldt dat sanitaire voorzieningen uitsluitend 
binnen het bouwvlak mogen worden geplaatst; 

4. de nevenfuncties een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsvoering uit 
dienen te maken en mogen in geen geval een grotere bebouwd oppervlakte beslaan 
dan 300 m²; 

5. nevenfuncties milieuhygiënisch inpasbaar zijn; 
6. omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden 

beperkt; 
7. de bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

lid 5.1 onder a sub 4 niet onevenredig worden aangetast; 
8. de beoogde natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 

worden aangetast; 
9. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in verhouding 

staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
10. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
11. het geen activiteiten betreffen uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit 

milieueffectrapportage 1994 alsmede in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van 
de desbetreffende bijlage; 

12. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: kleinschalig kamperen 
uitsluitend is toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober; 

13. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de kampeermiddelen een 
niet-permanent karakter (tenten, toercaravans en dergelijke) bezitten; 

14. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: het aantal 
kampeermiddelen per agrarisch bedrijf ten hoogste 25 bedraagt; 

15. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: er een beplantingsplan 
wordt overlegd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing; 

16. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de afstand van 
kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmingen ten minste 50 m bedraagt; 

17. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: permanente bewoning of 
huisvesting van (tijdelijke) werknemers niet is toegestaan. 
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Tabel 5.1 Niet-agrarische nevenfuncties waarvoor het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken 
nevenactiviteiten 
paardrijactiviteiten (paardenpension, paardenbakken) (niet zijnde manegeachtige 
activiteiten) 
kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 
bezoekerscentrum 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening 
kleinschalig kamperen 
logies met ontbijt (bed & breakfast voor maximaal 6 eenheden) 
kampeerboerderij 
kantoor zonder baliefunctie (meer dan beroep aan huis) 
agrarisch educatief centrum  
kleinschalige horeca 
boerengolf (ook op het boerenland) 
dierenpension 
zorgboerderij 
kinderboerderij 
wijnmakerij 
museum 

5.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
5.6.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - 

Natuur- en landschapswaarden 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: 
1. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m²; 
2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 

wateren; 
3. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken of taluds; 
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
5. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting. 

 
5.6.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
a. Het verbod als bedoeld in lid 5.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 
1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan. 

 
5.6.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 5.1 
onder a sub 4 niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 

 
5.6.4  Advies 
a. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend vergunning als bedoeld in lid 5.6.1 onder a na 

schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden. 
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5.7  Wijzigingsbevoegdheid 
5.7.1  Ten behoeve van vervolgfuncties 
a. Burgemeester en wethouders zijn, indien sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging 

van een ter plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming van het betreffende 
agrarische bouwvlak te wijzigen ten behoeve van de in tabel 5.2 genoemde 
vervolgfuncties, met dien verstande dat: 
1. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat het agrarische bedrijf de 

agrarische activiteiten geheel heeft beëindigd en uit een advies van een agrarisch 
deskundige blijkt dat er niet langer sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

2. het uitbreiden van bestaande bebouwing in geen geval is toegestaan; 
3. nieuwbouw is uitsluitend toegestaan indien: 

 er sprake is van renovatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande 
fundamenten  en de gerenoveerde gebouwen gebruikt gaan worden voor 
hobbymatig agrarische activiteiten; 

 de voormalige bedrijfsgebouwen en kassen, niet zijnde de agrarische 
bedrijfswoning, geheel gesloopt worden en op een ander  locatie terug gebouwd 
worden met dien verstande dat het terug te bouwen oppervlak ten hoogste 
250 m² bedraagt; 

4. het bepaalde onder 3 is niet van toepassing op de vervolgfunctie 'hoveniersbedrijf;  
5. ten aanzien van de vervolgfunctie 'hoveniersbedrijf' geldt dat uitsluitend 

medewerking wordt verleend indien er een reductie van ten minste 50% van de 
oppervlakte aan overige bedrijfsgebouwen wordt gerealiseerd; 

6. het aantal woningen niet mag toenemen;  
7. het gebruik van kassen, niet zijnde hobbykassen in geen geval is toegestaan; 
8. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties in verhouding 

dient te staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
9. de vervolgfunctie milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn; 
10. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven niet onevenredig worden beperkt; 
11. de bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

lid 5.1 onder a sub 4 niet onevenredig worden aangetast; 
12. de beoogde natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 

worden aangetast; 
13. in afwijking van het bepaalde onder a sub 3 mag de voormalige bedrijfswoning 

worden vervangen door een nieuwe woning; de bouwregels die in dit artikel zijn 
genoemd met betrekking tot de agrarische bedrijfswoning blijven onverkort van 
kracht; 

14. indien sprake is van een oppervlakte van ten minste 1.000 m² aan 
bedrijfsbebouwing (exclusief kassen) binnen een bouwvlak mag - in afwijking van 
het bepaalde onder a sub 4 - in ruil voor de verwijdering van alle bedrijfsgebouwen, 
niet zijnde de agrarische bedrijfswoning, 1 extra woning worden gebouwd in of in de 
directe nabijheid van het bouwvlak, mits de woning milie uhygiënisch inpasbaar is. 

 
Tabel 5.2  Vervolgfuncties via een wijzigingsbevoegdheid 
wonen al dan niet in combinatie met niet-bedrijfsmatige agrarische activiteiten 
agrarisch loonbedrijf 
hoveniersbedrijf 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening 
bezoekerscentrum 
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5.7.2  Ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het 

vergroten van een bouwvlak met de bestemming Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden, met dien verstande dat:  
1. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak alleen toelaatbaar is, voor zover een 

doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;  
2. de noodzaak tot uitbreiding dient aangetoond te worden door middel van een 

bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom sloop en herbouw van 
bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort; 

3. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn;  
4. de bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

lid 5.1 onder a sub 4 niet onevenredig worden aangetast; 
5. bouwvlakken mogen worden vergroot tot ten hoogste 1,5 ha;  
6. in afwijking van het bepaalde onder 5 mogen bouwvlakken tot ten hoogste 2 ha 

worden vergroot indien er sprake is van een biologische bedrijfsvoering; 
7. burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te beslissen, 

schriftelijk advies in bij een deskundige inzake natuur, landschap en cultuurhistorie 
met betrekking tot de vraag of aan het bepaalde onder a sub 4 wordt voldaan; 

8. burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te beslissen, 
schriftelijk advies in bij een agrarisch deskundige met betrekking tot de vraag of aan 
het bepaalde onder a sub 1 en 2 wordt voldaan. 

 
5.7.3  Ten behoeve van nieuwe natuur 
a. Burgemeester en wethouder zijn bevoegd de bestemming Agrarisch met waarden - 

Natuur- en landschapswaarden te wijzigen in de bestemming Natuur, met dien verstande 
dat: 
1. een besluit tot planwijziging niet eerder wordt genomen dan nadat de betrokken 

gronden in eigendom zijn overgedragen aan een terreinbeherende instantie dan wel 
via particulier natuurbeheerschap worden gerealiseerd; 

2. verwerving dient op vrijwillige basis te geschieden; 
3. er geen onevenredige beperkingen mogen ontstaan als gevolg van de wijziging voor 

omringende bestaande bestemmingen. 
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Artikel 6  Bedrijf 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. bedrijven, zoals genoemd in lid 6.1 onder b;  
met de daarbij behorende: 

2. erven; 
3. parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 
4. groenvoorzieningen en water; 
5. overig functioneel met de bestemming verbonden voorzieningen. 

b. De in lid 6.1 onder a bedoelde bedrijven zijn: 
straatnaam nummer bedrijf aanduiding 
Dwarsdijk naast 24 gemaal (gm) 
Nieuweweg  17 opslag (op) 
Veenkade 20 aannemer (sb-1) 
Laan van Niftarlake  137 aannemer (sb-1) 
Laan van Niftarlake  95 aannemer (sb-2) 
Laan van Niftarlake  77 aannemer (sb-1) 
Laan van Niftarlake  47 transportbedrijf (sb-3) 
Laan van Niftarlake  39a algemene opslag en 

de opslag van 
oldtimers 

(sb-4) 

Maarsseveensevaart  7 transportbedrijf (sb-3) 
Maarsseveensevaart  9 gemaal (gm) 
Machinekade 19 gemaal (gm) 
Nimmerdorlaan  3 hovenier (hv) 
 
c. Risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zijn 

niet toegestaan. 
d. Bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn niet toegestaan. 
e. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan. 
f. Per bedrijf mag niet meer dan 40% van het bedrijfsvloeroppervlak voor niet-zelfstandige 

kantooractiviteiten worden gebruikt. 

6.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:  
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken; 
2. het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt 

ten hoogste 1, tenzij anders met een maatvoeringaanduiding is aangegeven; 
3. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende erfbebouwing en de 

voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning ten minste 1 m bedraagt;  
4. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m bedraagt; 
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5. overigens geldt het volgende: 
 max. oppervlak max. inhoud max. 

goothoogte 
max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoning (inclusief 
aan- en uitbouwen en 
overkappingen) 

 600 m3 4,5 m 9 m 

bijgebouwen bij de 
bedrijfswoning 

50 m² per 
bedrijfswoning 

3 m 3 m* 
  

6 m 

bedrijfsgebouwen  zie bijlage 1  6 m 10 m 
erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van 
de bedrijfswoning 
- overige plaatsen binnen 
het bouwvlak  

   1 m 
2 m 

overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde  

   3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 
 

6.3  Afwijken van de bouwregels 
6.3.1  Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

6.2 onder a sub 5 teneinde de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens te verkleinen, met 
dien verstande dat: 
1. aangetoond is dat situering van gebouwen op een afstand van maximaal 2 m van de 

perceelsgrens niet mogelijk is; 
2. de natuur-, landschappelijk en cultuurhistorische waarden zoals opgenomen in de 

omliggende bestemmingen niet onevenredig worden aangetast. 
 
6.3.2  Windmolens 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  lid 

6.2 onder a sub 5 teneinde windmolens mogelijk te maken, met dien verstande dat: 
1. windmolens uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd worden; 
2. per bouwvlak ten hoogste 1 windmolen is toegestaan; 
3. de hoogte van de windmolen ten hoogste 15 m bedraagt; 
4. de natuur-, landschappelijk en cultuurhistorische waarden zoals opgenomen in de 

omliggende bestemmingen niet onevenredig worden aangetast. 

6.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt: 
a. het is niet toegestaan bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van 

onderkomens; 
b. het is niet toegestaan gebouwen en gronden te gebruiken voor de opslag van vuurwerk. 

6.5  Wijzigingsbevoegdheid 
6.5.1  Ten behoeve van vervolgfuncties 
a. Burgemeester en wethouders zijn, indien sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging 

van een ter plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming Bedrijf te wijzigen ten 
behoeve van de in tabel 6.1 genoemde vervolgfuncties, met dien verstande dat: 
1. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat de bedrijfsactiviteiten geheel 

heeft beëindigd;  
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2. het uitbreiden van bestaande bebouwing in geen geval is toegestaan; 
3. nieuwbouw in geen geval is toegestaan; 
4. de voormalige bedrijfswoning gehandhaafd blijft;  
5. het aantal woningen niet mag toenemen; 
6. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties in verhouding 

dient te staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
7. de vervolgfunctie milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn; 
8. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven niet onevenredig worden beperkt; 
9. in afwijking van het bepaalde onder a sub 3 en 4 mag de voormalige bedrijfswoning 

worden vervangen door een nieuwe woning; de bouwregels die in dit artikel zijn 
genoemd met betrekking tot de bedrijfswoning blijven onverkort van kracht; 

10. indien de bedrijfsgebouwen, niet zijnde de bedrijfswoning, geheel gesloopt worden, 
mag in afwijking van het bepaalde onder a sub 3 nieuwbouw worden gerealiseerd, 
met inachtneming van het volgende: 
 het terug te bouwen oppervlak mag niet meer bedragen dan het gesloopte 

oppervlak; 
 indien meer dan 250 m² gesloopt wordt, mag ten hoogste 250 m² terug 

gebouwd worden. 
 
