
Dit PDF-pakket bevat meerdere bestanden.

Adobe beveelt Adobe Reader of Adobe Acrobat versie 8 of hoger aan om te werken met 
documenten uit een PDF-pakket. Als u een update naar de meest recente versie uitvoert, 
profiteert u van de volgende voordelen:  

•  Efficiënte, geïntegreerde PDF-weergave 

•  Eenvoudig afdrukken 

•  Snelle zoekacties 

U hebt niet de meest recente versie van Adobe Reader?  

Klik hier om de meest recente versie te downloaden  
van Adobe Reader

Als u Adobe Reader 8 al hebt, 
klikt u op een bestand in dit PDF-pakket om het weer te geven.

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html




01. Inkomende documenten - 15458


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1


Clasg
1:7.' . f-:.: :;.. :. J' ' r .
r/rz/Naoqo =''
$ |1kc?':E.-:;(?
1 f . j .j
'1 Y-N'/f'7 /1 SQ 1ê- ëï-' 7
! -- ' --
. onik.bov.
t 1 5 àL'S- 2|12 |
! .
.j p ..u,
1 . . . ,..0; 71e aan. g y.à ltgv '@
1
d Raad van de gemeente Stichtse Vecjï
A>
1
Postb s 1212 ,
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mrrgzl splan Csv-locatie Vreeland Z-12-1540.
Betreft zienswijze on|embeste g
Vreeland, 13 augusms 2012
Geachte leden van de raad,
1| hebben wij als bewoners van Floraweg
Tegen het nieuwe ontwembestemmingsp
ks de nnnp|singen, toch nog ernstige bezwaren.
9 |m 13 enl6 om 24, ondan
bleem. Die hoogte past beslist niet op deze
1 De hoogte is voor ons nog steeds een pro
' lle nrm het plan gre|ende huizen juist laag zijn.
laats in bet dorp wnnr a
p
2.
3.
4
hter ons huis een in-en uitrit komt naar
k vooral erg op tegen zijn is d t er ac
wnnr we oo j
hoogd voetpad overblijl voor ons a s
|keeml|tsen,zonder dat er een apart v
P
bewoners en andere voetg|gers.
de prkeeml|tsen omdat dit het uitrijden
rftékefi we bezwaar tegen de inrit
Tevens uveren.
Flor eg 13 ernstige problemen gaat op
it de garage van de bewoonster van
u
in de richting van De Vliet worden
Verder zien we op de tekening dat de hui n zover
lige oversteek meer overblijft naar het
dat er vanuit onze achtertuin ge n vei
gebouwd, derjt met
iligheid school gmande kinderen en bejaar
voetpad richting Molenpad. (ve
llatorlen andere voetgmvers komt in gevaar.)
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d geen ieo|atie-avond zoals
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H.J. Tollenaar- Lemsom
Floraweg 22
3633 CX Vreeland
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Vreeland, 13 augustlls 2012
Aan de Raad van de gemeente
Postbus 12 12
3600 BE Maarsen
bCStCI|iR|SPIV CSV-lOCatie Vreeland Z- 12- 1540.
Retfeft ZiensWijzc OIIVWCI'I|
Stichtse Vecht
Geachte leden van de raad,
beste|ingspl| hebben wij als bewoners van Floraweg
Tegen het nieuwe ontwerp
4 ondnnks de nsnp|singen, toch nog ernstige bezwaren.
9 om 13 enl6 t/m 2 ,
bleem. Die hoogte past beslist niet op deze
1 De hoogte is voor ons nog steeds een pro
' in het dorp waar alle a| het plan grenzende huizen juist laag zijn.
plaats
ijn is dat er achter ons huis een in-en uitrit komt naar
2 wnnr we ook vooral erg op tegen z
' dat er een apart verhoogd voetpad overblijft voor ons als
arkeeml|tsen,zonder
P
bewoners en andere voetg|gers.
it nnnr de p|keeml|tsen omdat dit het uitrijden
3 Tevens maken we bezwnnr tegen de inr
' Floraweg 13 ernstige problemen gm-tt opleveren.
uit de garage van de bewoonster van
in de richting van De Vliet worden
Verder zien we op de tekening dat de huizen zover
4
ilige oversteek meer overblijft nnnr het
bouwd, dat er vanuit orlze achtertuin geen ve
de t
iligheid school gaande kinderen en bejnnrdent me
voetpad richting Molenpad. (ve
llatorlen andere voetg|gers komt in gevnnr.)
ro
formeerd, geen i|o|atie-avond zoals
lotte vinden we dat we zeer slecht zijn gein
5. Tens
de ltemetsite van de gemeente,mnnr
d op 24 aprilrook weinig informatie op
toegezeg d
6 weken inzage midden in e
luitingsda| is wel gewoon op 23 augustust na
de s
v||tieperiode.)
We zijn benieuwd nnnr uw reactie
H.Baatsen
Floraweg 18
3633 CX Vreeland
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' Al de Rnnd vnn de gemeerlte Stichtse Vecht
!
.- . - . .--postb. uS.12 1.2. -''
3600 BE Mnnrsen
Vreeland, 13 augustus 2012
Betreft zienswijze on|embeste|lgspl| Csv-locatie Vreeland Z- 12-1540.
Geachte leden van de raad,
Tegen het nieuwe ontwembeste|ingspl| hebben wij als bewoners van Floraweg
9 om 13 enl6 t/m 24, ondanks de nnnp|singen,, toch nog ernstige bezwaren.
1. De hoogte is voor ons nog steeds een probleem. Die hoogte past beslist niet op deze
plaats in het dorp wnnr alle aan het plan grenzende huizen juist laag zijn.
2. Wnnr we ook vooral erg op tegen zijn is dat er achter ons huis een in-en uitrit komt naar
prkeeml|tsen,zonder dat er een apart verhoogd voetpad overblijh voor ons als
bewoners en andere voetg|gers.
3. Tevens maken we bezwnnr tegen de inrit nnnr de prkeeml|tsen omdat dit het uitrijden
uit de garage van de bewoonster van Floraweg 13 emstige problemen g|t opleveren.
4 Verder zien we op de tekening dat de hui<en zover in de richting van De Vliet worden
gebouwd, dat er vanuit onze achtertuin geen veilige oversteek meer overblijft naar het
voetpad richting Molenpad. (veili|eid school gaande kinderen en bejnnrdent met
rollatorlen andere voetg|gers komt in gevaan)
5. Tenslotte vinden we dat we zeer slecht zijn geinfo|eerd, geen i|o|atie-avond zoals
toegezegd op 24 aprilook weinig informatie op de ltemetsite van de gemeente,mnar
de sluitingsda| is wel gewoon op 23 augustust na 6 weken inzage midden in de
v||tiepehode.)
We zijn benieuwd nnnr uw reactie
J.zo|eveld
Floraweg 1 3
3633 CV Vreeland
CXV 'W'L> '
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Vreeland, 13 augustus 2012
Aan de Raad van de gemeente
Postbus 1212
3600 BE Maarsen
in splan Csv-locatie Vreeland Z-12-l540.
Betreft zienswijze on|epbeste| g
Stichtse Vecht
Geachte leden van de raad,
ingsplan hebben wij als bewoners van Floraweg
Tegen het nieuwe ontwembeste|
k de nnnp|singen, toch nog ernstige bezwaren.
9 t/m 1 3 enl6 Vm 24, ondan s
Die hoogte past beslist niet Op deze
is voor ons nog steeds een probleem.
1. De hoogte kjja.
het plan gtenzende huizen juist l|g z
laats in het dom wnnr aile nnn
P
hter ons huis een in-en uitlû komt nnnr
k vooral erg op tegen zijn is dat er ac
2. wnnr wq oo Is
hoogd voetpad overblijh voor ons a
keepl|tsen,zonder dat er een apart ver
par
bewoners en andere voetg|gers.
l|tsen omdat dit het uitrijden
tegen de imit naar de parkeerp
3 Tevehk maken we bezwnar
' Floraweg 13 ernstige problemen gaat opleveren.
it de garage van de bewoonster van
u
de richting van De Vliet worden
de tekening dat de huizen zover in
4 verder zien we op bjkjjrt rmsr Iwt
l|terhén geen veilige oversteek meer over
ebouwd, dat er vanuit ortze ac
V igheid school gnnnde kinderen en bejaardent met
d richting Molenpad. (veil
voetpa
dere voetgmvers komt in gevnnr.)
rollatorlen an
d geen ieo|atie-avond zoals
dat we zeer slecht zijn geinfo|eer ,
5. Tenslotte vinden we te mnnr
ie op de ltemetsite van de gemeen ,
d op 24 april,ook weinig ilû-ol|mt
toegezeg . agtjtjen in de
23 augusmst na 6 weken lnzage
de sluitingsdat| is wel gewoon op
v||tiepedode.)
ijn benieuwd nnnr uw reactie
We z
B.Brouwer
Floraweg 9
3633 CV W d
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Klant, Markt & Relaties
Planadvies & Vergunningen
|ater|net
Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
Gemeente Stichtse Vecht
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
jlljlljjlljj||jjjjllljjlljljljjlljljljjl
. . '
Ciass.
Reg. (Za klnr.
lq/ls'-zkr -..-.u
lœléïsé.z slichlse
ech:
k O0tV.DeV.
Inge .
2 1 AL'. 2212
E'3ûh.Afd.
O
Aantekeningan//opiE aan.
é-serrrac,
Datum
onderwerp
Ontwerp bestemmingsplan CSV Iocatie Vreeland
20 augustus 2012
Ons kenmerk
12.092865
contactpersoon
Mosselman
Doorkiesnummer
020 608 53 60
E-mail
Geachte leden van de raad,
In uw mail van 11 juli 2012 attendeerde u mij op de ter inzage Iegging van
het ontwerp bestemmingsplan CSV Iocatie Vreeland. Waternet voert alle
beheeoaken uit van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Hierbij
geeft Waternet haar reactie op dit plan.
tanja.mosselman@waternet.nl
Waterkering
Het verheugt mij te zien dat u onze opmerkingen vanuit het vooroverleg met
de heer Maas in het plan heeft kunnen verwerken : de woningen zijn niet
Ianger in de beschermingszone van de waterkering geprojecteerd. Vanuit dit
thema zijn er wat ons betreft geen belemmeringen meer aanwezig.
Grondwater
U geeft aan dat u niet beschikt over actuele en betrouwbare gegevens met
betrekking to de grondwaterstand. Om eventuele grondwaterproblemen te
voorkomen adviseer ik u nader onderzoek te doen naar de grondwaterstand
ter plaatse. Ik geval van een geringel ontwateringsdiepte adviseer ik u de
bouwlocatie op te hogen, eventueel in combinatie met grondverbetering. Het
toepassen van drainage zou ik u af willen raden, in verband met het niet-
duurzame karakter ervan.
Oppe-laktewater
De watergang binnen het plangebied is een primaire watergang, waarvoor
het bestuur van AGV in 2007 een Iegger heeft vastgesteld. Waternet houdt
het profiel van deze watergang in stand door te maaien en te baggeren. De
Keurz stelt dat een primaire watergang aan weerszijden een
beschermingszone kent van 5 meter. Eén van de geplande gebouwen is in
deze beschermingszone geprojedeerd. Uit overleg met onze beheerder is
gebleken dat dit inhoudelijk geen probleem is: het water wordt vanaf het
1 Binnen de gemeente Amsterdam, waar AGv/Waternet bevoegd gezag is voor het grondwater,
www.waternet.nl
hanteren wij bij kruipruimteloos bouwen een ontwateringsdiepte van 0,5 meter-maaiveld. In geval
Van bouwen met een kruipruimte, 0,9 meter-maaiveld.
2 Art. 1.2 lid 3 en 4
1/2
Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (Iokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 4 1216593
Waternet is de gemeenschappelqke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
en de gemeente Amsterdam
i!
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Klant, Markt & Relaties
Planadvies & Vergunningen
Molenpad onderhouden. Procedureel echter, dient de initiatiefnemer hier wel
een watewergunning voor aan te vragen. Hij of zij kan dan op het aanvraag
formulier invullen dat reeds vooroverleg met het team Planadvies heeft
plaatsgevonden. Meer informatie over de watervergunning is te vinden op
www.waternet.nl/vergunningen-meldingen.
Datum
20 augustus 2012
ons kenmerk
12 .09286 5
Waterkwaliteit
Ik verzoek u aan de toelichting toe te voegen het gebruik van uitloogbare
bouwmaterialen aan de buitenzijde van de woning te vermijden. Hiermee
wordt diffuse verontreiniging van grond- en oppervlaktewater voorkomen.