Tabel 6.1  Vervolgfuncties via een wijzigingsbevoegdheid 
wonen inclusief aan-huis-verbonden beroep en bedrijf 
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening 
bezoekerscentrum 
niet-agrarische bedrijven die wat betreft ruimtelijke uitstraling en externe (milieu)effecten 
passen in de omgeving 
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Artikel 7  Cultuur en ontspanning 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. een atelier; 
met de daarbij behorende: 

2. parkeervoorzieningen en straatmeubilair; 
3. groenvoorzieningen en water; 
4. overig functioneel met de bestemming 'Cultuur en ontspanning' verbonden 

voorzieningen. 

7.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen woningen zijnde, 

ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend mogen worden 

gebouwd binnen de bouwvlakken; 
2. vervolgens geldt het volgende: 

 
 max. oppervlak max. goothoogte max. bouwhoogte 
gebouwen  bestaand bestaand bestaand 
overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde  

  3 m 
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Artikel 8  Groen 

8.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Groen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. groen; 
2. corridors; 
3. water; 

met de daarbij behorende: 
4. groenvoorzieningen en water; 
5. speelvoorzieningen; 
6. kunstobjecten en straatmeubilair; 
7. nutsvoorzieningen; 
8. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
9. voet- en fietspaden; 
10. overige functioneel met de bestemming 'Groen' verbonden voorzieningen. 

8.2  Bouwregels 
8.2.1  Gebouwen 
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen zijnde bouwwerken, geldt de volgende 
bouwregel: 
 de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

8.3  Specifieke gebruiksregels 
a. Onverminderd het bepaalde in lid 8.1 van deze regels is het in ieder geval verboden de 

gronden te gebruiken voor: 
1. parkeren. 
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Artikel 9  Horeca 

9.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-1': een café/bar zoals 
bedoeld in artikel 1.65 onder g; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-2': een café-
restaurant/feestcafé alsmede catering zoals bedoeld in artikel 1.65 onder d; 

3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-3': een restaurant/eetcafé 
en zalencentrum zoals bedoeld in artikel 1.65 onder d en f; 

met de daarbij behorende: 
4. parkeervoorzieningen, straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen en water; 
6. overig functioneel met de bestemming 'Horeca' verbonden voorzieningen. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning. 
c. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan. 
d. Per bedrijf mag niet meer dan 40% van het bedrijfsvloeroppervlak voor niet-zelfstandige 

kantooractiviteiten worden gebruikt. 
 

9.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend mogen worden 

gebouwd binnen de bouwvlakken; 
2. het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt 

ten hoogste 1; 
3. per bouwvlak is ten hoogste 1 horecabedrijf toegestaan; 
4. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende erfbebouwing en de 

voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning bedraagt ten minste 1 m; 
5. vervolgens geldt het volgende: 

 max. oppervlak max. inhoud max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoo
gte 

bedrijfswoning (inclusief 
aan- en uitbouwen en 
overkappingen) 

 600 m³ 4,5 m 9 m 

bijgebouwen bij de 
bedrijfswoning    

50 m² per 
bedrijfswoning 

 3 m*  
 

6 m 

bedrijfsgebouwen  zie bijlage 1  6 m 10 m 
erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van 
de bedrijfswoning 
- overige plaatsen binnen 
het bouwvlak  

    
 
1 m 
 
2 m 

overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde  

   3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen isgelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 
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9.3  Wijzigingsbevoegdheid 
9.3.1  Ten behoeve van vervolgfuncties 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien sprake is van een algehele 

bedrijfsbeëindiging van een ter plaatse gevestigd horecabedrijf, de bestemming Horeca 
te wijzigen ten behoeve van de in tabel 9.3 genoemde vervolgfuncties, met dien 
verstande dat: 
1. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat de horeca-activiteiten geheel 

zijn beëindigd; 
2. het uitbreiden van bestaande bebouwing in geen geval is toegestaan; 
3. nieuwbouw in geen geval is toegestaan; 
4. de voormalige bedrijfswoning gehandhaafd blijft;  
5. het aantal woningen niet mag toenemen; 
6. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties in verhouding 

dient te staan tot de capaciteit van de betrokken wegen; 
7. de vervolgfunctie milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn; 
8. door de situering van een woning de omliggende (agrarische) bedrijven niet worden 

beperkt in hun bedrijfsuitoefening; 
9. in afwijking van het bepaalde onder a sub 3 mag de voormalige bedrijfswoning 

worden vervangen door een nieuwe woning; de bouwregels die in dit artikel zijn 
genoemd met betrekking tot de bedrijfswoning blijven onverkort van kracht; 

10. indien de bedrijfsgebouwen, niet zijnde de bedrijfswoning, geheel gesloopt worden, 
mag in afwijking van het bepaalde onder a sub 3 nieuwbouw worden gerealiseerd, 
met inachtnemeing van het volgende: 
 het terug te bouwen oppervlak mag niet meer bedragen dan het gesloopte 

oppervlak; 
 indien meer dan 250 m² gesloopt wordt, mag ten hoogste 250 m² terug 

gebouwd worden. 
 
Tabel 9.3  Vervolgfuncties via een wijzigingsbevoegdheid 
wonen inclusief aan-huis-verbonden beroep en bedrijf  
niet-agrarische bedrijven die wat betreft ruimtelijke uitstraling en externe (milieueffecten) 
passen in de omgeving  
expositieruimte/atelier, praktijkuitoefening 
bezoekerscentrum 
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Artikel 10  Maatschappelijk 

10.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': uitsluitend een begraafplaats; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'religie': uitsluitend een kerk; 
3. ter plaatse van de aanduiding 'gezondheidszorg': uitsluitend een 

gezondheidscentrum waar tevens gewoond mag worden; 
4. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs': uitsluitend een school alsmede 

buitenschoolse opvang; 
5. ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven': uitsluitend terreinen en gebouwen 

ten behoeve van het verenigingsleven alsmede een peuterspeelzaal, een sportzaal, 
kleedruimtes en een kantine van een sportvereniging (Ds. Ulferslaan); 

6. ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne': uitsluitend een 
brandweerkazerne; 

7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-molen': 
uitsluitend een molen; 

8. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-fort': uitsluitend 
een fort; 

met de daarbij behorende: 
9. erven; 
10. parkeervoorzieningen, straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
11. groenvoorzieningen en water; 
12. overig functioneel met de bestemming 'Maatschappelijk' verbonden voorzieningen. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning. 

10.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend mogen worden 

gebouwd binnen de bouwvlakken; 
2. het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt 

ten hoogste 1; 
3. vervolgens geldt het volgende: 

 max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoo
gte 

bedrijfswoning (inclusief aan- en 
uitbouwen en overkappingen) 

 600 m³ 4,5 m 9 m 

bijgebouwen bij de bedrijfswoning 50 m² per 
bedrijfs- 
woning 

 
3 m* 

6 m 
 

gebouwen (bedrijfsgebouwen 
c.q. gebouwen ten behoeve van het 
wonen) ter plaatse van de 
aanduiding 'gezondheidszorg' 

zie bijlage 1  6 m  10 m  

overige bedrijfsgebouwen  zie bijlage 1  6 m 10 m 
erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van de 
bedrijfswoning 
- overige plaatsen binnen het 
bouwvlak  

    
 
1 m 
 
2 m 
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overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

   3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

10.3  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat de gronden 

voorzien van de aanduiding 'onderwijs' buiten schooltijd tevens mogen worden gebruikt 
als speelplaats. 

 

10.4  Afwijken van de gebruiksregels 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

10.1 onder a voor: 
1. het toestaan van onderwijsvoorzieningen zoals noodlokalen; 
2. het toestaan van de functie onderwijs op gronden met de aanduiding 'begraafplaats', 

'religie', 'gezondheidszorg', 'verenigingsleven', 'brandweerkazerne', 'specifieke vorm 
van maatschappelijk - molen' of 'specifieke vorm van maatschappelijk - fort';  

met dien verstande dat: 
3. de noodlokalen en/of de omschakeling naar een school uitsluitend noodzakelijk zijn 

vanwege de aanwas van leerlingen en de niet toereikende capaciteit van de reeds 
aanwezige lokalen/scholen; 

4. de nieuwe functie 'onderwijs' milieuhygiënisch inpasbaar is. 
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Artikel 11  Natuur 

11.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden; 
2. water; 
3. agrarisch medegebruik; 

 extensief recreatief medegebruik; 
4. ter plaatse van de aanduiding 'sluis'; een sluis; 
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur- 

schuilgelegenheden/berging': een schuilgelegenheid, observatiehut en/of berging; 
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - schaftwagens': 

uitsluitend schaftwagens; 
met de daarbij behorende: 

7. groenvoorzieningen en water; 
8. nutsvoorzieningen, straatmeubilair en bruggen; 
9. ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende percelen; 
10. overige functioneel met de bestemming 'Natuur' verbonden voorzieningen, zoals 

informatiepanelen. 

11.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, observatiehutten en schuilhutten ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd. 

b. In aanvulling op het bepaalde onder a geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van recreatie - schaftwagens' tevens schaftwagens mogen worden gebouwd. 

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 1,5 m. 
d. De oppervlakte van schuilhutten, observatiehutten en bergingen ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van natuur - schuilgelegenheden/berging' bedraagt ten 
hoogste 15 m². 

e. De bouwhoogte van schuilhutten, observatiehutten en bergingen ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van natuur - schuilgelegenheden/berging' bedraagt ten 
hoogste 2,5 m. 

f. De oppervlakte en bouwhoogte van schaftwagens ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van recreatie - schaftwagens' bedraagt de oppervlakte en bouwhoogte 
zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

11.3  Specifieke gebruiksregels 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - schaftwagens' zijn uitsluitend 
imkeractiviteiten toegestaan. 

11.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
11.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de 
volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 

wateren; 
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3. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 
aanwezige dijken of taluds; 

4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

5. het aanleggen van dammen; 
6. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen; 
7. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen 

van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
8. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting 

alsmede het verwijderen van oevervegetaties; 
9. het scheuren van grasland. 

 
11.4.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
a. Het verbod als bedoeld in lid 11.3.1 onder a is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden die: 
1.  normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 
11.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 11.3.1 onder a zijn slechts toelaatbaar, 

indien daardoor de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig 
worden of kunnen worden aangetast. 

 
11.4.4  Advies 
a. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend vergunning als bedoeld in lid 11.3.1 onder a na 

schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarde. 
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Artikel 12  Recreatie - 2 

12.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Recreatie - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. volkstuinen; 
met de daarbij behorende:  

2. parkeervoorzieningen, straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
3. groenvoorzieningen en water; 
4. wegen, voet- en fietspaden;  
5. overige functioneel met de bestemming 'Recreatie - 2' verbonden voorzieningen. 

12.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat: 
1. per volkstuin kassen en bergingen mogen worden gebouwd, waarbij de 

grondoppervlakte van kassen en bergingen gezamenlijk niet meer dan 25 m² 
bedraagt; 

2. per volkstuin kassen en bergingen mogen worden gebouwd, waarbij de goothoogte 
niet meer dan 3 m bedraagt; 

3. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan 2 m. 
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Artikel 13  Recreatie - 3 

13.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Recreatie - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. permanente verblijfsrecreatie met stacaravans en zomerhuizen alsmede niet 
permanente verblijfsrecreatie met de daarbij behorende voorzieningen zoals was- en 
toiletgebouwen, bergplaatsen, administratieruimten, kampwinkels, kantines, 
dienstwoning, vrijstaande bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - horeca': een zalen- en 
partycentrum als onderdeel van het recreatieoord de Wilgenplas;  

3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;  
met de daarbij behorende: 

4. parkeervoorzieningen, straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen en water; 
6. wegen, voet- en fietspaden; 
7. overig functioneel met de bestemming 'Recreatie - 3' verbonden voorzieningen. 