Kabels en Ieidingen
Binnen het plangebied Iigt een rioolpersleiding. Op de plankaart heeft u deze
(inclusief de beschermingszone van 5 meter aan weerszijden van de buis)
correct aangeduid met een dubbelbestemming ''Ieidingen''. Ik verzoek u ook
in de toelichting bij het bestemmingsplan een alinea ''kabels en Ieidingen'' op
te nemen.
Beleid
Ik verzoek u het ''Waterbeheerplan AGV 2010-20 15'' toe te voegen aan
paragraaf 4. 11.4 van de toelichting.
Tot slot
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende ge'l'nformeerd te hebben. Als u nog
vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw
Mosselman of de heer Maas op 020 608 5334.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,
y
ö. van Drongelen
teamleider planadvies
2/2
Waternet is de gemeenschappeljke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
en de qemeente Amsterdam
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Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
36008E Maarssen
Betreft: bezwaar tegen concept bestemmingsplan
CSV- Iocatie Vreeland
Datum: 19 augustus 2012
Geacht college,
Ondergetekende, fam Stapper, Boterweg 3, Vreeland, maakt bezwaar tegen het concept
bestemmingsplan Csv-locatie Vreeland, zoals vanaf l3juni 2012 ter inzage Iigt.
Hoewel dit plan op diverse punten een aanzienlijke verbetering is t.o.v. het vorige
conceptbestemmingsplan van februari 2012, waarvoor onze waardering, blijven er een aantal
bezwaren overeind.
Class. - j
Reg. (zaajlnr.
XQ /i r'
Z zcjo
...-:) xmosoa
XN/n/z/çç . J S|ichlse
Uechr
lngek.
2 'i hlJ6 2|12 O'''V'SOî''
, g
' is|l'.qfd --
/ . .
r--.-..---.--..-......-..- --...--...... / y
l . .s.& : ' , . :: ,;.: t, ....2 ;n j g,z,;;.-) s j'qy ,,,,; : ;.j ..... . j
) ': . - - .
ql-ê
! .
i
Tegen het huidige plan willen wij het volgende inbrengen:
. Het plan is vanaf de bij het concept bestemmingplan gevoegde stukken, niet goed te
beoordelen op plaats en soort bebouwing. Op de informatieavond in de nieuwe CSV school
op 26 april 2012 is toegezegd de toen getoonde wijzigingen nader te zullen uitwerken en nog
voor de vakantie te presenteren. Nu worden we geconfronteerd met een geheel gewijzigd
plan, wat op vele punten onduidelijk is en in de vakantie periode ter inzage gelegd is.
. Zoals in ons bezwaar op het vorige concept bestemmingsplan al aangehaald,voorzag het
voormalige bestemmingsplan Molenvliet uit 1967 in een passende overgang van de nieuwe
wijk Molenvliet naar de oude bestaande bebouwing, o.a. te realiseren met bungalows, 55+
woningen en op het terrein van de voormalige boerderij Van Zwieten, waar het CSV- terrein
een deel van is, met 2 onder 1 kap woningen.
In een wijziging op dit bestemmingsplan 1n1977 heeft het terrein van de voormalige boerderij
Van Zwieten de huidige bestemming gekregen, met 55+ woningen aan de Floraweg en de
Boterweg en een school, beide met goovnokhoogte van ca 3/6m, dit met behoud van het
karakteristieke woonhuis van de voormalige boerderij uit 1909.
Het nieuwe conceptbestemmingsplan geeft nu maximale nokhoogte aan van 9,5 m, welke in
de nieuwe plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Deze hoogte is strijdig met
de vorige bebouwing alsmede met het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Vreeland,
waarin dit terrein de bestemming ''maatschappelijk'' heeft met een maximaal toegestane
goo|nokhoogte van 5/8m.
. Van een zorgvuldige inpassing, mede gelet op het karakter van het beschermde Dorpsgezicht
van de Boterweg, zoals ook nadrukkelijk bepleit in het Beeldkwaliteitsplan Beschermd
Dorpsgezicht Vreeland van maart 2009, is volgens ons gezien de nokhoogte dan ook geen
sprake. Zo hebben de eengezinswoningen in de nieuwe wijk een nokhoogte van nog geen 8m
(zie bijgevoegde tekening van de woningen in deze wijk), de aanliggende 55+ woningen van
ca 6m. Een Iagere nokhoogte is ons inziens dan ook een randvoo|aarde om tot een goede
inpassing te komen.
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. De bouwhoogte van 9.5m draagt ook flink bij tot het ontnemen van zonlicht voor de
omliggende bebouwing, hoewel in dit nieuwe plan al een flinke verbeterslag gemaakt is, zal
een Iagere nokhoogte fors aan deze bezwaren tegemoet komen,
. De meest westelijke woningen staan zoals uit de bij het plan gevoegde plattegrond is op te
maken (maten en gevelaanzichten ontbreken) dicht op de openbare weg, het voetpad op de
hoek VlievFetha Iijkt zelfs geheel te verdwijnen, terwijl ook de rest van het voetpad richting het
Molenpad plaats Iijkt te maken voor een toegangsweg naar de parkeerplaatsen langs de
Molenvliet. Het Iaten vervallen van deze 2 woningen Iijkt ons de aangewezen oplossing om
aan dit bezwaar tegemoet te komen.
Redenen waarom
plan te onthouden.
ondergetekenden het college verzoeken haar goedkeuring aan het voorliggende
Hoogachtend,
D. Stapper en J.P Stapper-samsom
terweg 3
3633EP Vreeland
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Vreeland, 13 auglls'tus 2012
Aan de Rnnd van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Mnnmen
bestemmingspl| Csv-locade V=land Z-12-1540.
BekeA Zenswijze ontwerp
Geachte leden van de |d.
'ngsplan hebvn wij als bewoners van Flomweg
Tegen het nieuwe on|epbe|emml
dnnkq de |passzgen, toch nog em|ge IVZwareII.
9 om 13 enl6 om 24, on j
ZK een probleem. Die hoogte P| WSIiSt niet OP deze
1. De hoogte is voor OIIS nog Ste|
alle aan het plan Anzende hllizenjlo 1aag Zjn.
plnnlq in het dom waar
1.
k vooral erg op tegen zijn is dét er achter ons huis een ilwen uitrit komt n|
2. waar we oo
art veihoogd voetpad overblijh voor ons als
|keeml|œwzonder dat er een ap
p
bewoners en andere voetg|ge|.
'nnr de prkeeml||en omdat dit het uitrijden
3 Tevens maken we bezwaar tegen de inrit n
' FloraWeg 13 ern|ige problemen gaat opleveren.
uit de garage van de bewoonxer van
'z|!n zover in de richting van De Vliet worden
4 Verder Zen we op de tekening dat de hlll
'n geén veilige oversteek meer overblijA nnnr het
ebouwd, dat er vanuit onze achterfnl
g bejaardent met
|g Molenpad. (veilileid school gnnnde Gderen en
voetpad rich
llatorlen andere voetg|gers komt in gevaar.)
ro
(1, geen |o|aée-avond zoals
lotte Wnden we dat we zeer slecht Zjn ge|ormeer
5. Tens
of rmatie op de inteme|ite van de gemeente,m|
toegezegd op 24 april,ook weinig o
6 weken illzxtge |dden in de
de sliegsdahlm is wel gewoon op 23 au ( na
vA|éepe|ode.)
We zijn benieuwd nnnr uw reactie
A de Boer
Floraweg 20
3633 CX Vreeland
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
Class.
IR 0- g , tz.ac- k ) ..
/; 1333
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Goed voor elkaar
Telefax: 0346 25 40 10
Ons kenmerk 201006|30-01
Uw kenmerk
Behandeld door
dhr. mr.W.M Herben
afwezig op dinsdag en donderdag
Doorkiesnummer (033) 43 42 320
Faxnummer (033) 43 42 170
E-mail w.herben@arag .nI
Onderwerp: Zienswijze Onœerpbestemmingsplan Vreeland Oost, concept-beeldkwaliteitplan en con-
ceptgeu-erordening
Leusden, 25 juli 2012
Geachte Ieden van de Raad,
Namens cliënt, N.J. àe Jong, wonende aan de Kleizuwe 107, 3633 AG te Vreeland, breng ik hierbij een
zienswijze naar voren tegen het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost, het concept-beeldwaliteitplan en
de concept geuwerordening die tot en met 26 juli ter inzage Iiggen.
Cliënt heeft de navolgende zienswijzen tegen het on|erpbestemmingsplan.
Cliënt is woonachtig direct grenzend aan in het plan opgenomen ontsluitingsweg van plangebied en hij ver-
wacht hierdoor ernstige hinder te zullen ondewinden. Deze hinder omvat zowel de geluids- en stankhinder
en de vermindering van de Iuchtkwaliteit als gevolg van het verkeer van en naar de geplande woonwijk,
alsmede als gevolg van de toename van verkeer op de N201 en de hiermee gepaard gaande verslechtering
van de verkeersveiligheid. Deze belangen zijn naar oordeel van cliënt bij de planvorming onvoldoende on-
derzocht en betrokken. Zo acht cliënt een verkeerstechnisch onderzoek naar ondermeer de verkeersveilig-
heid, verkeerscirculatie en mogelijke alternatieve ontsluiting wenselijk. Dit zelfde geldt voor de te verwach-
ten verslechtering van de Iuchtkwaliteit en de toename van de geluidsbelasting op zijn gevel. Dit Iaatste
temeer, omdat deze geluidsbelasting door het drukke verkeer op de N201 reeds meer dan 50db(a) be-
draagt. Daarbij komt dat cliënt eveneens hinder verwacht te zullen ondewinden van met de planuitvoering
gepaard gaande bou|erkeer.
Gelet op vorenstaande verzoek ik u namens cliënt geplande ontsluiting van het plan te wijzigen en de nodi-
ge mitigerende maatregelen hierin op te nemen teneinde de hiervoor genoemde hinder zo veel mogelijk te
beperken. Cliënt treedt hieromtrent graag in overleg met uw organisatie.
ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Vecekeringsmaatschappij N.V.
Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden ' Postbus 230, 3830 AE Leusden ' T (033) 43 42 342 ' F (033) 43 42 300 ' |.aran.nl
Rabobank 38.52.84.438 ' ABN-AMRO 45.80.09.253 ING-bank 607793 ' B-rW NL0019.24.722.8.01 KVK 31028303
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Blad 2
Ons kenmerk 201006|30-01
Hierbij doe ik u namens cliënt eveneens het verzoek om de geplande woningbouw zo te situeren dat de
afstand tussen de woning van cliënt en de dichtstbijzijnde woningen minimaal 100 meter bedraagt, dit om
de belasting op zijn woning zo veel mogelijk te beperken. Dergelijke afstand tussen de bestaande bouw en
de nieuwbouw acht client bovendien mogelijk binnen de uitgangspunten van het plan.
Cliënt is voorts van oordeel dat de gesloten overeenkomst en bestemmingswijziging zodanig financieel
gunstig is voor Driesen-vreeland BV dat er ernstig rekening mee dient te worden gehouden dat er sprake is
van verboden staatsteun en de uivoering van bepaalde werken bovendien Europeesrechtelijke dient te
worden aanbesteed. Als zodanig acht cliënt de uitvoerbaarheid van het plan onvoldoende vast te staan.
Tot slot onderschrijft cliënt de inhoud van de door de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe in-
gediende zienswijzen. Een afschrift hiervan treft u bijgaand aan en ik verzoek u de inhoud hiervan als hier
herhaald en ingelast te beschouwen.
Gelet op vorenstaande verzoekt ik u namens cliënt het plan niet, dan wel conform vorenstaande, aan te
passen.
Dit schrijven doe ik u heden ook per telefax toekomen.
Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand
Dhr. mr.W.M Herben
Medewerker Rechtshulp
ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Vecekeringsmaatschappij N.V.
Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden Postbus 230, 3830 AE Leusden ' T (033) 43 42 342 ' F (033) 43 42 300 ' w|.aran.nl
Rabobank 38.52.84.438 ' ABN-AMRO 45,80.09.253 ING-bank 607793 ' B'FW NL0019.24.722.8.01 KvK 31028303
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BELANGENVERENIGING BEHOUD LANDELIJKE KLEIZUWE
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p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email: Info@bblk-nl
Internet: www-bblk-nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 20-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost (hierna; het plan).
Voor de duidelijkheid en de goede orde zal de BBLK voor het communiceren van haar zienswijzen
richting de raadsleden aansluiten bij de indeling van de toelichting op het plan.
Paragraaf 1. Inleiding.
Vooropgesteld is de BBLK nog altijd van mening dat de overeenkomst tussen de voormalige
Gemeente Loenen en Driessen nietig is. De argumentatie hiervoor treft u aan in het schrijven van dr.
mr. H.J. Hoegen Dijkhof, namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands d.d. 13 mei 2011. De BBLK
onderschrij| de standpunten en argumentatie van mevrouw Hoegen Dijkhof - Wijnands volledig en
verzoekt de raad deze standpunten voor zover nodig hier als volledig herhaald en ingelast te
beschouwen. Voor de goede orde voegt de BBLK een kopie van dit schrijven toe aan deze zienswijze.
Desalniettemin wil de BBLK graag van de gelegenheid gebruik maken de raad inzicht te verscha|en
in de zaken die voor de BBLK belangrijk zijn bij een eventuele toekomstige ontwikkeling van het
betresende terrein. De hoofdbezwaren van de BBLK richten zich op de wijze waarmee in het plan
wordt omgesprongen met het bijzondere gebied van de Hollandse Waterlinie, het aantal woningen,
de situering in combinatie met de maatvoering van de woningen, geuraspecten, geluidhinder en de
verkeerssituatie. Om zo volledig mogelijk te zijn in haar zienswijze zal de BBLK echter, zoals gezegd
de indeling van de toelichting op het plan aanhouden.
1
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Paragraaf 2. Huidige situatie.
M.b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merkt de BBLK op dat niet wordt vermeld dat in de directe omgeving van het
plangebied d.w.z. aan de noordoostelijke zijde aangrenzend aan het plangebied, de buitenplaats
Landgoed de Plantage 1832 gelegen is. De dode arm van de oude Vecht (waarover wel gesproken
wordt) met haar beide oevers en aangrenzende boomgaard en Jubileumlaantje is onderdeel van het
Iandgoed dat is opgenomen onder de Natuur Schoon Wet, Rijksmonument is en ook deel uit maakt
van het Beschermd Dorpsgezicht van Vreeland, evenals het Spe|eweld.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
De BBLK heeft m.b.t. paragraaf 3.1. lnleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. Structuu|isie Infrastruttuur en Ruimte (SVIR)
De BBLK merkt op dat niet duidelijk is waarom geconcludeerd kan worden dat de geplande
ontwikkeling van het gebied de SER - Iadder volgt.
Met betrekking tot paragraaf 3.2.2. heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
De BBLK verzet zich tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt een herontwikkeling
van bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. De BBLK is van mening dat de Gemeente hiermee een
onjuiste voorstelling van zaken geeft. Het terrein aan de Kleizuwe 105 a is verre van een bestaand
stedelijk gebied, zoals voor een ieder ter plaatse duidelijk is. Er is slechts een rode contour verlegd
om nu bebouwing mogelijk te maken.
Met betrekking tot paragraaf 3.2.4. heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
De BBLK vraagt zich af in hoeverre de geplande naar de mening van de BBLK overmatig woningbouw
in Iijn is met het beleid uit de Nota Belvedère. Zo wordt volgens de BBLK niet altijd correct
omgesprongen met de cultuurhistorische waarden in het gebied als de Hollandse Waterlinie, de
Kleizuwe en de buitenplaatsen die het plangebied omringen. Zo is de sloop van een aantal bunkers
op het plangebied en de uitholling van het karakter van de Kleizuwe als historische weg door de
toename van het aantal verkeersbewegingen volgens de BBLK niet in Iijn met het respect voor
cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrijo. Ook de aantasting van de zichtlijnen in het
gebied en een te verwachten verandering in het beschermde dorpsgezicht ter hoogte van de oude
Vecht voldoen volgens de BBLK niet aan het beleid van de Nota.
2
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Paragraaf 3.2.6. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de Iigging van de Hollandse Waterlinie door het plangebied heen, is het plangebied een
bijzonder gebied, waarmee naar de mening van de BBLK zorgvuldig omgesprongen zou moeten
worden, zeker nu voor de gehele Hollandse Waterlinie in 2009 de status van Rijksmonument is
afgekondigd en er ook sedert die tijd op vrijwel alle elementen van de Hollandse Waterlinie een
voorbescherming onder de Monumentenwet gold. Vooralsnog is dit volgens de BBLK niet gebeurd.
Integendeel, in de ogen van de BBLK zijn door de Gemeente dubieuze vergunningen verleend en zijn
daardoor elementen van de Hollandse Waterlinie illegaal, althans niet onder de juiste vergunningen
gesloopt, die op dat moment bescherming genoten onder de Monumentenwet, waaronder in ieder
geval 1 bunker. Volgens de BBLK is dit de voornaamste reden dat er nu geen groepsschuilplaatsen
meer aanwezig zijn op het terrein.
Het is voor de BBLK niet te begrijpen waarom de Gemeente op 27 september 2010 een
sloopvergunning heeft verstrekt voor het slopen van een bunker toebehorend aan diezelfde
Hollandse Waterlinie op het terrein van het plangebied, terwijl de Hollandse Waterlinie blijkbaar zo
belangrijk is voor het gebied dat daaraan in de toelichting circa 3 pagina's gewijd worden en elders in
de toelichting nog eens meerdere malen gewezen wordt op het bijzondere karakter van de
Hollandse Waterlinie. Met de ene pet op wordt, naar de mening van de BBLK, de omwonenden door
de Gemeente een fantastische restauratie van de kazematten e.d. voorgeschoteld, terwijl de
Gemeente er met de andere pet op niet voor schroomt diezelfde kazematten, die zich echter op
door de Gemeente en projectontwikkelaar minder gewenste locaties bevinden, te (Iaten) slopen.
Nog onbegrijpelijker vindt de BBLK het, dat op de plek van de voormalige bunkers in het plan
woningen zijn ingetekend. Wenselijker zou zijn de bunker (maar ook de 2 eerder gesloopte bunkers)
op te nemen in het plan en in te passen in het ontwerp, waardoor ook deze bunkers als onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ere worden hersteld en zichtbaar worden gemaakt.
Door de wandelroutes/ het waterliniepad hierop te Iaten aansluiten ontstaat een nog betere
verbinding tussen Vecht, bunkers en kazemat. Kennelijk hebben woningbouwplannen de voorkeur
genoten boven de belangen van de Hollandse Waterlinie als cultureel erfgoed en worden deze
klaarblijkelijk in het geheel niet gerespecteerd, zoals wel wordt gesuggereerd in het plan. De enige
reden hiervoor Iijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Het
bestemmingsplan dreîgt op dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden.
De BBLK is van mening dat, nu van een herstel van de gesloopte bunkers moeilijk sprake zal kunnen
zijn, uit cultuurhistorisch oogpunt in ieder geval specifieke ve|ijzingen gemaakt dienen te worden,
zodat kan worden achterhaald waar de bunkers hebben gestaan. Deze plekken dienen omgeven te
worden met groen.
Paragraaf 3.3. Provinciaal beleid.
Paragraaf 3.3.1. Structuu|isie en Provinciale Ruimtelijke Verordening.
De BBLK merkt op dat zij uit gesprekken met voormalige wethouders van de gemeente Loenen en uit
de bezwaren tegen deze structuuwisie en provinciale verordening van mevrouw A. Hoegen Dijkhof -
Wijnands, door dr. mr. Hoegen Dijkhof in zijn schrijven de dato 22 november 2004 richting de
Provincie en de Gemeente gecommuniceerd, het volgende concludeed;
3
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De rode contour is volgens de BBLK verlegd op basis van het feit dat alle bedrijven waarvan de kern
van Vreeland en de Kleizuwe hinder ondervond en -vindt te verplaatsen en in de plaats van de
bedrijven Greif, Mur en Driessen op deze terreinen gezamenlijk 60 - 80 woningen mogelijk te
maken. In het huidige plan worden alleen op het terrein van Driessen 60 woningen gebouwd. Dit is
volgens de BBLK niet in Iijn met de achterliggende gedachte voor het verleggen van de rode contour,
zoals dat destijds naar de omwonenden is gecommuniceerd. Uit het citaat van de Gemeente dat in
de toelichting is opgenomen blijkt eveneens dat sprake was van ''enkele bedrijven'' waarvan de
verplaatsing gewenst was. De BBLK acht het een schending van gedane toezeggingen en vastgelegd
beleid van de Provincie dat nu slechts een van deze bedrijven verhuist en op het vrijkomende terrein
hetzelfde aantal woningen wordt gebouwd. De bewoners van de kern van Vreeland en de Kleizuwe
zijn hierdoor namelijk juist slechter af (naast de verkeersoverlast en de geuroverlast van de fabriek
Greit komen nu ook nog extra auto's en allerhande andere zaken op hun bord te Iiggen) terwijl juist
beoogd werd door het verleggen van de rode contour de situatie voor de kern van Vreeland en de
Kleizuwe te verbeteren.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 verwijst de BBLK naar haar standpunt zoals dit wordt
verwoord in haar commentaar bij paragraaf 3.2.6.
Paragraaf 3.4. Gemeentelijk beleid.
M.b.t. paragraaf 3.4.1. heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Welstandsnota.
De BBLK heeft in een aparte zienswijze haar mening over de Welstandsnota Stichtse vecht 2012 en
het concept - beeldkwaliteitsplan Vreeland Oost aan de Raad kenbaar gemaakt en verzoekt de
raadsleden deze zienswijze hier als volledig herhaald en ingelast te beschouwen.
Paragraaf 3.4.3. Beleidsregel Sociale woningbouw.
De Gemeente Iegt in deze paragraaf uit dat in afwijking van deze beleidsregel een ontwikkelaar niet
altijd 30 % van de geplande woningen in de sociale sector hoeft te bouwen, als hij aannemelijk
maakt dat de regel niet uitvoerbaar is. De projectontwikkelaar kan een beroep doen op een
compensatieregeling.
De Gemeente verwijst vervolgens naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente en
Driessen Vreeland B.V. uit 2010. De BBLK heeft grote twijfels over de juistheid van de
beweegredenen van de Gemeente aangaande de compensatieregeling die in deze overeenkomst
geregeld is met betrekking tot Driessen Vreeland B.V.
Volgens de Gemeente bestaat de compensatie van Driessen Vreeland B.V. , m.b.t. de vermeende
schadeclaim van Driessen Vreeland B.V. op de Gemeente, wegens het niet doorgaan van de
verhuizing van Driessen Vreeland B.V. van de Kleizuwe 105 a naar de Oostkanaaldijk 17- 18 te
Loenen (de Gemeente kon een artikel 19 procedure niet tot een einde brengen, wegens heftig
verzet uit de omgeving) er blijkbaar uit, dat het Driessen Vreeland B.V. wordt toegestaan van de
beleidsregel af te wijken. Voorts betaalt de Gemeente ter compensatie de kosten van het bouwen
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van de sociale huurwoningen aan de Floraweg en op het CSV terrein. De Gemeente ontvangt daar op
haar beurt een subsidie voor van de Provincie van EUR 100.000.
De BBLK vraagt zich af of hier geen sprake is van oneigenlijk gebruik van deze beleidsregel. Nog altijd
is niet gespecificeerd door de Gemeente of Driessen Vreeland B.V. wat de schade is die Driessen
Vreeland B.V. heeft ondewonden door het falen van de artikel 19 procedure. Bovendien stelt de
beleidsregel dat slechts mag worden afgeweken van de regel als de regel aantoonbaar niet uit te
voeren is. Hiervan is niets gebleken of gesteld door de Gemeente of Driessen Vreeland B.V.
De Gemeente verleent daarom volgens de BBLK aan Driessen onthe|ingen van de beleidsregel op
oneigenlijke gronden, namelijk om de vermeende schadeclaim op de Gemeente af te wenden en
niet op de gronden waarop afwijken van de beleidsregel is toegestaan.
Paragraaf 3.4.4. Landschapsontwikkelingsplan Breukelen Loenen.
De BBLK verwijst m.b.t. deze paragraaf naar haar zienswijze aangaande het concept -
beeldkwaliteitsplan en verzoekt de raadsleden deze zienswijze hier als volledig herhaald en ingelast
te beschouwen.
Ten aanzien van paragraaf 3.5 heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
M.b.t. paragraaf 3.6. verwijst de BBLK naar haar standpunten onder paragraaf 4.6.
Paragraaf 3.7. Vigerend bestemmingsplan.
Met betrekking tot de paragraaf merkt de BBLK op dat het volgens haar onjuist is dat Driessen
Vreeland B.V. over de juiste milieuvergunningen beschikt. Omwonenden hebben meerdere malen
tegen de te verlenen of verleende vergunningen van het bedrijf Driessen Vreeland B.V.
geprocedeerd tot aan de Raad van State en zijn daarbij steeds in het gelijk gesteld, waardoor
Driessen jarenlang heeft geopereerd zonder vergunning. Slecht een korte periode tussen 2000 en
2003 heeft Driessen Vreeland B.V. met een milieuvergunning haar werkzaamheden uitgevoerd (dit
omdat bewoners tegen die milieuvergunning niet in beroep zijn gegaan, omdat er afspraken waren
gemaakt met de Provincie, de Gemeente en Driessen Vreeland B.V. over de bedrijfsverplaatsing).