13.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;  
2. ondergronds bouwen niet is toegestaan; 
3. de afstand van zomerhuizen en andere gebouwen tot de bestemmingsgrens bedraagt 

ten minste 10 m; 
4. het bepaalde onder a sub 3 is niet van toepassing op gronden met de aanduiding 

'recreatiewoning'; 
5. het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt 

ten hoogste 1; 
6. overigens geldt het volgende: 

 max.     
aantal 

max. inhoud max. 
oppervlak 

max. 
goothoogt

e 

max. 
bouw- 
hoogte 

bedrijfswoningen 
(inclusief aan- en 
uitbouwen en 
overkappingen) 

1 600 m³  6 m 9 m 

bijgebouwen bij de 
bedrijfswoning 

  50 m² 3 m* 6 m 

zomerhuizen en 
stacaravans 

zoals 
aangegeven 
middels een 
aanduiding 

250 m³ met 
dien verstande 
dat de 
standplaats 
van het 
recreatiever- 
blijf ten minste 
150 m² 
bedraagt 

  3 m  5 m 

bijgebouw of 
overkapping bij een 
zomerhuis of stacaravan 
 

  10 m²  2,75 m 
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overige gebouwen zoals 
was- en 
toiletgebouwen, 
bergplaatsen, 
administratieruimten, 
kampwinkels en 
kantines 

  2% van het 
bestemmin
gsvlak 

  

erf- en terreinaf- 
scheidingen: 
- op gronden voor de 
naar de openbare weg 
gekeerde gevel 
- overige gronden 

     
 

1 m 
 
 

2 m 
pergola's     2,7 m 
overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde 

    2,5 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

13.3  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat het niet is 

toegestaan recreatieverblijven en kampeermiddelen te gebruiken of te laten gebruiken 
voor permanente bewoning.  Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van 
recreatieverblijven en kampeermiddelen door seizoensarbeiders. 
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Artikel 14  Recreatie - 4  

14.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De op de plankaart voor 'Recreatie - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. verblijfsrecreatie; 
met daarbij behorende: 

2. zelfstandige recreatieverblijven met bijbehorende erven; 
3. groenvoorzieningen en water; 
4. overig functioneel met de bestemming 'Recreatie - 4' verbonden voorzieningen. 

14.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. ondergronds bouwen niet is toegestaan; 
2. de bestaande goot- en bouwhoogte van recreatieverblijven en kampeermiddelen niet 

mag worden vergroot; 
3. de bestaande inhoud van recreatieverblijven niet mag worden vergroot; 
4. overigens geldt het volgende: 

 max. aantal per 
recreatieverblijf 

max. oppervlak max. 
bouwhoogte 

bijgebouwen en overkappingen bij de 
recreatiewoning 

1 10 m² 2,5 m 

erf- en terreinafscheidingen op 
gronden voor de naar een openbare 
weg gekeerde gevel 

  1 m 

erf- en terreinafscheidingen op 
overige gronden 

  2 m 

pergola   2,7 m 
overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde 

  2,5 m 

14.3  Afwijken van de bouwregels 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

14.2 sub a onder 2 en 3 voor een recreatieverblijf tot een inhoud van niet meer dan 
250 m³ waarbij het perceel van het recreatieverblijf ten minste 150 m² bedraagt. 
Toepassing van deze bevoegdheid tot afwijken is slechts toelaatbaar, indien door de uit 
te voeren werkzaamheden de natuurwaarden van de gronden niet in onevenredige mate 
worden aangetast. Het bevoegd gezag geeft uitsluitend toepassing aan deze 
bevoegdheid tot afwijken na schriftelijk advies van een deskundige op dit gebied. 

14.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat het niet is 

toegestaan recreatieverblijven en kampeermiddelen te gebruiken of te laten gebruiken 
voor permanente bewoning. 
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Artikel 15  Recreatie - 6 

15.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De op de plankaart voor 'Recreatie - 6' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. verblijfsrecreatie met gebruik van uitsluitend kampeermiddelen, niet zijnde 
stacaravans, trekkershutten en chalets; 

met daarbij behorende: 
2. sanitaire voorzieningen; 
3. groenvoorzieningen en water. 
4. overig functioneel met de bestemming 'Recreatie - 6' verbonden voorzieningen. 

15.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend sanitaire voorzieningen worden 

gebouwd, met dien verstande dat: 
1. ten hoogste 2% van de gronden bebouwd mag worden; 
2. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. 

15.3  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat per hectare ten  

hoogste 35 kampeermiddelen zijn toegestaan.  
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Artikel 16  Recreatie - 7 

16.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De op de plankaart voor 'Recreatie - 7' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. minigolfbaan; 
2. forelvijver; 

met daarbij behorende: 
3. groenvoorzieningen en water; 
4. overig functioneel met de bestemming 'Recreatie - 7' verbonden voorzieningen. 

 

16.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen. 
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Artikel 17  Sport 

17.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. sporten; 
met daarbij behorende: 

2. sportvelden, wegen, voetpaden en fietspaden; 
3. parkeervoorzieningen, straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
4. groenvoorzieningen en water; 
5. overig functioneel met de bestemming 'Sport' verbonden voorzieningen zoals 

lichtmasten en ballenvangers. 

17.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. het gezamenlijke oppervlak aan bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3% van 

het bestemmingsvlak; 
2. de bouwhoogte van terreinafscheiding ten hoogste 1,5 m bedraagt; 
3. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 20 m bedraagt; 
4. de bouwhoogte van ballenvangers ten hoogste 6 m bedraagt; 
5. de bouwhoogte van overige bouwwerken ten hoogste 3 m bedraagt. 
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Artikel 18  Tuin 

18.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. tuinen; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - schuur': een schuur; 

met de daarbij behorende: 
3. groenvoorzieningen en water; 
4. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
5. parkeervoorzieningen; 
6. overige functioneel met de bestemming 'Tuin' verbonden voorzieningen. 

18.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, waarbij: 
1. de hoogte vóór de voorgevel niet meer dan 1 m bedraagt; 
2. de hoogte achter de voorgevel niet meer dan 2 m bedraagt; 
3. de hoogte van een overkapping niet meer dan 3 m bedraagt en de oppervlakte 

daarvan niet meer is dan 10 m². 
b. In afwijking van het bepaalde onder a geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van tuin-schuur' een schuur is toegestaan met een goothoogte van ten hoogste 
3 m en een bouwhoogte van ten hoogste 5 m. 

18.3  Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 18.2 onder a sub 1 ten behoeve van de bouw van erkers en tochtportalen 
aansluitend aan een op het perceel gelegen (hoofd)gebouw tot een grondoppervlak van niet 
meer dan 6 m² en een hoogte van niet meer dan 3 m.  
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Artikel 19  Verkeer 

19.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. wegen met een hoofdzakelijk doorgaand karakter; 
met de daarbij behorende:  

2. nutsvoorzieningen, gemalen; 
3. ondergrondse vuilcontainers; 
4. parkeervoorzieningen, straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen en water; bruggen en duikers; 
6. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
7. voet- en fietspaden;  
8. overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen. 

19.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de 
hoogte voor lichtmasten niet meer dan 15 m bedraagt en voor overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m bedraagt. 

b. In afwijking van het bepaalde in lid 19.2 onder a mogen binnen de bestemming 
kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten, worden gebouwd met een hoogte van 
niet meer dan 6 m. 

c. In afwijking van het bepaalde in lid 19.2 onder a mogen binnen de bestemming 
(gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen en gemalen worden gebouwd met een 
hoogte van niet meer dan 3 m. 
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Artikel 20  Water 

20.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De op de plankaart voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. water; 
2. de waterhuishouding; 
3. extensief recreatief medegebruik; 

met de daarbij behorende:  
4. bruggen, sluizen, duikers, steigers, coupures, dammen en overige kunstwerken; 
5. groenvoorzieningen; 
6. kruisende voet- en fietspaden; 
7. straatmeubilair; 
8. overige functioneel met de bestemming 'Water' verbonden voorzieningen; 

met dien verstande dat: 
9. bruggen uitsluitend zijn toegestaan op de bestaande locatie. 

20.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, (waaronder begrepen kunstwerken) ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd; 

b. De hoogte van masten ten behoeve van obstakelverlichting bedraagt ten hoogste 12 m. 
c. Voor het bouwen van steigers gelden de volgende regels: 

1. de breedte van de steiger mag niet meer bedragen dan 6 m; 
2. de diepte van de steigers gemeten vanaf de waterkant mag niet meer bedragen dan 

1 m; 
3. de bouwhoogte van steigers mag niet meer bedragen dan 0,5 m boven het waterpeil. 

d. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
 

20.3  Afwijken van de gebruiksregels 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

20.1 onder a sub 9 ten behoeve van (de bouw van) bruggen. 
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Artikel 21  Wonen - 1 

21.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De op de plankaart voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-
verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch 
bedrijf': een voormalig bedrijfscomplex; 

3. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor; 
4. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel in 

watersportartikelen; 
met de daarbij behorende: 

5. erven; 
6. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. groenvoorzieningen en water;  
9. overige functioneel met de bestemming 'Wonen - 1' verbonden voorzieningen. 

21.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd mogen worden; 
2. de afstand tussen bij de woning behorende bijgebouwen en de voorgevelrooilijn van 

de woning ten minste 1 m bedraagt; 
3. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m 

bedraagt; 
4. overigens geldt het volgende: 

 max. aantal 
per bouwvlak 

max. 
inhoud 

max. 
oppervlak 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoog
te 

woning (inclusief aan- en 
uitbouwen en 
overkappingen) 

één, tenzij 
anders met een 
aanduiding is 
aangegeven 
 

600 m³  4,5 m 10 m 

bijgebouwen bij de 
woning op gronden 
zonder de aanduiding 
'specifieke vorm van 
wonen - voormalig 
agrarisch bedrijf' 
 
 

  50% van de 
oppervlakte 
van het bij de 
woning 
behorende 
erf met een 
maximum 
van 50 m² ** 
  

3 m* 
 

5 m  

erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van 
de woning 
- overige plaatsen binnen 
het bouwvlak  
 

     
1 m 
 
2 m 

pergola's 
 

    2,7 m 
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overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde  
 

    2 m 
 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de woning; 
** tenzij middels de aanduiding 'maximum oppervlakte bijgebouwen' anders is aangegeven. 

 
met dien verstande dat: 
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf' 

het volgende geldt: 
1. het uitbreiden van bestaande bebouwing is in geen geval toegestaan; 
2. nieuwbouw is in geen geval toegestaan; 
3. het gebruik van kassen, niet zijnde hobbykassen is in geen geval toegestaan; 
4. van het bepaalde onder 2 kan worden afgeweken indien: 

 er sprake is van renovatie waarbij gebruikgemaakt wordt van de bestaande 
fundamenten en de gerenoveerde gebouwen gebruikt gaan worden voor 
hobbymatig agrarische activiteiten; 

 de voormalige bedrijfsgebouwen en kassen, niet zijnde de agrarische 
bedrijfswoning, geheel gesloopt worden en op een andere locatie terug gebouwd 
worden met dien verstande dat het terug te bouwen oppervlak mag niet meer 
mag bedragen dan het gesloopte oppervlak met een maximum van  250 m². 

21.3  Afwijken van de bouwregels 
21.3.1  Ten behoeve van de goothoogte van gebouwen 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

21.2 onder a sub 4 ten behoeve van een hogere goothoogte van gebouwen, met dien 
verstande dat: 
1. de goothoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 
2. de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit zoals opgenomen in bijlage 2. 
 
21.3.2  Ten behoeve van de vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van 
erfbebouwing 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

21.2 onder a sub 4 ten behoeve van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak 
aan erfbebouwing tot 80 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van 
erfbebouwing niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning 
gelegen erf bedraagt. 

 
21.3.3  Ten behoeve van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

21.2 onder a sub 3 ten behoeve van een kortere afstand tot de perceelsgrens, dan wel te 
bouwen op de perceelsgrens. 

21.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 
paardenbak is niet toegestaan; 

2. een woning is bedoeld voor één huishouding; een kamerverhuurbedrijf is niet 
toegestaan; 

3. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan; 
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4. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep dan wel 
bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane 
bebouwing met een maximum van 50 m² tenzij anders is aangegeven middels de 
maatvoeringsaanduiding 'maximum oppervlakte aan-huis-verbonden beroepen en 
bedrijfsmatige activiteiten'; in het kader van deze activiteiten is geen horeca en 
detailhandel toegestaan. 

21.5  Afwijken van de gebruiksregels 
21.5.1  Ten behoeve van paardenbakken en het africhten of trainen van paarden of het 
uitoefenen van de paardensport in een paardenbak  
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

21.4 onder a sub 1 teneinde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toe te staan voor het 
africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 
paardenbak, met dien verstande dat: 
1. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² bedraagt; 
2. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 

2.000 m² bedraagt; 
3. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de woning of het 

verlengde hiervan; 
4. er per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan; 
5. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit betreft; 
6. het aantal paarden of pony's ten hoogste 5 bedraagt; 
7. de afstand van de paardenbak tot de woning op het eigen bouwperceel ten hoogste 

50 m bedraagt; 
8. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m 

bedraagt, tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 
25 m bedraagt, mits door middel van te treffen maatregelen geen hinder is te 
verwachten voor omwonenden; 

9. er geen lichtmasten gerealiseerd mogen worden; 
10. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen. 

 
21.5.2  Ten behoeve van mantelzorg 
a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen 

(van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
mantelzorg mits: 
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. 

Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 
(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten; 

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 
b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 
c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan wie 

de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was 
van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze hetzij 
in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen. 
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Artikel 22  Wonen - 2 

22.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De op de plankaart voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-
verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor; 
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-voormalig agrarisch 

bedrijf': een voormalig bedrijfscomplex; 
4. ter plaatse van de aanduiding 'woning uitgesloten' is geen woning toegestaan; 

met de daarbij behorende: 
5. erven; 
6. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. groenvoorzieningen en water;  
9. overige functioneel met de bestemming 'Wonen - 2' verbonden voorzieningen. 

22.2  Bouwregels 
a. Op de in lid 22.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd mogen worden;  
2. de afstand tussen bij de woning behorende bijgebouwen en de voorgevelrooilijn van 

de woning ten minste 1 m bedraagt; 
3. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m 

bedraagt; 
4. overigens geldt het volgende: 

 max. aantal 
per 

bouwvlak 

max. 
inhoud 

max. 
oppervlak 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogt

e 
woning (exclusief aan- 
en uitbouwen, 
bijgebouwen en 
overkappingen) 

één, tenzij 
anders met 
een 
aanduiding is 
aangegeven 

 bestaand** 3 m, tenzij 
anders met 
een 
aanduiding is 
aangegeven 
 

10 m 

aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en 
overkappingen bij de 
woning op gronden 
zonder de aanduiding 
'specifieke vorm van 
wonen - voormalig 
agrarisch bedrijf'  
 

  50% van de 
oppervlakte 
van het 
aansluitend 
aan de woning 
gelegen erf 
met een 
maximum van 
50 m²*** 
 

3 m* 
 

5 m  

erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van 
de woning 
- overige plaatsen 
binnen het bouwvlak  
 
 

    1 m 
 
2 m 
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pergola's     2,7 m 
overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde  
 

    2 m 
 
 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de de hoogte van de 
eerste bouwlaag van de woning. 
**  tenzij middels de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' anders is aangegeven. 
***  niet van toepassing ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak'. 
 
met dien verstande dat: 
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf' 

het volgende geldt: 
1. het uitbreiden van bestaande bebouwing is in geen geval toegestaan; 
2. nieuwbouw is in geen geval toegestaan; 
3. het gebruik van kassen, niet zijnde hobbykassen is in geen geval toegestaan; 
4. van het bepaalde onder 2 kan worden afgeweken indien: 

 er sprake is van renovatie waarbij gebruikgemaakt wordt van de bestaande 
fundamenten en de gerenoveerde gebouwen gebruikt gaan worden voor niet-
bedrijfsmatige activiteiten; 

 de voormalige bedrijfsgebouwen en kassen, niet zijnde de agrarische 
bedrijfswoning, geheel gesloopt worden waarbij het terug te bouwen oppervlak 
niet meer mag bedragen dan het gesloopte oppervlak met een maximum van 
250 m². 

22.3  Afwijken van de bouwregels 
22.3.1  Ten behoeve van grotere woningen 
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 22.2 onder a sub 1 en 4 ten behoeve van een groter oppervlak, een 
hogere goothoogte en/of een hogere bouwhoogte, met dien verstande dat: 
1. de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit zoals opgenomen in bijlage 2; 
2. het bevoegd gezag verleent uitsluitend toepassing aan de bevoegdheid tot afwijken 

na een positief schriftelijk advies van de ter zake deskundige instantie(s) omtrent het 
bepaalde onder sub 1. 

 
22.3.2  Ten behoeve van de vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van 
erfbebouwing 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

22.2 onder a sub 4 ten behoeve van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak 
aan erfbebouwing tot 80 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van 
erfbebouwing niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning 
gelegen erf bedraagt. 

 
22.3.3  Ten behoeve van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

22.2 onder a sub 3 ten behoeve van een kortere afstand tot de perceelsgrens, dan wel te 
bouwen op de perceelsgrens, met dien verstande dat: 
1. de natuur-, landschappelijk en cultuurhistorische waarden zoals opgenomen in de 

omliggende bestemmingen niet onevenredig worden aangetast. 
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22.4  Specifieke gebruiksregels 
a. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:  

1. het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 
paardenbak is niet toegestaan; 

2. een woning is bedoeld voor één huishouding; een kamerverhuurbedrijf is niet 
toegestaan; 

3. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan; 

4. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-verbonden beroep dan wel bedrijf 
bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane bebouwing met een 
maximum van 50 m²; in het kader van deze activiteiten is geen horeca en 
detailhandel toegestaan. 

22.5  Afwijken van de gebruiksregels 
22.5.1  Ten behoeve van mantelzorg 
a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen 

(van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van 
mantelzorg mits: 
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. 

Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is 
(zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk; 

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten; 

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 
b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 

beëindiging van de mantelzorg. 
c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan wie 

de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was 
van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze hetzij 
in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen. 
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Artikel 23  Leiding - Gas 

23.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en 
bescherming van gasleidingen. 

23.2  Bouwregels 
a. Ten behoeve van de in lid 23.1 onder a bedoelde bestemming mogen uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van niet meer dan 3 m worden 
gebouwd. 

23.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het 
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid 
van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij 
de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend 
indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

23.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
23.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning, binnen de 

gronden op de kaart aangewezen met de bestemming 'Leiding - Gas' de navolgende 
werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 
1.  het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen; 
2. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven 

van voorwerpen; 
3. het uitvoeren van grondwerkzaamheden; 
4. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
5. het rooien van hoogopgaande en/of diepgewortelde beplanting en bomen; 
6. permanent opslaan van goederen. 

 
23.4.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 
a. Het verbod als bedoeld in lid 23.4.1 onder a is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden die: 
1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 
23.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 23.4.1 onder a zijn slechts toelaatbaar, 

indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 
 
23.4.4  Advies 
a. Het bevoegd gezag verleent uitsluitend vergunning als bedoeld in lid 23.4.3 onder a na 

schriftelijk advies van de leidingbeheerder inzake de te beschermen waarde. 
 
 



66  

 

  
Adviesbureau RBOI   190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg  

Artikel 24  Waarde - Archeologie - 2 

24.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' 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. 

24.2  Bouwregels 
Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

24.3  Toelaatbaarheid 
a. Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen 

zijn op de in lid 24.1 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 niet groter dan 50 m²; 
4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. 

24.4  Uitzonderingen 
a. In afwijking van het bepaalde in lid 24.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en andere werken ten behoeve van de andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel 
door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad; 

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 
archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan 
worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te 
verbinden gericht op: 
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
 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. 

24.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
24.5.1  Omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie -

 2' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
of werkzaamheden de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te 
laten uitvoeren:  
1. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
2. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning 

is vereist; 
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3. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt 
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 

4. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
5. het aanleggen van bos of boomgaard; 
6. verlagen van het waterpeil; 
7. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
8. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
9. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
10. het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse leidingen; 
11. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
12. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
13. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 

aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 
 
24.5.2  Toelaatbaarheid 
a. De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 24.5.1 geldt zijn slechts 

toelaatbaar indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of 
werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 
archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe 
of indirecte gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke 
schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht op: 
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
 de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden 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. 

 
24.5.3  Uitzonderingen 
a. Het bepaalde in lid 24.5.1 is niet van toepassing: 

1. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de 
bodemingrepen een archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

2. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van het onderhavige plangebied; 

3. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van 
te beschermen archeologische waarden; 

4. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 
verleende bouwvergunning, een omgevingsvergunning voor het bouwen, een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden of een 
ontgrondingvergunning; 

5. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in 
werking treden van het plan; 

6. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
7. op werkzaamheden die niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en een 

kleinere oppervlakte dan 50 m² beslaan. 
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24.5.4  Voorwaarden 
a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient 

de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het 
terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld in lid  24.5.1 
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 

24.6  Wijzigingsbevoegdheid 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door: 

1. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 2' geheel of gedeeltelijk te doen 
vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat: 
 op de betrokken locaties geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 
 handhaving van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 2' niet langer 

noodzakelijk wordt geacht; 
 wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld; 

2. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 2' toe te kennen aan gronden 
grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige 
archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

b. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in lid 24.6 
sub a onder 1 na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 
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Artikel 25  Waarde - Archeologie - 4 

25.1  Bestemmingsomschrijving 
a. 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. 

25.2  Bouwregels 
a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

25.3  Toelaatbaarheid 
a. Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen 

zijn op de in lid 25.1 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 niet groter dan 1.000 m²; 
4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. 

25.4  Uitzonderingen 
a. In afwijking van het bepaalde in lid 25.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en andere werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel 
door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad; 

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 
archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan 
worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te 
verbinden gericht op: 
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
 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. 

25.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
25.5.1  Omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie -

 4' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
of werkzaamheden de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of 
laten uitvoeren: 
1. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
2. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning 

is vereist; 
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3. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt 
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 

4. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
5. het aanleggen van bos of boomgaard; 
6. verlagen van het waterpeil; 
7. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
8. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
9. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
10. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen; 
11. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
12. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
13. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 

aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 
 
25.5.2  Toelaatbaarheid 
a. De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 25.5.1 geldt zijn slechts 

toelaatbaar indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of 
werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 
archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe 
of indirecte gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke 
schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht op: 
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
 de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden 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. 

 
25.5.3  Uitzonderingen 
a. Het bepaalde in lid 25.5.1 is niet van toepassing: 

1. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de 
bodemingrepen een archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

2. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van het onderhavige plangebied; 

3. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van 
te beschermen archeologische waarden; 

4. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 
verleende bouwvergunning, omgevingsvergunning voor het bouwen, een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden of een 
ontgrondingvergunning; 

5. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in 
werking treden van het plan; 

6. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
7. op werkzaamheden die niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en een 

kleinere oppervlakte dan 1.000 m² beslaan. 
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25.5.4  Voorwaarden 
a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient 

de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het 
terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld in lid 25.5.1 
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 

25.6  Wijzigingsbevoegdheid 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door: 

1. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 4' geheel of gedeeltelijk te doen 
vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat: 
 op de betrokken locaties geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 
 handhaving van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 4' niet langer 

noodzakelijk wordt geacht; 
 wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld; 

2. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 4' toe te kennen aan gronden 
grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige 
archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

b. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in lid 25.6 
onder a sub 1 na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 
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Artikel 26  Waarde - Archeologie - 5 

26.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Waarde - Archeologie - 5' 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. 

26.2  Bouwregels 
a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

26.3  Toelaatbaarheid 
a. Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen 

zijn op de in lid  26.1 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 niet groter dan 10 ha; 
4. een bouwwerk dat tot 0,3 m diep kan worden gerealiseerd. 

26.4  Uitzonderingen 
a. In afwijking van het bepaalde in lid 26.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en andere werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel 
door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad; 

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 
archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan 
worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te 
verbinden gericht op: 
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
 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. 

26.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
26.5.1  Omgevingsvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie -

 5' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
of werkzaamheden de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of 
laten uitvoeren: 
1. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
2. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning 

is vereist; 
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3. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt 
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 

4. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
5. het aanleggen van bos of boomgaard; 
6. verlagen van het waterpeil; 
7. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
8. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
9. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
10. het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse leidingen; 
11. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
12. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
13. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 

aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 
 
26.5.2  Toelaatbaarheid 
a. De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 26.5.1 geldt zijn slechts 

toelaatbaar indien: 
1. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of 
werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de 
archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe 
of indirecte gevolgen daarvan niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke 
schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht op: 
 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
 de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
 de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden 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. 