Toen de afgesproken bedrijfsverplaatsing uitbleef en opnieuw voor tien jaar een vergunning
aangevraagd werd zijn omwonenden daar weer met succes tegen in het geweer gekomen.
Vervolgens heeft Driessen Vreeland B.V. klaarblijkelijk een aantal werkzaamheden afgestoten
waardoor het bedrijf onder het Besluit Landbouwbeheer kwam te vallen en blijkbaar niet meer
vergunningplichtig was. Op verzoeken van bewoners aan de Provincie en het bedrijf om te berichten
welke werkzaamheden dan wel afgestoten waren is nimmer gereageerd.
De BBLK verwijst in dit kader naar de chronoloog van het dossier Driessen die te vinden is onder de
volgende link:
httn://www.bblk.nI/UserFiIes/CHRONOLOOG%20DOSSIER%20DRIESSEN%201991%20HEDEN%20 1
.pdf
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Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf len de brief
van mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands aan de Gemeente de dato 13 mei 2011, welke als bijlage
is toegevoegd aan deze zienswijze.
Paragraaf 4. Nader onderzoek.
Paragraaf 4.1. Algemeen.
De BBLK is van mening dat de waarden die voortvloeien uit de AWB en het Bro niet, althans
onvoldoende bij de besluitvorming rond het plan zijn betrokken. De BBLK verwijst naar haar
standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
De BBLK merkt op dat haar Iedenbestand serieuze twijfels heeft over de kwaliteit van het
bodemonderzoek nu men al jaren tekenen van verontreiniging heeft menen te zien en ook
meerdere malen een verontreiniging van het bodem / slootwater merkbaar is geweest voor
omwonenden.
Paragraaf 4.3. Luchtkwaliteit.
De BBLK concludeen uit de toelichting dat er geen onderzoek is gedaan naar de Iuchtkwaliteit in het
plangebied en de omringende gebieden.
Dit betreurt de BBLK omdat dit volgens de BBLK toch van belang kan zijn. Een bouwplan van 60
woningen is op nationaal gebied wellicht klein, maar voor Vreelandse begrippen is dat een zeer
flinke toename van het aantal woningen, die een grote impact zal hebben op de omwonenden.
De BBLK had daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de Gemeente zorgvuldig
onderzocht werden.
Paragraaf 4.4. Externe veiligheid.
De BBLK merkt op dat zich in de omgeving van het plan een aantal opslagplaatsen bevinden. De BBLK
beschikt over te weinig informatie om de juistheid van het gedane onderzoek te kunnen beoordelen.
In het geval van een calamiteit als gevolg van deze opslagplaatsen maakt de BBLK zich echter eerder
zorgen over de ontsluiting van het plangebied die naar haar mening op een dergelijk moment
ontoereikend zal zijn. Ook vraagt de BBLK zich af of het calamiteitenpad wel voldoet aan de eisen die
de noodwetten daaraan stellen.
Paragraaf 4.5. Geur.
Paragraaf 4.5.1. Geuronderzoek bedrijfsterrein.
De BBLK concludee| uit deze paragraaf van de toelichting het volgende.
'' itstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Greif heeft sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur u
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Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur ''uitstoot'' van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1OUe / M3mag bedragen om een goed woon - en Ieefklimaat te
kunnen waarborgen met betrekking tot de geplande woningen.
De daadwerkelijke geur ''uitstoot'' van Greif is op dit moment echter blijkbaar Iager dan 1.1 OUe /
M3. De gemeente heeft bij de situering van de woningen aan de westzijde van het plan rekening
gehouden met het advies van het Buro Blauw. De BBLK vraagt zich af waarom uitgegaan wordt van
de Iagere waarde uit het onderzoek en niet van de maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals deze is
opgenomen in de milieuvergunning van Greif. Het Iijkt de BBLK onverstandig uit te gaan van deze
Iagere waarde, omdat bij een overschrijding daarvan een conflict kan ontstaan tussen de vergunning
van Greif en het Ieefklimaat van de eventueel te realiseren woningen en daardoor zowel Greif in zijn
bedrijfsmogelijkheden als de bewoners in hun woongenot geschaad kunnen worden. Dat op een
zeker moment is geconstateerd dat de daadwerkelijk geur ''uitstoot'' minder was dan de Iaagste
waarde doet hieraan volgens de BBLK niet af.
Beter is het volgens de BBLK ook de woningen op een grotere afstand te houden van Greif en de
geurcirkel te vergoten om een conflict te voorkomen. Bovendien ervaren de bewoners van de
Kleizuwe ook met regelmaat geurhinder van Greif en zijn zij er moeilijk van te overtuigen dat voor
een woning die op minder dan 300 meter afstand van de fabriek staat een prettig Ieefklimaat
gewaarborgd kan worden.
Paragraaf 4.5.2. Geuronderzoek veehouder.
De BBLK verwijst ten behoeve van haar standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK heeft
ingediend bij de concept - geuwerordening Vreeland Oost en verzoekt de raadsleden deze
zienswijze voor zover nodig hier als volledig herhaald en ingelast te beschouwen.
Paragraaf 4.6. Geluid.
Paragraaf 4.6.1. Wegverkeer.
De BBLK is van mening dat voor de rekenmethode voor het akoestisch onderzoek van Munsterhuis
ten behoeve van het berekenen van de te verwachten geluidhinder inmiddels achterhaald is. Het
onderzoek is uitgevoerd met de methode uit 2006, terwijl nu juist dit voorjaar een nieuwe methode
is ingevoerd om de geluidsniveaus te berekenen, die onder andere beter is afgestemd op het
gestegen geluid van personenauto's gedurende de laatste 10 jaar. De BBLK zou graag zien dat de
Gemeente gebruik maakt van deze nieuwe en accuratere rekenmethode om de te verwachten
geluidsniveaus te bepalen. Daarbij is Munsterhuis blijkbaar uitgegaan van een verkeersintensiteit
van 550 mvt / et op de Kleizuwe, terwijl uit het tweede verkeersonderzoek is gebleken dat dit er
minstens 850 mvt / et zullen zijn.
Paragraaf 4.6.2. Industrie.
De BBLK merkt op dat niet alleen vanuit de N201 geluidhinder is te verwachten in het plangebied,
maar zeer zeker ook aan de kant van het plangebied waar de geplande woningen grenzen aan het
terrein van Greif en blijkens de toelichting binnen de geluidzone industrielawaai Iiggen.
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De BBLK vraagt zich af of de Gemeente geen geluidsscherm o.i.d. moet plaatsen om een aantasting
van het Ieefklimaat door geluidshinder van de kant van Greif te voorkomen.
M.b.t. paragraaf 4.7. heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.8. Milieuzonering.
De BBLK concludee| uit de toelichting en de VNG brochure dat de gewenste afstand van de
woningen tot het terrein van Grief 300 meter dient te bedragen en dat De Gemeente daarvan
slechts gemotiveerd mag afwijken.
De afstand tussen het terrein van Grief en de eerste woning in het plangebied bedraagt klaarblijkelijk
165 meter. De Gemeente meent te kunnen afwijken van de richtlijn omdat er nu ook al een huis op
70 meter afstand van het terrein van Greif staat.
Volgens de BBLK is deze motivatie onvoldoende om van de richtlijn van 300 m te mogen afwijken. De
Gemeente heeft niet aangetoond dat deze woning een goede Ieefklimaat heeft ondanks de korte
afstand tot het terrein van Greif, bovendien staat het huis in kwestie aan een totaal andere kant ten
opzichte van Greif dan de gedachte woningen. De Gemeente kan beter de 300 meter richtlijn
aanhouden om conflicten en inbreuken m.b.t. het Ieefklimaat te waarborgen.
Paragraaf 4.9. Natuur.
Met betrekking tot deze paragraaf heefl de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
De BBLK merkt op dat de Gemeente niet duidelijk maakt waarop de conclusie dat ''er met zekerheid
geen negatief effect zal zijn op het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen'' uit de Voortoets
gebaseerd is.
Bovendien merkt de BBLK op dat het vewolgonderzoek van Els & Linde uit juni 2011 waarin deze
conclusies nader geanalyseerd en onderbouwd worden in opdracht van Driessen Vreeland B.V. is
gedaan. De BBLK acht dit geen blijk geven van zorgvuldig onderzoek maar eerder van ''wie betaalt,
bepaalt'' en beeft geen grote waardering voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Paragraaf 4.9.2. Beschermde soorten.
De BBLK merkt op, dat zij eraan twijfelt of de gegevens m.b.t. de beschermde soorten, waar de
Gemeente zich op baseert, nog steeds voldoende actueel zijn. Het Iaatste onderzoek dat gedaan is
naar de op het terrein mogelijk aanwezige beschermde soorten dateert uit het najaar van 2010, wat
inmiddels al weer geruime tijd geleden is.
Met betrekking tot het mitigatieplan verwijst de BBLK naar haar opmerking over het
vewolgonderzoek van Els & Linde zoals hierboven verwoordt.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven bij de BBLK verbazing oproepen.
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Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar daarbij Iijkt geen oog te zijn voor de daadwerkelijke
situatie. Deze situatie is dat de Kleizuwe een historische weg van meer dan duizend jaar oud is, er
een aantal onoverzichtelijke bochten zijn en de weg veel gebruikt wordt door recreatief en Iangzaam
(agrarisch) verkeer. Graag maakt de BBLK de raadsleden in dit geval attent op het artikel ''De Polder
Dorssewaard te Vreeland'' geschreven door de heer Anton Cruysheer, te vinden via onderstaande
Iink, waaruit het grote cultuurhistorische belang van de Kleizuwe blijkt.
http://www.bblk.nl/usel-riles./Artikel%zopolderlzoDorssewaard%zote%zovreelandtll.pdf
Van de grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder
ondervinden. De weg wordt veel gevaarlijker en de landelijke schoonheid van de Kleizuwe wordt
ernstig aangetast. De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene
beginselen van een er|oegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de
Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat zich niet vergelijken met een normale er|oegangsweg.
In een van de rapporten is te Iezen dat op de Iangere termijn verkeersontsluiting via het
noordwestelijk deel van het plangebied wordt voorzien. Als dat zo is, is het logischer dit nu al vorm
te geven en verder uit te werken en het niet te beperken tot een calamiteitenpad. De BBLK pleit
ervoor de definitieve ontsluiting van de woonwijk aan de noordkant/Bergseweg te situeren.
Middels een aanzienlijke reductie van het aantal te bouwen woningen Iaat het probleem van de
ontsluiting zich ook gemakkelijker oplossen.
Verder vraagt de BBLK zich af, aangezien dat nergens terug te Iezen is, hoe de aan- en afrijdroute van
het bouwverkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK geen optie.
Met betrekking tot paragraaf 4.11. merkt de BBLK op dat zij het toejuicht dat duurzaam bouwen zal
worden betrokken in de eventuele uitvoering van het plan.
Paragraaf 5. Toekomstige situatie
Paragraaf 5.1. Woningbouwprogramma.
De BBLK verwijst graag naar het onder paragraaf 1.1 opgemerkte.
Met betrekking tot de paragrafen 5.2 tot en met 5.4. en de paragrafen 7 en 9 merkt de BBLK het
volgende op.
De BBLK vindt het aantal woningen te hoog. Het aanvankelijke uitgangspunt was en is naar de
mening van de BBLK nog steeds om zoveel woningen te realiseren als nodig was om de verplaatsing
van het bedrijf van Driessen te financieren, budget neutraal dus. Vermoedelijk is de financiering
hiervan rond te krijgen met vijf tot tien woningen. De geplande vijftig tot zestig woningen zijn van
een totaal andere orde.
Uit de beantwoording van de inspraakreactie blijkt dat de Gemeente bepaald geen zekerheid heeft
of er wel vraag is naar de geplande woningen in deze economische crisistijd. Zo wordt al rekening
gehouden met gefaseerde verkoop. Verder verwijst de Gemeente vooral naar de initiatiefnemer. Die
draagt het risico van de verkoop, draagt de planschade en dergelijke. Deze verwijzing geeft echter
ook geen antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staan alleen al in
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de woonkern Vreeland 40 woningen te koop in zeer diverse prijsklassen. Hier nog eens 55-60
woningen aan toevoegen, Iijkt de economische haalbaarheid van het plan ernstig te ondermijnen en
zal marktverstorend werken en grote en ongewenste Ieegstand tot gevolg kunnen hebben.
Aanzienlijk minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicht op kenmerken
van de Hollandse Waterlinie zullen ook de kenmerken uit het concept - beeldkwaliteitsplan
aanzienlijk versterken.