 
26.5.3  Uitzonderingen 
a. Het bepaalde in lid 26.5.1 is niet van toepassing: 

1. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de 
bodemingrepen een archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

2. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van het onderhavige plangebied; 

3. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van 
te beschermen archeologische waarden; 

4. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 
verleende bouwvergunning, een omgevingsvergunning voor het bouwen, een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden of een 
ontgrondingvergunning; 

5. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in 
werking treden van het plan; 

6. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
7. op werkzaamheden die niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en een 

kleinere oppervlakte dan 10 ha beslaan. 
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26.5.4  Voorwaarden 
a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient 

de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het 
terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld in lid 26.5.1 
na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 

26.6  Wijzigingsbevoegdheid 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door: 

1. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' geheel of gedeeltelijk te doen 
vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat: 
 op de betrokken locaties geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 
 handhaving van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' niet langer 

noodzakelijk wordt geacht; 
 wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld; 

2. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' toe te kennen aan gronden 
grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige 
archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

b. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan het bepaalde in lid 26.6 
onder a sub 1 na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 
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Artikel 27  Waarde - Cultuurhistorie - Hollandse Waterlinie 

27.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Waarde - Cultuurhistorie - Hollandse Waterlinie aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

27.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 27.1 genoemde bestemming 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 
van ten hoogste 2 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd, indien de betrokken waarden, door de bouwactiviteiten niet 
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie; 

c. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 
heeft op gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

27.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
27.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie - 
Hollandse Waterlinie zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd 
gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, 

ontginnen en ophogen; 
2. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
3. het, voor langer dan één groeiseizoen, omzetten van grasland naar bouwland; 
4. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden; 
5. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. 
 
27.3.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 27.3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:  
1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 27.2 in acht is 

genomen; 
2. betrekking hebben op het herstel van de Nieuw Hollandse Waterlinie; 
3. behoren tot het normale onderhoud en beheer; 
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende bouw-, aanleg- of ontgrondingenvergunning; 
5. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
 
27.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid  27.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de Nieuw Hollandse Waterlinie niet onevenredig wordt of kan worden aangetast of 
wordt hersteld. 
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Artikel 28  Waterstaat - Waterkering 

28.1  Bestemmingsomschrijving 
a. De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor dijken en kaden met een 
waterkerende functie naast de andere krachtens dit plan hieraan gegeven 
bestemmingen. 

28.2  Bouwregels 
a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming (basisbestemming) mag niet 

worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming. 
b. op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd tot een hoogte van maximaal 3 m. 

28.3  Afwijken van de bouwregels 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

28.2 mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van 
de primaire waterkering en toestaan dat de gronden gebruikt worden conform de 
basisbestemming. 

b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
28.2 mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van 
de primaire waterkering en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits vooraf advies 
wordt ingewonnen van het waterschap. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 
Artikel 29  Antidubbeltelregel 

a. 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. 
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Artikel 30  Algemene bouwregels 

30.1  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
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 het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, 
maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken 
van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt 
dat:  
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, 

mogen als ten minste toelaatbaar 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. 
 

30.2  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, balkons, entreeportalen, veranda's, koekoeken en afdaken, mits de 
overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 
bedraagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  

 

30.3  Ondergronds bouwen 
a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding 

aangegeven bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, waar de 
bijbehorende bouwwerken mogen worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar 
zijn of worden opgericht, met dien verstande dat ondergeschikte kelderingangen en 
kelderkoekoeken wel buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen zijn 
toegestaan. Indien onder de bestemming is aangegeven dat ondergronds bouwen niet is 
toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd. 

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in lid 30.3 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte 
van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
1. de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3,5 m beneden peil; 
2. een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 0,1 m 

onder het aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen; 
3. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 

1 m; 
4. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien 

verstande dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn 
toegestaan; 
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5. ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het 
bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de 
oppervlakteregeling voor bijgebouwen. 

30.4  Cultuurhistorisch waardevolle panden 
30.4.1  Vergunningplicht 
Voor het slopen van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' 
is een omgevingsvergunning vereist. 
 
30.4.2  Uitzondering 
Het bepaalde in lid 30.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 
 
30.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien: 
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de 

bebouwing; 
b. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende 

wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 
c. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is; 
d. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek 

vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de 
karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; 

e. de initiatiefnemer dient met een schriftelijke advies van een deskundige aan te tonen dat 
aan het gestelde onder a, b c en d wordt voldaan. 

 

30.5  Afstanden van woningen tot wegen 
a. ingeval van nieuwe woningen ingevolge planwijziging of ontheffing of herbouw van een 

woning elders op een bouwvlak, mag de afstand van de woning (inclusief aanbouwen) tot 
de as van de weg - ter beperking van geluidshinder - in geen geval minder bedragen dan 
in onderstaande tabel aangegeven afstand; 

 
Contouren geluidsbelasting (4,5 m maatgevende hoogte) 
Wegvak afstand 48 dB-contour1) 

Nieuweweg 16 m 
Westbroekse Binnenweg 21 m 
Oudedijk 16 m 
Herenweg 41 m 
overige wegen (60 km/h) 14 m 
overige wegen (50 km/h) 11 m 
1) Alle waarden met aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 
b. nieuwe woningen ingevolge planwijziging of ontheffing mogen op een kleinere afstand 

worden gebouwd dan in sub a en de in sub a opgenomen tabel is aangegeven, indien: 
1. uit geluidsberekeningen blijkt dat op die afstand aan de voorkeursgrenswaarde uit de 

Wet geluidhinder wordt voldaan; 
2. de 10-6-contour voor het plaatsgebonden risico vanwege wegen niet wordt 

overschreden; 
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c. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van van het bepaalde in 
sub a en de in sub a opgenomen tabel teneinde herbouw van woningen toe te staan op 
een kleinere afstand, indien: 
1. uit geluidsberekeningen blijkt dat op die afstand aan de voorkeursgrenswaarde uit de 

Wet geluidhinder wordt voldaan; 
2. de 10-6-contour voor het plaatsgebonden risico vanwege wegen niet wordt 

overschreden. 
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Artikel 31  Algemene gebruiksregels 

Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan. 
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Artikel 32  Algemene aanduidingsregels 

32.1  vrijwaringszone - molenbiotoop 
In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-
molenbiotoop' de volgende regels: 
a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 
b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen 

bebouwing opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 van de afstand van 
het bouwwerk tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de 
verticaal staande wiek; 

c. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in dit lid 
onder a en b, indien: 
1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige 

bebouwing en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt 
vanwege de nieuw op te richten bebouwing; 

2. toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of hoogtematen de 
belangen in verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden 
schaden; 

d. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de 
maximaal toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a t/m c, prevaleert de 
maximaal toelaatbare bouwhoogte van hoofdstuk 2. 

 

32.2  milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de 
betreffende gronden tevens bestemd voor de bescherming van het grondwater in verband 
met de drinkwatervoorziening en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van: 

1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van ten hoogste 2 m; 
2. het bouwen en gebruik krachtens andere bestemmingen van de gronden mits 

aangetoond is dat de belangen van het waterwingebied dat toelaten; 
b. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de 

maximaal toelaatbare bouwhoogte ingevolge lid a onder 1, prevaleert de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte van hoofdstuk 2. 

32.3  milieuzone - waterwingebied 
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' zijn de betreffende gronden 
tevens bestemd voor de exploitatie en bescherming van het grondwater ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van: 

1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van ten hoogste 2 m; 
2. het bouwen en gebruik krachtens andere bestemmingen van de gronden mits 

aangetoond is dat de belangen van het waterwingebied dat toelaten; 
b. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de 

maximaal toelaatbare bouwhoogte ingevolge lid a onder 1, prevaleert de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte van hoofdstuk 2. 

32.4  wro zone - wijzigingsgebied - 1 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 

'wro zone - wijzigingsgebied - 1' te wijzigen ten einde een autoschadeherstelbedrijf 
inclusief een bedrijfswoning toe te staan, met dien verstande dat: 
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1. er ten hoogste 25 auto's op het perceel voor verkoop of reparatie gestald worden; 
2. er ten minste 3 gebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 325 m² 

wordt gesloopt, waarvan ten hoogste 150 m2 aan gebouwen herbouwd mag worden; 
3. de goothoogte van de her te bouwen gebouwen zoals genoemd onder 2 ten hoogste 

3 m bedraagt; 
4. er een vloeistofdichte vloer wordt aangebracht op gronden waar deze nog niet 

aanwezig is; 
5. het kwetsbare grondwaterbeschermingsgebied niet aangetast wordt; 
6. het stallen van sloopauto's of andere (sloop)voertuigen niet is toegestaan; 
7. er ten hoogste 1 gebouw ten behoeve van het stallen van auto's is toegestaan; 

32.5  wro zone - wijzingsgebied - 2  
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de woningen ter plaatse van de aanduiding 

'wro zone - wijzigingsgebied - 2' te slopen en elders ter plaatse van aanduiding 'wro zone 
- wijzigingsgebied - 2'  terug te bouwen, met dien verstande dat: 
1. nieuwbouw uitsluitend mag plaatsvinden indien de huidige woningen gesloopt zijn; 
2. het aantal her te bouwen woning ten hoogste 2 bedraagt en in geen geval meer mag 

bedragen dan het aantal gesloopte woningen; 
3. de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit zoals opgenomen in bijlage 2. 
 

32.6  wro zone - wijzigingsgebied - 3 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'wro zone - wijzigingsgebied - 3' te slopen en elders ter plaatse van aanduding 'wro zone 
- wijzigingsgebied - 3'  terug te bouwen, met dien verstande dat: 
1. nieuwbouw uitsluitend mag plaatsvinden indien de huidige bebouwing gesloopt is; 
2. het aantal nieuw te bouwen woning ten hoogste 4 bedraagt; 
3. de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit zoals opgenomen in bijlage 2. 

32.7  wro zone - wijzigingsgebied - 4 
a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 

'wro zone - wijzigingsgebied - 4' te wijzigen in de bestemming Sport, met dien verstande 
dat: 
1. de gronden gebruikt worden ten behoeve van de aanleg van sportvelden; 
2. de noodzaak voor de uitbreiding van de sportvelden is aangetoond. 

 

32.8  bethunepolder 
In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'bethunepolder' voor de 
bouw van steigers de volgende regels: 
a. steigers zijn uitsluitned toegestaan indien het een open steiger betreft; 
b. de diepte van de steigers gemeten vanaf de waterkant mag niet meer bedragen dan 1 

m; 
c. de bouwhoogte van steigers mag niet meer bedragen dan 0,5 m boven het waterpeil. 



84  

 

  
Adviesbureau RBOI   190400.14495.00 
Rotterdam / Middelburg  

Artikel 33  Algemene afwijkingsregels 

33.1 Overschrijding bouwgrenzen  
a. Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijken 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 en het bouwvlak mag met 
ten hoogste 10% 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. 

 

33.2 Gebouwen openbaar nut  
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels in 
hoofdstuk 2, teneinde de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen toe te staan ten 
dienste van het openbaar nut, zoals wachthuisjes, ambulanceposten, telefooncellen, 
gemaalgebouwtjes en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende:  
a. de inhoud van het gebouw mag niet meer bedragen dan 100 m3;  
b. de goothoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m;  
c. de bouwhoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m;  
d. het gebouw niet mogelijk is op grond van artikel 19.1 onder a.  
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Artikel 34  Algemene wijzigingsregels 

34.1  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 en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

34.2  Waarde archeologie 
34.2.1  Wijzigingsbevoegdheid voor verwijdering van de bestemming 
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken met de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie - 2', 'Waarde - Archeologie - 4' en Waarde -
 Archeologie - 5' geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische 

waarden aanwezig zijn; 
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. 

34.3  Woningsplitsing cultuurhistorisch waardevolle panden 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan te wijzigen ten einde het toestaan van extra 
wooneenheden in cultuurhistorisch waardevolle panden die hoofdgebouwen zijn en reeds 
worden bewoond, met inachtneming van het volgende: 
a. woningsplitsing is alleen toegestaan in cultuurhistorisch waardevolle panden ter plaatse 

van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden'; 
b. er wordt daadwerkelijk bijgedragen aan herstel en/of behoud van deze panden; 
c. de cultuurhistorische waarde van deze panden wordt niet aangetast; 
d. ter plaatse van de gesplitste woning dient de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' te 

worden opgenomen, waarmee wordt aangegeven dat de woning aaneengebouwd is en 
dient te blijven. 