Nu op geen enkele wijze de noodzaak blijkt voor vijftig tot zestig woningen en dit aantal het gebied
ernstig aantast, dient het aantal woningen flink naar beneden bijgesteld te worden. Als gevolg
hiervan zal ook geheel of gedeeltelijk tegemoet worden gekomen aan de genoemde bezwaren,
zodat door forse reductie van het aantal woningen de kansen op haalbaarheid van het plan
aanzienlijk worden vergroot.
Met betrekking tot de paragrafen 8 en 10 heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Tot slot
De BBLK verzoekt de raadsleden vriendelijk om op grond van bovenstaande punten hun goedkeuring
te onthouden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsplan gewijzigd tot stand te Iaten
komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Jan de Jong, voorzitter BBLK.
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p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email: Info@bblk-nl
lnternet: www.bblk.nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 19-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-geuwerordening namens de Belangenvereniging Behoud Landelijk
Kleizuwe.
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op de concept-geuwerordening Vreeland - Oost (hierna; de verordening) als onderdeel van
het ontwerp- bestemmingsplan Vreeland - Oost (hierna; het plan).
De Gemeente wijkt in de verordening af van hetgeen de wet in artikel 3 Iid 1 sub c Wgv bepaalt over
het maximaal vergunbare geurniveau met betrekking tot de bedrijven in en om het gebied, namelijk
2 OUE / m3 en trekt het maximale vergunbare geurniveau op tot 3 OUE / m3 . Dç Gemeente kan
#
afwijken van de wettelijke norm op basis van en met inachtneming van artikel 6 Wgv, mits voldaan is
aan de voorwaarden uit artikel 8, 9 van de Wgv. De BBLK is van mening dat de Gemeente niet aan de
vereisten heeft voldaan op grond van het volgende.
De BBLK meent dat met betrekking tot de grondslag voor het verruimen van de wettelijke geurnorm
aan de zijde van de Gemeente sprake is van een bewuste doelredenatie. Daar waar in het concept
ontwerp - bestemmingsplan Vreeland - Oost werd uitgegaan van 2.0 OUE/m3 als uiterste grens
waarbinnen geen nieuwe woningbouw kan plaatsvinden, is deze nu plots verruimd naar 3.0
OUE/m3.
De 2.0 OUE/m3 geurcirkel is door de bewoners van de Kleizuwe ten tijde van de inspraakreactie
getoetst. De bevindingen van de bewoners waren dat de geurcirkel verder het plangebied
ingetrokken zou moeten worden, als gevolg waarvan er in een groter deel van het plangebied geen
woningbouw mogelijk zou zijn. In het geuronderzoek van De Roever Omgevingsadvies d.d. sjuni
2012 worden deze bevindingen bevestigd.
Echter, in plaats van dat de Gemeente opnieuw naar de indeling van het plangebied, het aantal
woningen etc. kijkt en daarvoor een zo gunstig mogelijk Ieefklimaat nastreeft (bijvoorbeeld door
minder woningen te situeren in de geurgevoelige zone van het plan of door het plaatsen van een wal
o.i.d), wordt naar de mening van de BBLK in paragraaf 3 van de Notitie Lokaal Geurbeleid Vreeland -
Oost, die ten grondslag Iigt aan de verordening, met vage argumenten (de woningen komen te
Iiggen in een open Iandschap, toekomstige bewoners kunnen bij het kopen van een woning rekening
houden met de aanwezigheid van de veehouderij) de norm van ten onrechte 2.0 OUE/m3 ter
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discussie gesteld en wordt door de Gemeente naar een 'acceptabele' verhoging hiervan tot 3.0
OUE/m3 toe geredeneerd.
Hierbij worden uitsluitend de belangen van de projectontwikkelaar (het aantal huizen in het plan
wordt niet beperkt) en de geiten-/veehouder (wordt niet beperkt in de bedrijfsvoering door de
eventuele nieuwbouw) afgewogen en worden de belangen van de huidige Kleizuwe bewoners en de
eventuele toekomstige bewoners van het plangebied ernstig ondermijnd. Immers, de geurnormen
voor de geiten -/ veehouder worden met het optrekken van de norm verruimd, terwijl het
Ieefklimaat van de aan de Kleizuwe gelegen woningen naar de maatstaven van de huidige norm al
aan de bovengrens van het maximaal toelaatbare raken en in bepaalde gevallen zelfs overschrijden.
Met het verruimen van de norm waarbinnen de veehouderij mag opereren zal dit alleen maar
verergeren. Bovendien is de BBLK van mening dat van een ''redelijk goed'' Ieefklimaat voor slechts
negen woningen geen sprake zal zijn binnen het plangebied, maar eerder van een (zeer) matig
Ieefklimaat voor alle in het plangebied gelegen woningen, nu de bestaande norm zover wordt
opgerekt.
De BBLK is van mening dat de Gemeente met het bovenstaande onvoldoende heeft gemotiveerd
waarom zij in deze van de wettelijke norm denkt te kunnen en mogen afwijken.
Bovendien ziet de BBLK niet in waarom aan de ene kant van het plan de geurnormen sterk worden
verruimd om de bedrijfsvoering van de veehouder niet te schaden en aan de andere kant van het
plan de geurnormen voor de bestaande fabriek worden verengd tot onder het niveau van hetgeen
reeds aan de fabriek vergund is en deze daardoor in zijn bedrijfsvoering juist geschaad zal worden.
De gemeente wekt door de gekozen handelwijze volgens de BBLK ook hier de schijn op van partijdig
en vooringenomen zijn (namelijk alle regelgeving in het voordeel van de projectontwikkelaar
toepassen en zo veel mogelijk huizen mogelijk maken), waartegen de BBLK hierbij heftig protesteed
alsook tegen de verruiming van de te hanteren geurnorm.
Ik verzoek u om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden aan de verordening dan wel
het bestemmingsplan gewijzigd tot stand te Iaten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Het bestuur van de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
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BEGNGENVERENIGING BEHOUD
LANDELIJKE KLEIZUWE
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email: Info@bblk.nl
Internet: www.bblk.nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht,
Postbus 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 16-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland - Oost (hierna: het plan) als onderdeel van het
ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwalileitseisen verwoordt in het plan vinden klaarblijkelijk hun oorsprong in de Welstandsnota
Stichtse Vecht 2012(de Nota). Op pagina 38 tot en met 45 van deze Nota wordt het dorp Vreeland
besproken. Vreeland - Oost komt aan de orde in de pagina's 44 en 45 van deze Nota. De Nota
spreekt over Vreeland - Oost als zijnde een bijzonder welstandsgebied.
In het plan worden de eisen die de Nota aan de welstand stelt nader uitgewerkt. Gesproken wordt
over het groene karakter en het rustige beeld wat de te realiseren woonwijk Vreeland - Oost zal
moeten hebben. Eveneens wordt gesproken over dat het beleid van de Gemeente gericht moet zijn
op het garanderen van de bestaande zichtlijnen en het voorkomen van dissonanten met betrekking
tot het aanzien vanuit het omringende Iandelijke gebied.
De BBLK is van mening dat wanneer het aantal woningen in het ontwerp - bestemmingsplan
Vreeland -oost naar beneden wordt bijgesteld, een aanzienlijke verbetering kan worden bereikt met
het oog op bovenstaande kwaliteitseisen uit het plan, zowel voor de bestaande bewoners van het
gebied als voor de gedachte bebouwing.
De BBLK ervaart dat in het ontwerp- bestemmingsplan Vreeland - Oost de gedachte bebouwing wel
erg dicht op de bestaande bebouwing komt, zeker aan de oostzijde van het plan. Gelet op de
toegestane bouwhoogte (in ieder geval vijftien meter binnenplans zonder vrijstelling) en het
bouwvolume is dit onwenselijk. De maatvoering van de gedachte bebouwing en het volume daarvan
dient naar beneden bijgesteld te worden. Te meer omdat in het plan wordt gesproken over het
garanderen van de zichtrelaties in het gebied.
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Tevens wordt de landelijke, groene en rustige beleving aangehaald, die de te realiseren wijk zou
moeten bezitten. Deze aspecten van het plan gaan met het huidige aantal te realiseren woningen
zeker niet op voor de bewoners van de reeds bestaande bebouwing en naar de mening van de BBLK
ook niet voor de eventuele toekomstige bewoners van het gebied, vanwege het aantal gedachte
woningen en de huidige uitwerkingen van het plan in het ontwerp- bestemmingsplan Vreeland -
Oost. Hierdoor is de BBLK van mening dat het ontwerp - bestemmingsplan niet voldoet aan de eisen
van het plan m.b.t. het voorkomen van dissonanten ten aanzien van het omringende gebied.
Groenbu|er
Aan de noordzijde van het plangebied Vreeland - Oost is een groene afscheiding met een
schiereilandje gemaakt . Er kan onder andere gemakkelijk een verbetering van de situatie worden
doorgevoerd wanneer ook aan de zuidzijde van het plangebied een schiereiland (bijlage 1) als
groene buffer wordt gemaakt. Voor de huidige bewoners van de Kleizuwe vormt een dergelijke
afscheiding een grote verbetering. Ook zou het gebied daardoor veel beter voldoen aan de
kwaliteitseisen die het plan daaraan stelt. Wanneer de sloot aan beide zijden van het schiereiland
breed genoeg gemaakt wordt (circa vijf meter) dan kunnen alle watergangen goed onderhouden
worden vanaf het water.
De BBLK verzoekt u daarom vriendelijk om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden
aan het plan, dan wel het ontwerp - bestemmingsplan Vreeland - Oost op grond daarvan gewijzigd
tot stand te Iaten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Het bestuur van de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
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Gemeente|ad en Stlchtse Vecht
Pœtbus 1212
3600 BE MMRSSEN
Telefax! 0346 25 40 10
Pskenme* 20K(>44|-m
œ Wnm-k
GAarxlsM door
Dœ|èznumïw (:33) 43 42 3ZG
Famam|r (e33) 43 42 170
5.1%1 w.he|n@amg.nl
dilr. ITIr.W.M Herben
af|zlg te dln|t|g en dondeMag
Onde|p: Zi/ns|lze O|erpb|temml|splan Vreeland Oost On|pt-beeld|alReëplan en con-
œ|geuwero|enlng
Leusden. 251ulI 2012
Geachte Ieden van de Raad.
Namens cllënt N.J. de Jong' wonende |n de Kelzuwe 107, 3633 AG te Vreeland, breng Ik hlerblj een
zienswllze n|r Moren tegen het on|erpbestemmingsplan Vreeland Oost, het Oncepù-beeld|ll|it|an en
de Oncept geu|e|rdening die tot en met 26 jull ter Inzage Ilggen.
Cliënt hee| de navorgende zlens|lzen tœen het on|er|estemmlxsplan.
Cliënt is woonaehtig direct grenzend aan in het plan epgenomen ontsluitings|g van plangebied en hj ver-
|cht hedc|œns|œ hinder te zullen onde-inden. Deze hinder omvat zo|l de gelnld|- en |t|khlnder
en de vermindeng van de Iuch|lltàt als gevolg van het v|rkeervan en |ar de g|plandp woonwlk,
alsmede al: gevolg van de toenâme van verkeer op de N201 en de hiermee gepaard gaande verslœhte|ng
van de verkee|veiligheid. Deze belangen ziln nœr oordeel van cliEnt bij de pknvormins onvoldoende on-
derzœht en betrokken. Zo acht diënt een verkentKhnisch ondecoek naar ondermeer de verkee|veilig-
held, verkee|clxula|e en mogelllke àternatleve ontGlulbng wensellk. Dit zelfèe |ldt voor de te ve|cç
ten vœslechtœlng van de Iucht|llteR en de toename van de gduldsbela||ng op zljn gevel. D|t |aatste
temeer, |dat deze geluldsbelasting door het drukke verkeer op de N201 rees meer dan 50db(a) be-
draagl. Daarbd komt dat cllënt eveneens à|nder verwacht te allen onde|nden van met de planul|oclng
gep=rd gaande bœ|eieer.
Gelet op vorens|an| verzoek ik u namens cliënf geplande ontsluqlng van het en te wjaen en de nodi-
ge mitigerende maategelen hierln op te nemen tpnelnde de hiervoor genoemde hinder zo veel mogellk te
|pœkfn. Gllëct lreedt hleromtxnt graag ln overleg met uw organls|e.
AMG - Nederlan|, |lgemen| |||bl|lpn: Veckeeg|m--çb|ppll N.V,
Kœe|n|laan 2. |33 A| Lœsd|n . aslùus 230, 3832 AE Leu|en
Rabob|nk 38.5184.|| ' ABN.AMK *,|029.253 . lNG-bank 687793
' 1- (B33) 43 42 342 . F (033) 43 42 300 ' |-a|c.nl
- BTW NL0019.24-7D.B.G1 ' KVK 31023333
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Hierbij doe ik u namens cllënt eveneens het verzœk om de geplande |ningbouw zo te situeren dal de
afstand tussen de woning van cliënt en de dich|lbijzjnde woningen mirhimaal 100 meter bedraegt. dlt om
de |lastlng op zljn |nlng = veel mogelijk te beperken. Dergelijke afstand tussen de beôtaande Ouw en
de nleuwbouw acht Gllent bovendi|n mo|llk binnen de uikangspunten van het plan.
Gllënt Is voorts van oordeel dat de gesloten |erœnkomst en b|temmingswljzglng zodanig flnancieel
|retlg is voor Dri|en-vreeKnd BV dat er emst|g rekenlng mœ dient te worden gehcuden dat er spfake is
van ver|den staatsteun en de uiv|ng van |paalde werken |vendien Europeesr||lljke dient te
worden aanb|teed. Als zodanb acht clië|t de ui|oerbaœheld van het plan onvoldoende mst te staan.
Tbt |lôt onde|chriW cllënt de Inhoud van de docr de Bdangenverenlglng Behœd |ndelljke Kleiztlwe in-
gedëende zlnswijzen. Een afsehrlft hlervan treft u bljgaand aan en ik verzoek te de lnhotld hlervan als hier
herhaald en ingelast te |schouwen.
Gelet op vorens|ande verzoekt ik u namens ollënt het plan nlet, dan -1 coëorm vorenslxnnde, aan te
passen.
Dlt schnlen doe Ik u heden eok p|r telefax toekomen.
Hoogachte|,
AMG Rethîbijs||
Dhr. mr.W.M |n
Me||rker Rechtshulp
AMG- Neerland, Remene Reçuelleland Vecqke|n|||||ppîl N.V.
|slanjelaan 2. 3|3 AN Leu|n ' Postbus 23% :'M30 AE Letlsden ' T (033) 4342 M2 . F (033) 43 42 300 . wwwaœo.nl
Rabo|nk 38.52.|.08 ' A|N-AMRO *.80.09.253 ' Ihcèank 60|93 ' 81-* |019.24.7|.8.:1 ' KVK 3102003
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BEGNGENVERENIGING BEHOUD GNDELIJKE KLEIZUWE
y l Zo
(r,.
p/a Klelzuwe 121
3633 AG Vreeland
Emall: Info|bblk.nl
Internet: |-bblk-nl
Gemeent|ad van Stlcht|e Vecht
Poslbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 20-07-2012
Be|re|: On-erpbestemmingsplan Vreeland O|M Z/12/13337
Geachte raadsleden,
Hlerbij onwangt u de zlenswllze van de Belangenvereclglng Behotld Landelllke Klelzuwe (kodweg:
BBLK) op het ontwerpbestemmîngsplan Vreeland Oost (hlerna; het plan).
Voor de dvldelljkheld en de goede orde zal de BBLK voor het communlceren van haar |enswllzen
richtlng de mad|leien aansluiten blj de Indeling van de toellchtlng op het plan.
Paragraaf 1. Inleldlnp
Vooroœesteld is de BBLK nog altijd van menîng dat de overeenkomk tussen de vxrmalige
Gemeente œenen en Drle--n nletlg Is. De argumentatle hiewoor treft u aan In het schrljven van dr.
mr. H.J. Flçegen Dljkhof, namens mevrouw A. Hoegen Dllkhof - Wljnands d.d. 13 mel 2011. De BBLK
onderxhrijo de |andpunten en argumen|tle van mevrovw Hoegen Djkhof - Wllnands volledlg en
verzoekt de raad deze standpunten vocr zover nodig hier als volledig herhaald en ingelast te
bescheuwen. Voor de goedê orde voêgt de BBLK êên kopie van dît sehrijven toe aan deze Zenswijzê.
Desalnie|emin wii de BBL: graag van de gelegenheid gebruik maken de raad inzicht te vemchaffen
in de zaken die voor de |BLK bekngrijk zijn bij een eventuele tœkomstige ontwikkeiing van het
betrefende terrein. De hoofdbezwaren van de BBLK richten zlch op de wljze waarmee In het plan
wordt omgesp|ngen met het bijzondere gebled van de Hollandse Watedinie, het aanml woningen,
de situering in combinatle met de maawoering van de wonîngen, geuraspeden, geluidhinder en de
ve/eerssi|atîe- Om zo volledig mogelijk te zjn in haar zienswijze zal de BBLK echter, zoals gezegd
de indellng van de toellcbtlng op het pbn aanhouden.
1
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Paragraaf â. Huidige sëuatie.
M.b.t. de paragrafen 2-1, 2.2 en 2.3. h|ft de BBLKvoorals|ggeen opmerkîngen.
Paragraaf z4.omgevlng Plangebied.
M.b.t. paragraêf 2.4 merkt de BBLK op dat niet wordtvermeld dat in de directe omgevîng van het
plangebied d.w.z. aan de noordoeelljke zijde aangrenzend aan het plangebied, de buàenplaatx
Landgoed de Plantage 1832 gelegen is. De dode arm van de oude Vecht lwaaœverwel gesproken
wordt) met haar beide oevers en aangrenzende boomgaard en Jubileumlaantle Is onderdeel van llet
Iandgoed dat 1S opgenomen nnder de Natuur Sthnon Wet, Rillmonument is en ook deel ult maakt
van het Beschermd Dorps|zlchtvan Vreeland, evenals het Spe|e|eld.
Paragraaf 3. Beleldskaders.
De BBLK heeft m.b.t. |ragraaf 3.1. Inleiding geen opmerkingen.
paragr|f 3.2. RljksoverheM.
Pafâgraaf 3.2.1. Stmœu|sie Infreuduur en Ruimte (SVIR)
De BBLK merkt op dat nlet duldelllk Is waarom gecondudeerd kan worden dat de geplande
ontwikkeling|n het gebled de SER - ladder volgt.
Met betrekking tot parag--f 3.2.2. heeft de BBLKvooralsnng geen opmeâingen.
Parag|f 3.2.3. Reallsaeepa||d N|lonaal Rulmtelllk Beleld.
De BBLK veczet zich tegen de hase ''Flet voorli|ende bestemminoplan maakt een heron|ikkeling
van bestaand stedelijk gebied mogeljk-'. lle BBLK is van mening dat de Gemeente hiermee een
onlulste voorstelllng van zaken geeû. He' terrein aan de Klelzuwe 105 a is vêrre van een bestaand
stedelilk gebied, zoals voor een ieder ter plaat| duidelilk is. Er is slechts een.rode contour verlegd
om nu bebouwing mogelijk te maken.
Met betrekking tot |eagraaf 3.2.4. heeft de BBLK vooralsneg geen opmerkingen.
'Pamgraaf :.2.5. Nota Belvedère.
De BBLK vraagt zich af in hoeverre de geplande naar de mening van de BBLK overmatig woningbouw
in Iijn is met het beleid uit de Nota |lvedère. Zo wordt volgens de BBLK nâet altîjd correct
omgesprongen met de cultuurhîuto|sche waarden in het gebied al de Hollandse Waterlinie, de
Klelzuwe en de buitenplaahen die het plangebied omringen. Zo îs de sloop van een aantal bunkers
op het plangebied en de uitholling van het karakter van de Klelzuwe als hlstcrixhe weg door de
toename van het aantal verkee|bewegingen volgens de BBLK nlet In IIJn met het rexped voor
cul|urhtstorlsme waarden dat de Nota vocrschrlj|. Ook de aantaMing van de zlchtl|jnen in het
gebied en een te verwachten verandering in het beschermde dorpsgezicht ter hoogte van de oude
Vecht voldoen volgens de BBLK nîel aan het beleid van de Nota.
2
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paragraaf 3.2.6. Nieuwe H|llandse Waterllnle
Door de ligging van de Hollandse Waterlinie door het plangebled heene Is het plangebied een
bijzondergebied, waarmee naar de menlngvan de BBLK zorgvuldig omgesprongen zou moeten
worden. zeker nu vcor de gêhele Hcllandse Waterllnle In 2009 de status van Rljksmnnqment Is
aîakondlgd en er ook seded die tijd op vrilwel alle elementen van de Hollandsê Waterlinle een
vonrb|hefming onder de Monementenwet gold- Vonralsnog is dit volgens de BBLK niet eebeurd.
Integendeel in de ogen van de BBLK zjn door de Gemeente dubieuze vergunningen verleend en zin
daardoor elementen van de Hollandse Waterlinie illegaal, althans niet onder de Julste vergunningen
gesloopt dle op dat moment beKhermîng genoten onder de Monumentenwet, waaronder In leder
geval 1 bunker. Volgens de BBLK is dit de vcornaamste reden dat er nu geen groepsschuilpiaaten
meer aanwezîg zijn op het terreln.
Het is voor de BBLX niet te ëesrijpen waarom de Gemeente op 27 september 2010 een
sloopvergunning heeft verstrekl voor bet slo|n van een bunker toebehurend aan dlezelfde
Hollandse Waterlinie op het terreln Man het plangebied, terwijl de Hollandse Waterlinle blljkbaarzo
belangrljk Is vcor het gebied dat daaraan In de toelichtîng circa 3 pagina's gewlld worden en elders in
de tcellchtlng nog eens meerdere malen gewezen wordt op bet bijzondere karakter van de
Hollandïe Watedlnle. Met de ene pet op wordt, naar de mening van de BBLK, de omwonenden door
de Gemeente een ënlastische rekauratie van de kazematten e.d-voorgeschoteld, terwiâl de
Gemeente er met de andere pet op niet voôr schrnomt dlezelfde kazema|en, die zich echter op
doorde Gemeente en projectcntwikkelaar mînder gewenste Ioeaties bevlnden, te (Iaten) slopen.
Nog onbegrijpelijker vindt de BBLK het, dât op de plek van de voormallge bunkers in het plan
woningen zîjn ingetekend. Wenselijker zou zljn de bunker (maar ooi de 2 eerder geslnopte bunkers)
op te neme: in het plan en In te pa|en in het ontwerp, |ardcorook deze bklnkers als ondeMeel
van de Nieuwe Hollandse Waterllnle In ere worden hersteld en zichtbaar worden gemaakt-
Door de wandelroutes/ hetw|erllnlepad hïerop te Iaten aansluiten ontstaet een nog besere
verbinding Dssen Vecht bunkers en kazemat. Kenneljk hebben wonlggbouwlannen de voorkeur
genoten Oven de belangen van de Hollandse Waterlinie als |ltureel erfgoed en worden deze
klaarblljkelilk In het geheel nietgereo|eerd, zoals wel wordt gesu|ereefd in het plan. De enige
reden hlerveor Iijkt te zijn dat daardoor meer woningên gerealî|erd kunnen worden. Het
bexemmlngsplan drelgt op dlt asped ongewijzigd vaskesteld te worden.
De |BLK Is van mening dat. nu van een herkel van de gesloopte bcnkers moellilk sprake 2al kunnen
zçln, ult cultuurhltorlsch oogpunt in ieder geval specifieke ve||jzingen gemaakt dienen te worden,
zodat kan worden achterhaald waar de bunkers hebben gestaan. Deze plekken dienen omgeven te
worden met groen.
Paragraaf 3.:. Provintiaal beleld.
Pafage=f 3.3.1.5tm|u-IsIe en P|vintiale Ruimteqjke Verordening.
De BBLK merkt op dat zil uit gesprekken met voormalige wethouders van de gemeente toenen en uit
de bezwaren tegen deze struduu|isie en provindale verordening van mevrotlw A. Hoegen Dijkhof -
Wijnands, doordr. mr, Hoegen Dijkhof in zijn schri#en de dato 22 november 2004 sithting de
Provincle en de Gemeente geœmmuniceerd, het volgende concludee|;
3
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De rode contour is volgens de BBLK verlegd op bâsis van het felt dat alle bedrljven waaaan de kefn
van Weeland en de Kleizuwe hlnderonde|ond en - vindt te Merplaatsen en in de plaats van de
bedrijven Greif, Mur en Drîesuen op deze terreinen ge|menlilk 60 -80 wonlngen mogelljk te
maken. In het huidige plan worden alleen op hetterreln van Drleq-n 60 wcningen gebouwd. Dit is
volgens de BBLK nlet in lIJn met de achterliggende gedach|voor hetverle|en van de rode contour,
zoals dat desqds naar de omwonenden is g|ommunîceerd. Uit bet citaat van de Gemeente dat in
de txllchting is opgenomen blljkt eveneens dat sprake wasvan ''enkele berijven'' waarvan de
verplaatsl| gewenst was. De BBLK acht he' een Rhending van gedane toezeggingzd en vastgelegd
beleid en de Provincie dat nu slechts een kan deze bedrllven verhul<t en op het |ijkomende terrein
hetzelfde aantal woningen wordt gebouwd. De bewoners van de kern van Vreeland en de Kleizuwe
zijn hierdoor namelilk juist slechteraf (naa|t de verkeersoverlax en de geuroverlak van de fabrlek
Grelf, komen nu ook nog extra auto's en allerhande andere zaken op hun bord te Iiggen) terwlll julst
beongd werd door hetverleggen van de rode contour de sltuatie voor de kern van Vreeland en de
Kleizuwe te verbeteren.