 

34.4  Wonen in een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde het toestaan van een extra 
woning in een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw dat niet is aangebouwd aan de 
(voormalige) (bedrijfs)woning, met inachtneming van het volgende: 
a. het realiseren van een woning in een bijgebouw is alleen toegestaan in cultuurhistorisch 

waardevolle bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden'; 
b. het bijgebouw dient daadwerkelijk karakteristiek te zijn; 
c. er wordt daadwerkelijk bijgedragen aan herstel en/of behoud van deze gebouwen; 
d. de cultuurhistorische waarde van deze gebouwen wordt niet aangetast; 
e. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de uiterste 

grenswaarde, zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden; 
met dien verstande dat: 
f. het gebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is 

niet toegestaan waardoor het uitwendige karakter van het bijgebouw - zoals dit bepaald 
is door hoofdafmetingen, onderlinge maatverhoudingen, dakvorm en nokrichting - 
behouden blijft; 

g. bij het wijzigingsplan beperkingen kunnen worden gesteld aan de oppervlakte van 
bijgebouwen bij deze nieuwe woning. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

 
Artikel 35  Overgangsrecht 

35.1  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. 

35.2  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 en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in lid 35.2 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. dit lid 35.2 onder 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. 

35.3  Persoonsgebonden overgangsrecht 
a. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.4 is permanente bewoning van een 

recreatiewoning op het perceel Nedereindsevaart 22 door rechthebbende natuurlijke 
persoon de heer J. Leenman en mevrouw H.S.E. de Graaf wel toegestaan. 

b. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.4 is permanente bewoning van een 
recreatiewoning op het perceel Maarsseveensevaart 3-C4 door rechthebbende natuurlijke 
personen de heer R. Kok en mevrouw M.E. Aipassa wel toegestaan. 
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c. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.4 is permanente bewoning van een 
recreatiewoning op het perceel Maarsseveensevaart 3-C7 door rechthebbende natuurlijke 
personen de heer A. Nieuwhoff en mevrouw G.B. Eskens wel toegestaan. 

d. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.4 is permanente bewoning van een 
recreatiewoning op het perceel Maarsseveensevaart 3-C9 door rechthebbende natuurlijke 
persoon de heer G. Masmeijer wel toegestaan. 

e. In afwijking van het bepaalde in artikel 22 is het bewonen van de hooiberg op het 
perceel Griendweg 2 door rechthebbende natuurlijke persoon mevrouw G.H.M. Schrijver 
wel toegestaan. 

f. In afwijking van het bepaalde in artikel 22 is het bewonen van het bijgebouw aan de 
Maarsseveensevaart 17 door rechthebbende natuurlijke persoon de heer A.G.M. Van 
Doorn  en mevrouw M.R. Snel wel toegestaan. 

g. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 is het gebruik van gebouwen aan de 
Bethuneweg 1 voor de uitoefening van een autoschadeherstelbedrijf met ondergeschikte 
verkoop van auto's door rechthebbende natuurlijke persoon B. van der Linden wel 
toegestaan. 

h. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 is het gebruik van de gebouwen en gronden 
aan de Maarsseveensevaart 15 voor een paardenpension door rechthebbende natuurlijke 
persoon de heer A.T.J. Baas wel toegestaan. 

Met dien verstande dat: 
i. Het persoonsgebonden overgangsrecht niet kan worden overgedragen aan of overgaan 

op een andere natuurlijke of rechtspersoon. 
j. Het persoonsgebonden overgangsrecht is uitsluitend van toepassing is op de huidige 

locaties. 
k. Indien het gebruik, bedoeld in lid 35.3 onder 1 t/m 8 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.  
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Artikel 36  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Maarssen'. 
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Bijlage 1  Maximale bebouwingsoppervlakten 

adres hoofdgebouwen bijgebouwen 
Laan van Niftarlake 137 (B): 123 m²  
Laan van Niftarlake 101 (H): 216 m² 55 m² 
Laan van Niftarlake 95 (B): 389 m² 65 m² 
Laan van Niftarlake 77 (B): 347 m²  
Laan van Niftarlake 47 (B): 102 m²  
Laan van Niftarlake 39a (B): 270 m²  
Looydijk 15 (H): 91 m²  
Dwarsdijk 24 (B): 11 m²  
Nimmerdorlaan 3 (B): 118 m² 48 m² 
Veenkade 20 (B): 215 m² 233 m² 
Nieuweweg 17 (B): 200 m²  
Maarsseveense vaart 7 (B): 135 m² 17,5 m² 
Maarsseveense vaart 7a (H): 611 m² (exclusief 104 m² 

overkapping 
 

Maarsseveense vaart 9 (B): 104 m²  
Machinekade 19 254 m²  
 
(B) = bestemming Bedrijf. 
(H) = bestemming Horeca. 
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Inleiding 
Voor het lint Tienhoven - Oud Maarsseveen wordt regelmatig 
de wens geuit bestaande woningen te vervangen door nieuwe 
en veelal, grotere woningen. Dat raakt de kwaliteit van het 
lint: de dichtheid neemt toe en het beeld verandert. Omdat 
de gemeente de zorg voor de kwaliteit van de openbare 
ruimte als een belangrijke taak ziet, wordt gezocht naar 
mogelijkheden om aan deze ontwikkeling - waar op zichzelf 
niets op tegen is - sturing te geven. Daartoe is in deze 
nota een beeldkwaliteitkader opgenomen, als aanvulling op 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied, waarin het lint is 
opgenomen.  
De nota is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 wordt, aan de hand van een korte beschrijving 
van de ontstaanswijze, het lint beschreven als ‘geheugen’ 
van een aantal processen in het verleden, uitmondend in 
de beschrijving van de opbouw van de ruimte van het lint: 
de samenstellende delen van het beeld en hun onderlinge 
verhouding.
In hoofdstuk 3 wordt het beeld van Tienhoven en Oud-
Maarsseveen beschreven, als basis voor richtlijnen van 
beeldkwaliteit.
In hoofdstuk 4 staan de regels voor het bouwen en-/of 
verbouwen van een woning.
In de bijlage is tenslotte een aan de welstandsnota toe te 
voegen criterium opgenomen.

1



6



7

De structuur van de ruimte van Tienhoven en Oud-
Maarsseveen heeft twee aspecten, die voor het 
beeldkwaliteitkader relevant zijn. Dat zijn:
- de ontstaanswijze van het lint als basis voor de 
 herkenbaarheid;
- de visuele hoedanigheden, het beeld, bepaald   
 door maten, materiaal, transparantie: de   
 architectuur van de ruimte.
 
Ontstaanswijze
Het landschap van Tienhoven en Oud-Maarsseveen is in vier 
stadia ontstaan, die elk een uitmonden in zichtbare  bijdrage 
aan het ruimtebeeld van de twee linten. 
Het zijn deze stadia:
- oerlandschap
- veenontginning
- vervening
- verstedelijking 
Zij worden hieronder behandeld.

Oerlandschap: stuwwal, lagune, veen en Vecht
Tienhoven en Oud-Maarsseveen liggen tussen de Vecht en de 
het Gooi.
Het Gooi is het oudst: opgedrukt door een gletschertong van 
het Scandinavische landijs. Daarna is, in een periode met 
een bar toendraklimaat, zand afgezet. De ondergrond ligt 
niet vlak - er is een flauwe helling van oost naar west. Rond 
120.000 jaar voor het begin van de jaartelling raakt toendra 
overstroomd door de Noordzee. Op enige afstand van, en 
evenwijdig aan de kust ontstaan onder water langgerekte 
zandbanken. Dit hele stelsel schuift langzaam in zuidoostelijke 
richting. Rond 5000 jaar voor het begin van de jaartelling 
is het afgelopen met de stijging van de zeespiegel - het 
stelsel staat stil. Op de zandbanken ontstaan duinen; aan de 
zeezijde ontstaat een nieuwe kust. Tussen de duinen en het 
hoge land ontstaat een lagune, een uitgestrekt ondiep meer 
met glashelder water. In de lagune groeien waterplanten. 
De afgestorven resten daarvan vormen een tapijt van dode 
planten - veen - dat zo dik wordt dat de gehele lagune erdoor 
gevuld wordt. 

Een geweldig veenmoeras komt aan de oppervlakte. Maar 
de groei van het veen stopt niet bij de waterspiegel. Boven 
het water uit groeit een mossoort (Sphagnum), die in staat 
is regenwater vast te houden. Dit mos vormt bolle heuvels, 
koepels, die tot vier tot acht meter boven het grondwater 
uitgroeien - hoogveen. De koepels groeien tegen de stuwwal 
op. Laagten tussen de veenkoepels vormen kreken, waarin 
het water staat, dat uit de koepels sijpelt. De Vecht is van 
oorsprong zo’n veenkreek, waarvan het beloop dan ook een 
echo is van de rand van de stuwwal. 
Later komt de Vecht in contact met (wordt aangesneden door) 
het Rijnstelsel in het zuiden en de zich uitbreidende Zuiderzee 
in het noorden, en gaat als gevolg daarvan niet alleen het 
voedselarme veenwater, maar ook het kleirijke Rijnwater 
afvoeren. Langs de rivier worden smalle oeverwallen op het 
veen afgezet. 
Deze fase in de ontstaansgeschiedenis van het landschap is 
bepalend voor de hoofdoriëntatie van het gebied: van oost 
(Gooise stuwwal) naar west (Vecht).

De ruimte van Tienhoven en Oud-Maarsseveen 2
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De veenontginning en de linten

De oudste ontginningen vinden plaats op de oeverwallen 
van de Vecht. Vanaf het jaar 1000 wordt het veengebied 
ontgonnen. Haaks op de Binnenweg, die de achterkant 
van de oudere oeverwalontginningen vormde, worden op 
regelmatige afstand van elkaar sloten gegraven tegen de 
helling van de veenkoepels op. De veenkoepels raken bedekt 
met een regelmatige verkaveling van lange stroken: het 
Maarsseveen. In het noordelijk deel van deze ontginning 
lopen de sloten evenwijdig aan elkaar, dwars op de (rechte) 
ontginningsbasis (de Binnenweg). In het zuidelijk deel leidt 
een bocht in de ontginningsbasis  -  die de hoofdrichting van 
de Vecht weerspiegelt  -  tot een veervormig kavelpatroon. 
De hoofdrichting weerspiegelt de ligging van de Vecht ten 
opzichte van het Gooi.

De drooglegging leidt onmiddellijk tot daling van het 
oppervlak. Uiteindelijk blijft het karakteristieke vlakke 
landschap van Holland over: de koepels zijn teruggebracht tot 
het grondwatervlak. Het Maarsseveen word in twee stappen 
in gebruik genomen; eerst tot aan de dwarsdijk die later 
Tienhoven en Oud Maarsseveen werd, later verder omhoog. 

Deze fase in de ontstaansgeschiedenis is bepalend voor de 
richtingen in het landschap, die terugkomen in de richtingen 
in de linten: de kavelrichtingen en de dwarsdijk. Daarnaast 
is in deze fase de asymmetrie ontstaan die het profiel van 
Tienhoven en Oud Maarsseveen kenmerkt: hoeven aan de 
oostzijde (de nieuwe ontginningsbasis), andere bebouwing 
aan de westzijde (de oude achterkant).
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Vervening en droogmakerij

Gedroogd hoogveen is brandstof: turf. Het veen wordt 
gewonnen door het uit de sloten te baggeren en op het 
land te drogen te zetten;  daardoor ontstaan steeds smaller 
wordende legakkers, die tenslotte verdwijnen in grote 
plassen. Ten oosten van Tienhoven en ten westen van Oud 
Maarsseveen bestaan de legakkers nog. De plas die ten 
westen van Tienhoven ontstaat wordt in 1881 drooggemaakt: 
de Bethunepolder. De polder ligt twee (oost) tot drie (west) 
meter lager dan het veenoppervlak. De polderverkaveling is 
geënt op die van het noordelijk deel van het Maarsseveen. De 
smalle strook veen met bebouwing langs de westzijde van het 
lint van Tienhoven en Oud Maarsseveen blijft staan. 

In deze strook zijn de richtingen van de oude veenverkaveling 
als ‘geheugen’ nog herkenbaar in de bebouwing, maar niet 
meer in sloten. In deze fase is de asymmetrie van het lint 
versterkt en is de achtergrond van het lint gedifferentieerd: 
aan het decor van veenweiden zijn de legakkers en plassen, 
en de droogmakerij toegevoegd. Het oude landschap is 
aanwezig in het lint in de vorm van wegsloten en dwarssloten; 
waar de droogmakerij het lint begrenst zijn ook deze 
kenmerken van het oude landschap uit het lint verdwenen.
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Recente ontwikkelingen

In het lint heeft zich een aantal ontwikkelingen afgespeeld, 
dat samenhangt met verstedelijking. Het van oorsprong 
‘arme’ lint is ontdekt als aantrekkelijke woonplaats. Het 
aantal ‘burgerwoningen’ is toegenomen; het lint is verdicht. 
De meeste van deze woningen zijn gebouwd als individuele 
woning, enkele als rijwoningen. Van de boerderijen is een 
aantal uit bedrijf genomen en tot burgerwoning verbouwd. 
De weg, die te smal was om het toegenomen verkeer af te 
wikkelen, is verbreed aan de oostzijde. De wegsloot aan de 
westzijde verdween, die aan de oostzijde werd smaller. 
In het achterliggende landschapsdecor veranderde het 
legakkerlandschap: het raakte agrarisch buiten gebruik 
en werd een natuur- en recreatielandschap. De legakkers 
raakten begroeid en het landschap verdichtte.

In deze fase zijn de verschillen in de vorm van de ruimte van 
het lint bepaald.
- Het oorspronkelijke transparante lint staat    
           nog aan de zuidoostzijde van               
 Oud Maarsseveen:objecten tegen deachtergrond    
           van  een weidse ruimte, begrensd door de                                                                                                                                               
  beplanting op de stuwwal. 
- Aan de Bethunepolder is een wand bebouwing   
 ontstaan. 
- In de plassen aan de oostzijde (Tienhoven) is het  
 landschap sterk verdicht; de transparantie van het lint  
 geeft zicht op een decorvan opgaande beplanting. 
-          Tussen de plassen aan de westzijde en het lint Oud  
 Maarsseveenis nog open ruimte; hier geeft het   
 transparante lint zicht op eengroene ‘kamer’.
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De geschiedenis heeft geleid tot de volgende kenmerken van 
de ruimte in het lint Tienhoven – Oud Maarsseveen. 
De ruimtelijke opbouw van het lint wordt bepaald door:

- profiel (weg, bermen en sloten);
- afstand van de bestaande bebouwing tot de weg;
- aard en plaats van beplanting in het openbare profiel;
- dichtheid, uitgedrukt in volume en onderline aftand  
 van bebouwing;
- de aanwezigheid van monumenten en karakteristieke  
 bebouwing;
- de aanwezigheid van doorzicht vanaf de weg op het  
 achterliggende open land.

De ‘as’ van het profiel is de weg. Hij weerspiegelt de richting 
van de flank van de stuwwal (en daarmee de vorm van de 
gletsjertong). Het profiel  omvat drie segmenten, die alle 
drie asymmetrisch van opbouw zijn. Het zijn: Tienhoven, de 
Looijdijk en de Heuvellaan. Tienhoven en de Heuvellaan zijn 
verschillend, de Looijdijk vormt een overgang, dit profiel heeft 
kenmerken van beide andere.

Laan van Niftarlake      Looijdijk                           Heuvellaan

Het beeld van Tienhoven en Oud-Maarsseveen3
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Aan de oostzijde is meer ruimte in het lint. De woningen 
staan verder van de weg, en hebben grote voortuinen.
De wegsloot scheidt de tuinen van de weg; de tuinen hebben 
veelal geen opgaande erfafscheiding. Vanuit de wegsloot 
lopen dwarssloten het achterland in, waarover soms doorzicht 
mogelijk is. De bebouwing ia veelal groter dan aan de 
westzijde, en staat in een lagere dichtheid, veelal met de 
nokrichting dwars op de weg. Op veel plaatsen is doorzicht op 
een sterk verdicht, kleinschalig groen achterland. 

Laan van Niftarlake

In Tienhoven is de weg recht; binnen het lint is derhalve een 
lange ruimte waarneembaar. Ter weerszijden van de weg ligt 
een asymmetrisch ruimteprofiel. 
Aan de westzijde is weinig ruimte tussen weg en bebouwing. 
De kleine voortuinen grenzen direct aan de weg en hebben 
veelal een haag of hek aan de voorzijde. Een sloot ontbreekt. 
De bebouwing staat in relatief  hoge dichtheid en relatief 
kleine volumina, en verschaft spaarzaam doorzicht op de 
open ruimte van de Bethunepolder. Aan deze zijde wordt 
langs de weg geparkeer.
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Oud-Maarsseveen - Looijdijk

Ook aan de Looijdijk is de weg recht; binnen het lint is een 
lange ruimte waarneembaar, die overigens niet ‘doorloopt’ in 
de ruimte van Tienhoven, als gevolg van een klein knikje in de 
weg dat de overgang van de evenwijdige verkaveling naar de 
veerverkaveling in het oostelijk veengebied weerspiegelt. Ter 
weerszijden van de weg ligt een asymmetrisch ruimteprofiel. 
Aan de westzijde is het profiel hetzelfde als in Tienhoven. Er is 
weinig ruimte tussen weg en bebouwing. De kleine voortuinen 
grenzen direct aan de weg en hebben veelal een haag of hek 
aan de voorzijde. Een sloot ontbreekt.  

De bebouwing staat in relatief  hoge dichtheid en relatief 
kleine volumina, en verschaft spaarzaam doorzicht op de open 
ruimte van de Bethunepolder. Aan deze zijde wordt langs de 
weg geparkeerd. 
Aan de oostzijde is het profiel in beginsel hetzelfde als in 
Tienhoven, maar het achterland verschilt. De woningen staan 
op ruime afstand  van de weg, en hebben grote voortuinen. 
De wegsloot scheidt de tuinen van de weg; de tuinen hebben 
veelal geen opgaande erfafscheiding. Vanuit de wegsloot lopen 
dwarssloten het achterland in. De bebouwing is veelal groter 
dan aan de westzijde, en staat in een relatief lage dichtheid, 
veelal met de nokrichting dwars op de weg.  Op veel plaatsen 
is doorzicht op een uitgestrekt en leeg weideland, tegen 
de achtergrond waarvan de bossen op de stuwwal  zich 
aftekenen. 
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Oud-Maarsseveen - Heuvellaan

De Heuvellaan is niet recht; daar wordt de ruimtebeleving van 
het lint vooral bepaald door de ruimte achter het lint.
De asymmetrie is in het profiel minder opvallend dan in 
Tienhoven en aan de Looijdijk: ter weerszijden van de weg is 
weinig verschil in bebouwingsdichtheid en is er veel doorzicht 
op de ruimte erachter.
Aan de westzijde staat de bebouwing verder van de weg dan 
in de andere twee profielen; op sommige plaatsen is nog een 
(restant van een) wegsloot. De bebouwing staat in een relatief 
lage dichtheid, veelal met de nokrichting dwars op de weg; 
en omvat ongeveer even grote volumina als aan de oostzijde. 
Op veel plaatsen is doorzicht op een kleinschalig weideland, 
tegen de achtergrond waarvan zich bos  aftekent.

Aan de oostzijde is het profiel in beginsel hetzelfde als aan 
de Looijdijk, maar het achterland verschilt. Aan deze kant is 
meer ruimte in het lint. De woningen staan op ruime afstand  
van de weg, en hebben grote voortuinen. De wegsloot 
scheidt de tuinen van de weg; de tuinen hebben veelal 
geen opgaande erfafscheiding. Vanuit de wegsloot lopen 
dwarssloten het achterland in. De bebouwing is gemiddeld 
even groot als aan de westzijde, en staat in een relatief lage 
dichtheid, veelal met de nokrichting dwars op de weg. Op veel 
plaatsen is doorzicht op een uitgestrekt en leeg weideland, 
tegen de achtergrond waarvan de bossen op de stuwwal  zich 
aftekenen. 
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Monumenten 

Nieuweweg 2

Dwarsdijk 12

Heuvellaan 2

Heuvellaan 5
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Provinciale Verordening
Op de kaarten van de provinciale verordening zijn de Laan 
van Niftarlake (Tienhoven) en de Looijdijk  aangegeven 
als ‘stedelijk gebied’. De Heuvellaan maakt deel uit van de 
Groene Contour, die ook de bebouwing van de Laan van 
Niftarlake en de Looijdijk omgeeft. Voor de Groene Contour 
geldt een regime van bescherming van bestaande waarden: 
de ‘wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied mogen 
niet significant worden aangetast. 
Dat betekent, ten aanzien van bouwen, een zeer 
terughoudend beleid.

Bestemmingsplan 
In het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied, waar 
Tienhoven en Oud-Maarsseveen deel van uitmaken, is de 
bebouwing weergegeven met bouwvlakken die overeenkomen 
met het bestaande bebouwde oppervlak. De bestaande 
goothoogten zijn, als zij hoger zijn dan 3 m, in de kaart 
weergegeven. Voor Tienhoven en Oud-Maarsseveen geldt de 
woonbestemming Wonen-2, waaraan de regeling is gekoppeld 
(artikel 20), dat gebouwd mag worden met een maximale 
goothoogte van 3 m (tenzij reeds sprake is van een grotere 
goothoogte; zie de kaart) en een maximale bouwhoogte van 
10 m. De afstand van de gebouwen binnen deze bestemming 
tot de zijdelingse erfgrens mag niet minder zijn dan 2 m.
Om te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen hierdoor niet 
meer mogelijk zijn, is er een bevoegdheid tot afwijken voor 
het vergroten van de woning opgenomen. Deze luidt als volgt 
(artikel 20.3):

Beeldkwaliteitkader 

Afwijken van de bouwregels ten behoeve van grotere 
woningen
Burgermeester en wethouders kunnen bij een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2 
onder a sub 4 ten behoeve van een groter oppervlak, een 
hogere goothoogte en/of een hogere bouwhoogte, met 
dien verstande, dat de bouw geen onevenredige afbreuk 
doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit zoals 
opgenomen in het geldende gemeentelijke beleid;(…). 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning ook 
afwijken van het bepaalde in lid 20.2 onder a sub 3 (de 
minimale afstand tot de perceelsgrens) ten behoeve van 
een kortere afstand tot de perceelsgrens, dan wel het 
bouwen op de perceelsgrens.

De belangrijkste voorwaarde is dat de nieuwe ontwikkeling 
passend is binnen de aanwezige beeldkwaliteit. Met ontheffing 
kan in beginsel naar alle richtingen uitgebreid worden - zowel 
over de grenzen van het bouwvlak als omhoog - mits daardoor 
de ruimtelijke kwaliteit van het lint niet wordt aangetast. Om 
dat te kunnen vaststellen, is een toetsingskader nodig: regels 
die de ruimtelijke kwaliteit in het lint op het oog hebben en 
die specifieke ruimtelijke bepalingen daarvoor geven. Dit 
toetsingskader - een beeldkwaliteitkader - is het onderwerp 
van dit hoofdstuk. 

Welstandsnota
In de Welstandsnota (concept mei 2010) staat voor Tienhoven 
een terughoudend beleid, gericht op behoud van variatie 
zonder verrommeling. Het welstandsniveau is gewoon, dat 
wil zeggen: gericht op het handhaven van een basiskwaliteit 
met daarbij voldoende vrijheid voor de burger of ondernemer 
om invulling te geven aan eigen initiatieven. Bouwplannen in 
deze gebieden mogen in principe geen afbreuk doen aan de 
basiskwaliteit van de omgeving.
De welstandscriteria gaan vooral over gebouwen, en 
hebben betrekking op de architectuur daarvan. Een klein 
aantal criteria is, behalve voor de architectuur, ook relevant 
voor de situering van gebouwen in het lint. Omdat dit 
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Generiek (voor de drie deelgebieden gelijk) zijn de volgende 
regels:

- Vergrotingsmogelijkheden worden niet gegeven 
voor monumenten. 

- Een vergroting van de woning buiten het bouwvlak 
blijft minimaal 1 m lager dan de bouwhoogte die 
binnen het bouwvlak bestaat. Deze regel zorgt 
ervoor dat vergroting ondergeschikt blijft aan het 
hoofdvolume.