Ten aanzlen van de paragrafen 3.3.2 en 3.3.: heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen-
T'en aanzien van de paragrafen 3.3Aen 3.3.5Me>iJst de BBLK naar haar standpunt zoals dit wordt
verwoord in haar tommentaar bll paragraaf 3.2.6.
paragrx| |-4Gemee|elijk beleid.
M-b-t. paragraaf 3.4.1.heeû de BBLK vooralsnog geen opme|ingen.
Paragraaf 3.42. Wels|ndsno|,
De BBLK heeft In een apa|.e zienswijze haar menlng over de Welstandsno| Stichtse vecht 2012 en
het ccncept- beeldk-liteeplan Vreeland Ocst aan d| Raed kenbaargemaakt en verzoekt de
raadsleden deze zjenswllze hler alsvol|dig herhaald en ingelast te bexhouwen.
Parage|f 3.4.3. |leldsregel |dale woningbouw.
De Gemeente Iegt in deze paragraaf ult dat in a|ljklngvan deze beleldsregel een on|ikkelaar nîet
altljd 30 % van de geplande woningen In de Oclale sedor hoeft te bouwen, als hlj aannemeljk
maakt dat de regel niet uîhoerbaar is-De projedon-ikkelaar kan een beroep doen op een
com|nsatlregellng.
De Gemeente verwijst vewolgens naar de |menwerktngsovereenkom| tussen de Gemeente en
Driessen Vreeland B.V. tIIt 2010. De BBLK heeR grote twijfels over de juistheid van de
beweegredenen |n de Gemeente âangaande de compen|atieregeling die in deze cvereenkomst
geregeld î.q met betrekkîng tot Driessen VreelRnd B.V-
Volgens de Gemeente bestaat de mmpensatie van Driessen Weeland B.V. , m.b.t. de vermeende
schadeclaim van Drie|en Vreeland B,V. op de Gemeente, wegens het niet dooqaan |n de
verhnlzing van Driessen Vreeland B.V. en de Kleizuwe 105 a naar de Oosthnaaldijk 17- 18 te
Lxnen (de Gemeente kon een artlkel 19 procedure niettot een einde brengen, wegens heftîg
veïzet uit de cmgeving) er blîjkbaar uit, dat het Drlessen Vreeland B.V. wordt toegestaan van de
beleld|egel af te wljken. Voorts betaalt de Gemeente ter compe|atle de kostec van het bo-en
4
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|n de soclale huu-oningen aan de Floraweg en op het C5V terreln. De Gemeente onwang daar op
haar beurt een subsidie voorvan de provlncîe van EUR l00.0X.
De BBLK vcaagt zlch af of hler |e|n sprake is van onelgenlllk gebruik van deze beleidxregel. Nog altjd
Is nlet gespeci|ceerd door de Gêmeente of Driessen Vreeland B.V. wat de schade is die Driessen
vreeland B.v. beeft ondewonden door het falen van de aëkel IS procedure. Mvendien stel: de
beleîds|el d| slechts mag worden afgeweken van de regêi als de regel onntoonbaar nlet uit te
voeren îs. Hiervan Is nlets gebleken of gesteld doorde Gemeente of Driessen Vreeland B-V.
De Gemeente verleent daarom volgens de BBLK aan Drlessen ontheëngen van de beleidsœgel op
onelgenlijke gronden, namelijk om de vermeende Rhadeclelm op de Gemeenle af te wenden en
niet op de gronden waarop afwllien van de |leldsregel is toegestaan.
Pamg|af 3,4.4. kandsthamo|kkelinguplan Breukelen toeneà.
De BBtxve-ijM m.b-t. deze paregraaf naar haar zien-7jze aangaande het conce| -
b|ld-aliteltsplan en verzoekt de raadxleden deze zlenswljze hler als volledîg herhaald en ingelast
te beschouwen.
Ten aanzlen van p|rag|af 3.5 hee| de BBtKvooralsneg geen opmerkingen.
M.b-t. paragraaf 3.6. verwllst de BBLK naar baar standpunten onder paragraaf 4.6.
Paragraaf 3.7. Viêeeend be|emmlnoplan.
Met betrekkîng tot de paragraaf merkt de BBLK op dat het volgens haar onjuix is dat Drilqqen
Vreeland B.V. over de Julste milie|rgunp|ngen beschîkt. Omwonenden hebben meerdere malen
tegen de te verlenen of verleende vergunnlngen van het bedrilf Driessen Vreeland B.V.
geprocedeerd tot aan de Mad van state en zijn daarbîj steeds In het gelilk gesteld, waerdoor
Drie|enjarenlang heeû gepereerd zonder vergunning-slecht een korte Nriode tussen 2000 en
2003 heeft Drlessen Weeland B.V. met een mllieuvergunning haar werkzaamhedên uîtgevoerd (dit
omdat bewoners tegen dle mllle|ergunnlng nlet in beroêp ziln gegaan, omdat er af|praken waren
gemaakt met de Provincie, de Gemeente en Driessen Vreeland B.V. over de bedrî/sverplaating).
Toen de aëesproken bedrijfsverplaatslng uitbleef en opnieuw voor tlen Jaareen vergunnlng
aangevraagd werd zljn omwonenden dear weer met succes tegen in het geweer gekomen.
Ve|o|ns heeft Driet|n Vreeland B.V. klaa|lijkelijk eên aantal we*aamheden afgestoten
waardoor het bedrilf onder het Belltlit Landbouwbeb. eer kwam te vallen en blljkkar niet meer
Mergunningplichtig ms. Op verzoeken van bewoners aan de Provincie en het bedrijf om te berichten
welke werhaamheden dan wel afgestoten waren is nlmmergereageerd.
De BBLKVe|IJ| in dit kader naarde chronoloog van het dossier Driessen dle te vînden is ondîr de
volgende Iink:
htt-p-/f: ww. w-bbIk.nl/UserFiIes/CHRONOLOOG%20DOSS1ER%20DR1ESSENFaQ199l%20HEDEN%2-0 1
pdf
5







01. Inkomende documenten - 14944


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 33


ked 25, Jul 2012 02:38P|, Arag Rechtsbijstand ->0346254010
p. 9/17
œ
Met betrekkîng tot parag'raaf :.g verwljst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en de brief
van mevrouwA. Hoegen Dllkhof -Wljnands aan de Gemeente de dato 13 mei 2011, welke als bijlage
Istoegevoœd aan deze zle|wljze.
Paragraaf 4. Nader ondetzoek.
paragraaf <1.'AIgêmeen.
De BBLK is van mening dat de waarden die voo|loeien ult de AWB en het Bro niet, althans
on|ldoende bij de besluiwo|lng rond het plan zln betrokken. De BBLK verwl|t naar haar
standpunten onder paragraaf 1.
Pamgmaf 4.2 |odem.
De BBLK merkt op dat haar Iedenbestand serieuze twijfels heeft over de kwalitêlt van het
b|emondecoek nu men aI Jaren tekenen van veront|inïging heeft menen te zien en ook
meerdere malen een verontreiniging van het bodem / sioctwater merkbaar is geweest voor
omwœnenden.
Paragraaf 4.9. œc|oaleit.
De BBLK concludeel ult de toellchting dât ergeen onderzoek is gedaan naar de Iuchtkwaliteit In het
plangebled en de omringende gebleden.
Dît betreurt de BBLK omdat dit votgens de BBLK toch van belang kan zijn. Een boléwplân van 60
woningen is op na|onaal gebled welficht klein, maarvoor Weelandse begrippen is dat een zeer
fllnke toenamevan he' aantal woningen, die een grote impad zal hebben op de omwonenden.
De BBLK Nad daarom graag gezlen d|t elle aspeden van hel plan door de Gemeente zorgvuldig
ondeezocht werden.
Paragraaf 4.4. Externe veilkheld.
De BBLK merkt op dat zlch In de omgeving Man het plan een aaptal opslagplaaàen bevinden. De BBLK
beschikt overte welnig lnformatle om dejuistheid van het gedane onde|oek te kunnen beoordelên.
ln het geval van een calamltelt als gevolg van deze opslagplaatsen maakt de |BLK zich ecbter eetder
zorgen over de ontsluiting van het plangabied die naar haar menlng op een dergelilk moment
onloereikend zal zîjn. Ook vraagt de BQLK zich af of het talamiteitenpad wel voldoet aan de elsen die
de noodwetten daaraan xellen-
Paragraaf 4.5. Geur.
Paragraaf 4.5.1. Geu|ndemœk bedrj|er|in.
De BBG concludeea uit deze paragraaf van de toellchtlng het volgendê.
'' itstoet'' van 1.9 Ot|e / M3 .
Greif heeft sinds 2007 ezn vergunnlng vo|r een maxlmale geur u
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Uit het onderzoek en Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaat|regeur 'êultstoo| van 6reif
ten cpzithte van h|t plangebied 1.1 OUe/ M'mag bedragen om een goed woon - en Ieeœimaat tê
kunnen waarborgen met betrekking tot de geplande woningen.
De daadwe|elljke geur ''ulhtoof' |n 6œ| Is op dlt moment echter blljibaar lagerdan 1.1 0Ue /
M' . De gemeente heeft bil de sltuerlng van de wonîngen aan de westzijde van het pldn rekenlng
gehôtlden met het advies en het Buro Blauw. De BBLK vraagt zich of waarom uîîêâaart wordt van
de Iagere waarde uît het ondeaoek en rget vaa de maximaal toelaatbare geuxitûout zuals deze is
opgennmer In de milleuvequnnlng van Grelf. Het Illkt de BBI-K onvermndlg ultte gaan van deze
Iagere waarde, omdatblj een over|chrlldlng daaœan een conikt kan ontstaan tussen de vergunnlng
van Grelf en het Ieefklima| van de eventueel te reallseren wonîngen en daardoor zowel Grelf In en
bedrilf|mogelijkheden als de bewoners |n hun woongenot geschaad kunnen worden. Dat op een
zeker moment is geonstateed dat de daadwerkelijk geur ''ultœoof' mlnder was dan de Ipagste
waarde doet hieraan volgens de BBLK niet af.
Beter 1,5 het volgens de BBLK cok de wonlngen op een grotere afstand te hotlden va: Grelf en de
geqrc|rkel te vergoten om een ccnqict te workomen. Bovendlen ervaren de bewoner: vap de
Kleizuwe ook met regelmaat geurhinder van Greif en zijn zij er moeiljk van te overtuigen datvoor
een wonlng dle op mlnder dan 300 meter afstand van de |brlek s'aat een pre|lg Ieeœlmaat
geuarborgd kan wcrden.
Paragraaf 4.52. Geu|deaoek veehouder.
De BBt< ve-ijstten behoeve van haar standpunt în deze naar de zienswijze die de BBLK heeft
ingediend .bij de concept -geuwerordening Vreeland Oost en veaoekt de raadsleden deze
zienswijze vour zovêr nôdîg hiêr âls volledk herhâald en ingalas't te beschouwen.
Paragraaf 4.6. Gelald.
Paragraaf 4.6.1. We|rkeer.
De BBI..K Is van menlng dat voorde rekenmethode voor het Rknextlsch ondecoekvan Mun|erhuls
ten iehoeve van het |rekenen van de te verwachten geluldblnder Inmlddels alterhaeld Is. Het
ondecoek is uitgevoerd met de methode uit 2006, terwijl nu juist dit voorjaar een nleuwe methcde
is ingevoerd om de geluidsnîveaus te berekenen, die onder andere beter is afgestemd op het
gestegen geluld van personenauto's gedurende de laatte 10 Jaar. De BBLK zou graag zien dat de
Gemeente gebruik maakt van deze nleuwe en accuratere rekenmethode om de te verwachten
geluidsnkeaus te bepalen. Daarblj is Mun|erhuis blijkbaar uitgegaan van een verkeersintensiteit
van 550 mvt/ et op de Klekuwe, te|ilf uit be' |eede ve/eersondecoek is gebleken dat dit er
mlnstens 850 mvt /et znllen ziln.
Paragraaf 4,6.2. l|ustrle.
De BBLK merkt op dat nlet alleen vanuit de N201 gelu|hinder is te verwachten en het plangebied,
maar zeer zeker ook aan de kant van het plangebied waar de gep|ande wonlngen grenzen aan het
teceln van Grelf en blllkens de toellchtlng blnnep de geluldzone lndu|rlelawaal llggen.