- Bij vergroting van de woning blijft een goothoogte 
van 3 m het uitgangspunt. Alleen waar 
thans een hogere goothoogte bestaat (kaart 
bestemmingsplan) mag deze in de vergroting ook 
toegepast worden.

- De goothoogte van de vergrote woning mag niet 
meer bedragen dan de gemiddelde goothoogte van 
de twee woningen gelegen aan de linkerzijde en de 
twee woningen gelegen aan de rechterzijde van het 
object. Daarbij geldt een maximum van 6 m. Deze 
regel voorkomt dat de vergroting van woningen tot 
sterke afwijkingen in het lint leidt.

- De breedte van de vergrote voorgevel mag niet 
meer bedragen dan de gemiddelde breedte van 
de voorgevels van de twee woningen gelegen aan 
de linkerzijde en de twee woningen gelegen aan 
de rechterzijde van het object. Daarbij geldt een 
maximum van 10 m. Deze regel voorkomt dat de 
vergroting van woningen tot sterke afwijkingen in 
de variatie aan volumina in het lint leidt. 

- Het gebouw dient na vergroting nog steeds op de 
weg georiënteerd te zijn, dat wil zeggen: met hoofd-
richtingen evenwijdig aan dan wel dwars op de weg.

beeldkwaliteitkader zal functioneren als toetsingskader 
bij ontheffing van bepalingen in het bestemmingsplan, 
en dus eerder in het planontwikkelingsproces zal worden 
gehanteerd dan de welstandstoets, zijn deze criteria ook in dit 
beeldkwaliteitkader opgenomen. Het gaat om:

- Rooilijnen van de hoofdmassa’s volgen de weg en 
verspringen enigszins ten opzichte van elkaar, bij 
rijen is de rooilijn in samenhang;

- De bebouwing met de voorgevel op de weg richten 
en concentreren in de ontginningslinten, met 
behoud van doorzichten van het landschap;

- Grootschalige bebouwing staat bij voorkeur op 
achterterreinen;

- Bijgebouwen staan achter de voorgevelrooilijn en 
bij voorkeur uit zicht.

Het beeldkwaliteitkader in deze nota sluit aan op het 
welstandbeleid, en richt zich op aspecten die in het 
bestemmingsplan en het welstandsbeleid niet zijn geregeld, 
maar toch bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Beeldkwaliteitkader
De beeldkwaliteit van Tienhoven en Oud-Maarsseveen wordt, 
wat de bebouwing betreft, vooral bepaald door (hoofdstuk 3):

- Afstand tot de weg (voorgevelrooilijn);
- Dichtheid (hoeveelheid gebouwen, onderlinge 

afstand);
- Doorzicht (tussenruimte);
- Volume (grote en kleine gebouwen, hoogte).

De vier afwijkingsmogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt ( van bouwvlak, goothoogte, bouwhoogte en minimale 
afstand tot de perceelsgrens) hebben alle betrekking op 
bovengenoemde beeldkwaliteitsaspecten. Daarop richt zich 
het beeldkwaliteitkader. 
De beeldkwaliteitsaspecten zijn verschillend voor de drie 
deelgebieden in het lint (Tienhoven, Oud-Maarsseveen 
Looijdijk, en Oud-Maarsseveen Heuvellaan). Het 
beeldkwaliteitkader stelt daarom verschillende regels voor de 
drie deelgebieden.
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2 m

8 m

8 m

2 m

Tienhoven
Vier uitgangspunten met betrekking tot de beeldkwaliteit:

- De ruimte in het profiel dient behouden te blijven 
(voorgevelrooilijn);

- Doorzicht op het achterland dient, met name aan 
de oostkant, behouden te blijven;

- De (vergrote) maatvoering van gebouwen houdt 
het verschil tussen oost en west in stand (volume, 
hoogte);

- Aan de achterzijde (het openbare domein van 
de plassen) dient voorkomen te worden dat het 
groene decor gedomineerd wordt door bebouwing.

Zes regels:
- Aan de voorzijde mag de woning vergroot worden 

tot aan de (doortrekking van de) voorgevellijn 
van de naastgelegen woning. Wanneer er twee 
buurwoningen zijn, mag de voorgevellijn naar 
voren tot de (doortrekking van de) voorgevellijn 
van de woning die het verst van de weg ligt. 
Daarbij geldt een minimumafstand tot de weg 
(rand asfalt) van 8 m aan de oostzijde van het lint, 
en 3 m aan de westzijde. Deze regel handhaaft de 
ruimte in de profielen.

min.8m

min.8m

min.10m

min.8m

Een ruime afstand tussen voor-
gevel en weg aan de oostzijde

Voldoende afstand voor een voor-
tuin aan de westzijde
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- Opzij mag de woning aan de oostzijde van het 
lint vergroot worden tot aan een afstand van 
8 m van de erfgrens. Dat heeft tot gevolg dat 
vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 6 m tot de erfgrens vrijhouden. Deze 
regel handhaaft dichtheid en doorzicht.

2 m

8 m

8 m

2 m

West: vrijhouden van de mogelijkheid van doorzicht

- Aan de oostkant van het lint geldt: waar 
dwarssloten op de erfgrens liggen mag de woning 
vergroot worden tot aan een afstand van 8 m 
van de rand van de sloot. Dat heeft tot gevolg 
dat vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 6 m tot de sloot vrijhouden. Deze regel 
handhaaft het doorzicht over water, en is nodig 
om te voorkomen dat, wanneer de erfgrens in 
het midden van de sloot ligt, bebouwing de sloot 
te dicht kan naderen of zelfs erin geplaatst kan 
worden.

- Aan de oostelijke achterzijde van het lint geldt, 
dat de afstand tot het water van de achterliggende 
plas ruimte laat voor tuinbeplanting tussen huis en 
plas; dat is een maat van 8 m. Dat betekent dat 
woningen vergroot mogen worden tot een afstand 
van 10 m vanuit de plasrand. Dat heeft tot gevolg 
dat vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
achtergevel) 8 m tot de plas vrijhouden. Deze 
regel voorkomt dominantie door bebouwing van 
het beeld vanaf de plas. 

Aan de plas: ruimte en donkere 
kleuren

Te kleine afstand tot de sloot 
maakt doorzicht onmogelijk

2 m

8 m

8 m

2 m

- Aan de westzijde van het lint geldt voor vergroting 
van de woning een afstand tot 4 m van de 
zijdelingse erfgrens. Dat heeft tot gevolg dat 
vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 2 m tot de erfgrens vrijhouden. Deze regel 
handhaaft dichtheid en doorzicht.
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- Ten aanzien van het uiterlijk van de 
bebouwing gelden de welstandscriteria, 
die een terughoudende, traditionele 
kleurstelling vereisen. Dat maakt 
lichte kleuren mogelijk, die het 
landschapsbeeld domineren. De 
Welstandsnota dient daartoe uitgebreid 
te worden met het volgende criterium:

Hoofdstuk 4: Welstandscriteria  gebieden
Gebied P1: Tienhoven en Oud-Maarsseveen
Materiaal en kleur
Toevoegen:
- materiaal- en kleurgebruik gevels en daken   
       aan de plaszijde in donkere kleuren: groen,  
       zwart, grijs of bruin. 

Oud-Maarsseveen Looijdijk
Drie uitgangspunten met betrekking tot de beeldkwaliteit:

- De ruimte in het profiel dient behouden te blijven 
(voorgevelrooilijn);

- Doorzicht op het achterland dient, met name aan 
de oostkant, behouden te blijven;

- De (vergrote) maatvoering van gebouwen houdt 
het verschil tussen oost en west in stand (volume, 
hoogte).

Vier regels:
- Aan de voorzijde mag de woning vergroot worden 

tot aan de (doortrekking van de) voorgevellijn 
van de naastgelegen woning. Wanneer er twee 
buurwoningen zijn, mag de voorgevellijn naar 
voren tot de (doortrekking van de) voorgevellijn 
van de woning die het verst van de weg ligt. 
Daarbij geldt een minimumafstand tot de weg 
(rand asfalt) van 8 m aan de oostzijde van het lint, 
en 3 m aan de westzijde. Deze regel handhaaft de 
ruimte in de profielen.

Oost: een ruime afstand tussen 
voorgevel en wegn

Voldoende afstand voor een voor-
tuin aan de westzijde

2 m

8 m

8 m

2 m
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- Opzij mag de woning aan de oostzijde van het 
lint vergroot worden tot aan een afstand van 
8 m van de erfgrens. Dat heeft tot gevolg dat 
vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 6 m tot de erfgrens vrijhouden. Deze 
regel handhaaft dichtheid en doorzicht.

Ruimte voor doorzicht behouden

 Ruimte voor doorkijkjes behouden

- Aan de westzijde van het lint geldt voor vergroting 
van de woning een afstand tot 4 m van de 
zijdelingse erfgrens. Dat heeft tot gevolg dat 
vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 2 m tot de erfgrens vrijhouden. Deze 
regel handhaaft dichtheid en doorzicht.

2 m

8 m

8 m

2 m
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Een ruime afstand tot de sloot bewaart de transparantie van 
het lint

- Aan de oostkant van het lint geldt: waar 
dwarssloten op de erfgrens liggen mag de woning 
vergroot worden tot aan een afstand van 8 m 
van de rand van de sloot. Dat heeft tot gevolg 
dat vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 6 m tot de sloot vrijhouden. Deze regel 
handhaaft het doorzicht over water, en is nodig 
om te voorkomen dat, wanneer de erfgrens in 
het midden van de sloot ligt, bebouwing de sloot 
te dicht kan naderen of zelfs erin geplaatst kan 
worden.

2 m

8 m

8 m

2 m



24

- Opzij mag de woning vergroot worden tot aan een 
afstand van 8 m van de erfgrens. Dat heeft tot 
gevolg dat vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit 
de zijgevel) 6 m tot de erfgrens vrijhouden. Deze 
regel handhaaft dichtheid en doorzicht.

Een ruime afstand tussen voorgevels en weg behoudt het 
groene karakter

Oud-Maarsseveen Heuvellaan
Drie uitgangspunten met betrekking tot de beeldkwaliteit:

- De ruimte in het profiel dient behouden te blijven 
(voorgevelrooilijn);

- Doorzicht op het achterland dient behouden te 
blijven;

- De (vergrote) maatvoering van gebouwen past bij 
de gemiddelde maatvoering in dit deel van het lint.

Drie regels:
- Aan de voorzijde mag de woning vergroot worden 

tot aan de (doortrekking van de) voorgevellijn 
van de naastgelegen woning. Wanneer er twee 
buurwoningen zijn, mag de voorgevellijn naar 
voren tot de (doortrekking van de) voorgevellijn 
van de woning die het verst van de weg ligt. 
Daarbij geldt een minimumafstand tot de weg 
(rand asfalt) van 8 m. Deze regel handhaaft de 
ruimte in de profielen.

2 m

8 m

8 m

2 m

2 m

8 m

8 m

2 m
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Een ruime afstand tot de sloot bewaart de transparantie van 
het lint

- Waar dwarssloten op de erfgrens liggen mag de 
woning vergroot worden tot aan een afstand van 8 
m van de rand van de sloot. Dat heeft tot gevolg 
dat vergunningvrije aanbouwen (tot 2 m uit de 
zijgevel) 6 m tot de sloot vrijhouden. Deze regel 
handhaaft het doorzicht over water, en is nodig 
om te voorkomen dat, wanneer de erfgrens in 
het midden van de sloot ligt, bebouwing de sloot 
te dicht kan naderen of zelfs erin geplaatst kan 
worden.

2 m

8 m

8 m

2 m
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Welstand

Om het toegeveogde welstandscriterium effectief te maken 
(bruikbaar voor de beoordeling door de welstandscommissie), 
is noodzakelijk dat dit criterium hetzij wordt opgenomen in de 
welstandsnota, hetzij  wordt vastgesteld als uitbreiding van 
de welstandsnota. Het gaat om het volgende.

Hoofdstuk 4: Welstandscriteria  gebieden
Gebied P1: Tienhoven en Oud-Maarsseveen
Materiaal en kleur
Toevoegen:
- materiaal- en kleurgebruik gevels en daken aan de  
 plaszijde in donkere kleuren: groen, zwart of   
 bruin. 

Bijlage
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