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De BBGvraagt zlch af of de Gemeente geen geluidsscherm oi.d. moet plaatsen om een aantasting
van het Ieehllmaat doorgeluidshlnder van de kent van Greif te voorkomen.
M-b-t. paragraaf 4.7. heeo de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.|. MiBeuzonering.
De BRLK concludeed ult de toelichfng en de VNG brochnre dat de gewenste a|tand van de
woningen tot het terrein |n Grief B00 meter dlent te bedrâgen en da: De Gemeente daarvan
slechts gemo|veerd m|g afwijken.
De a|tand tussen het terresn van Grlef en de eerste woning in het plangebied badraagt klaarblllkelllk
165 meter. De Gemeente meent te kunnen afwijken van de rlchtllln omdat er nu ook al een huls op
70 meteraëtand van het terrein van erelf staat.
Volgers de BBLK is deze motivatie onvozoende om van dê rlchtliln van 300 m te mogen afwlfken. De
Gemeente heeû n|et aangetnond dat deze woning een goede Ieeqlimaat heeft ondenks de kcrte
afstand tot het te|ein van Greif, bovendlen staat het huls In kwestie aan een totaal andere kant ten
opzichte van Grelf dan de gedachte woningen. De Gemeente kan beter de 300 meter richtllln
aanhouden om ccnflîeten en lnbreuken m-b.t- het Ieehlimaat te waarboqen.
Paragr-f 4.9. Natuur.
Met betrekkîng tot deze paragraaf hee| de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1 D-çhermde gebleden.
De BBLK merkt op dat de Gemeente niet duldelilk maakt waarop de conclusie dat ''er met zekerheid
geen negatief effect zaf zlln op het Natura zœogebled Oostelifke Vechtglassen' uit de Voortoets
gebaseerd Is.
Bovendien merkt de BBLKOP dat betve-olgonde|oekvan Els & tinde tlltjuni zollwaarin deze
conclusies nader geana|seerd en onderbouwd worden in opdracht van Dfiexuen vreeland B.V. Is
gedaan. De BBLKaCM dlt geen blljk geven en zorgvuldîg onderzoek maar eerder van *wie betaalt,
bepaaltz en beeftgeen grote |arderingvoor de bet|uwbaarheld van het ondecoek,
Paragraaf 4.9.2. Bethermde sooden.
De BBG merkt op, dat zlj eraan t|jfelt of de gegevens m.b.t. de beschermde soorten, waar de
Gemeente zich op baseert. nng steeds voldôende actueel zijn. Het Iaatste onderzoek dat gedaan Is
naar de op het terrein mogelijk aanwezige be|hermde soorten dateen ult he: nalaar van 2010, wat
inmiddels al weergeruime tild geleden is.
Met betrekk|ng tot het mi|gatleplan verwljst de BBLK naar haar opmerking over het
vewolgondeqoekvan Els & Linde zoals hierboven ve-oordt.
Paragraaf 4l|.verkeer.
Dê verkee|nderzoeken blljven bj de BBLK verbazing oproepen.
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Er worden heel wat cijfers gepreïenteerd, maar daarbll lllkt geen oog te zlln vcor de daadwerkelilke
sîtuatie. Deze sltuatle Is dat de Klelzuwe een historische weg van meer dan dulzendlaar oud Is, er
ean aantal cnowrzlchtelllke iochten zljn en de weg veel gebruikt wordt doer recreatief en langzaam
(agrarixhl verkeer. G|ag maakt de BBLK de Oadsëeden Trl dit geval attent op iet a/ikel De Polder
Dorssewaard te Vreeland'' geschreven door de heer An|on Cruysheer, te vlnden Wa onde|taande
Iink waaruit het gmte cultuurhbtorixhe belang van de Kl|îzuwe blijkt.
ho://|-bblk.nl/userFlles/Adlkellzopolde|zoDorssewaard%zœelzovreelandlll-pdf
Van de grote verk|rstoename gaan voeqangers, fielers en bewoners ernxlge Ninder
onde|nden. De weg wordt veel gevaarlijker en de Iandelîjke schconheid van de Kleîzuwe wordt
ernstlg aangetast. De in het ontwerpbuemmlngsplap Vreeland Oost genoemde algemene
beginselen van een e|oe|ng-eg In het buRengebled zljn nlet klakkeloostoep|baar op de
Klekuwe. De Klelzuwe leat zich nlet veqelijken met een normale eeoegangsweg.
In een van de rapmden is te Iezen d| op de langere termljn verk|rxntslnltlng vlg het
noordwe|elllk deel van het plangebîed wordt voorzien. Als dat zo is, is het logischer dit nu al vorm
te geven en verder ult te werken en het niet te beperken tot een |lamiteîtenpad. De BBLK pleit
ervoor de de|nitleve ontsluiting van de woonwljk aan de noordkant/|q|we: te situeren.
Middels een aanz|enlljke redudie van het âantal te bouwen woningen Iaat he: probleem van de
ontluîting zich xkgemakkelijkeroplossen.
Vederv|agt de BBCK zlch af, aangezlen dat nergens terug te lezen is, hoe de aan- en afrijdroute van
het bouwverk-r gepland ps. De Klelzuwe is hlervoor In de optlek ven de BBLK geen optie.
Met betrekklng tot parag|af 411 merkt de BBLK op dat zij het toejuicht dat duurzaam bouwen zal
worden betrokken In de eventuele ul|oering van het plan.
Pafagraaf s.Toekomstlge sltua|ie
Paragraaf 5.â. Wonlngb|-pmgramma.
De BBG verwjxg|ag naar het onder pêfagfaaf t.lopgeme|te.
Met betrekking tot de paragrafen 5.1 toten met 5.4. en de paragrafen 7 en 9 merkt de BBLK het
volgende op.
De BBL: vindt het aantal woningen te hoog. Het aan|nkelijke uitgangspunt was en is naar de
mening van de BBLK nog |t-ds om zoveel woningen te reallseren als nodig was om de verplaatsing
vaahet bedrijf van Driessen te snancleren budget neutraal dqs. Ve|xdelljk Is de snandering
hlervan rcnd te krljgen met vijf tot tien woningen. De geplande vljfeg tot zestlg wonlngen z|jn van
een totaal andere orde.
Uit de bean|oordlng van de Inspraaireadie blijkt dat de Gemeente bepaald geen zekerheld heeR
of er wel vraag Is naar de geplande woningen in deze econombche crlslMljd-zo wordt al rekenlng
gehouden met gefaseerde verkoop. Verder verwijst de Gemeente vooral naar de initiatîelemer. Die
draagt het Ksko van de verkoop. draagt de planschade en de|elljke. Deze verwljzing geeft ecbter
ook geen antwoord of er -1 vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staûn alleen al In
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de woonkern Vreeland 40 wenlngen te koop In zeer dlveue prijs|assen. Hier nog eens 55-60
wonlngen aan toevoegen, Iijkt de eeonomehe haalbaarheid van het plan ernstig te ondermjnen en
zal mark|erstorend werkep en grote en ongewenste Ieegxand tot gevolg kurmen hebben.
Aânzienlijk minder woningen, inpassing van weiland, boômgaard en duldelljk zlcht op kenmerken
van de Hollandse Waterlinîe zullen ook de kenmerken uit het concept - beeldk-l|eilplan
aanzienlili ver|erken.
Nu op geen enkele wljze de noodzaak blijkt voorvijûig tot zeslig woningen en dit aanml het gebled
ernstig aanostz dient het aantal woningen flink nâar beneden bilgesteld te worden. Alsgevolg
hiervan zal ookgeheel of gedeeltelijk tegemoetworden gekomen aan de genoemd: bezwaren,
zodat doorfors: reduttie van het aanol woningen de kansen op haalbaarheid van het plan
aanzienlllk worden vergroct.
Met betrekkingtot de pa|grafen | en 1a heeft de BBtKMooolsnog geen opmerklngen.
Tot |lot
De BBtKvecoekt de raadsleden vriendelljk om op grond van bovenstaande punten hun goedkeuring
te cntbcuden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemminoplan gewijzigd tot stand te laten
komen.
In afwachtlng van uw rea|e,
Hoogachtend,
Jan de Jongz voorzittêr BBLK.
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BEGNGENVERENIGING BEHOUD GNDELIJKE KLEIZUWE
y l z',.|
ç=
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Weeland
Emall: Info@bblk-nl
Internet: www,bblk.pl
Gemeente|ad van Stlchtse Vecht
PoMbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 19-07-2012
|tre|:zienswijze op concepl-gee|erordenlng namens de Befangenverenlglng Behoqd Landelljk
Klelzuwe.
Geachte raadsleden,
Hlerbij onwangt u de |enswijze van de Belangenveren|ing Behoud tandelijke Kleizuwe (kortweg;
BBLK) op de concept-geuwerordeningvreeland -oos1 (hierna; de verofdening) als onderdeel van
het nntwerp- |temmlnoplan Vreeland - Oost (hierna; het plan).
De Gemeente wilkt îh de verordening af Man hetgeen de wet In artikel 3 lld 1 sub c Wgv bepaalt over
het mazimaa! vergunbare geurniveau met betrekking tôt de bedrljven In en om het gebled, namelljk
3 trekt het maxlmale vergunbare geurniveau op tot 3 OUE / m3. De Gemeente en
2 OUE / m . en
a|lken van de wettelijke norm op basis van en met inachtnemlng van artlkel 6 Wgv, mltsvoldaan is
aan de voo-aarden uit artlkel 8, 9 van de W>. De BBLK is van mening dat de Gemeente n|et aan de
vereisten hee| voldaan op grond van het volgende.
De BBLK meent dat met betrekklngtot de grondsleg voor bet verruimen van de wettelijke geurnorm
aan de zîjde van de Gemeente sprake 1: van een bewuste doelredenatle. Daarwaar In het conœpt
ontwerp - beemming|plan Vreeland - oost werd uikegaan van 2.0 OtJE/m3 als uiterste grens
waarbinnen geen nieuwe woningbouw kan plaalvinden, is deze nu plots verruimd naar 3.0
0UE/m3.
De 2.0 OuE/m3geurcirkel is door de bewoners van de Kleizuwe ten tijde van de inspraakreadie
getoeut. De bevindingen en de bewoners waren dat de geurclrkel verder het plangebled
ingetrokke; zou moeten worden. als gevolgwaa|n er In een groter deel van het plangebled geen
woningbouw mogelijk zou zijn. In het geurondeaoek van De Roever Omgevinmadvies d-d. sfunl
2012 worden deze bevindinren bevetigd.
Echter, in plaat van dat de Gemeente opnieuw naar de indellng van het plangebled, hetaantal
woningen etc. kijkt en daarvoor een zo gunstig mogelijk IeeRlimaat nastreeft (bijvoorbeeld door
'mlnderwoningen te sittleren In de geuqev|lke zone van het plan of door het plaatsen van een wal
o,I.d), wordt oaar de meplngvan de BBLK in paragraaf 3van de Notîtie Lokaal Geurbeleîd Vreeland -
00s% die ten grondslag ligt aan de verordeninç met wage argumenten (de woningen komen te
lîggen in een apen Eandschap, toekomstlge bewoners kunnen bll het kopen van een woning rekenlng
heuden met de aanwezigheid van de v|houderil) de norrn van ten onrechte 2.0 OUE/m3 ter
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discu|sie gesteld en wordt door de Gemeente n|ar een 'aœeptabele' verhoging hiervan tot 3.0
Ous/m3toe geredenee|.
Hlerbll worden ultslultend de |langen Man de proledon|lkkelaar (het aântal huizen in het plan
wordt nlet beperkt) en de geiten-|ehouder (wordt nlet beperkt in de bedrijfsvoering door de
eventuele nleuwbouw) afgewogen en worden de |langen van de huidige Kleizuwe bewoners en de
eventnele toekomkîge bewoners van het plangebied enlstk ondermijnd. Immers. de geurnormen
voor de geîlen -/veehouder worden met het optrekken van de norm verrelmd, terwljl het
leehlimaat van de aan de Kleizuwe geleêen wonlngen naarde maatstaven van de huldlge norm al
aan de bovengrenx van het mazimaal loelaat|re Oken en In bepaalde gevallen zelfs over|chrijden.
Met het verruimên |n de norm waarblnnen de veehoude|j mag opereren zel di! alleen maar
ve|rgeren. Bpvendien is de BBLK van menlng dat van een ''redeljk goed'' leehllmaat vpor slechts
negen wonlngen geen sprake zal zijn binnen het pbngebled, maar eerdervan een (zeer) matig
leeKllmaat voor alle In het plangebied gelegen woningen, nu de bestaande no/m zovêrwordt
opgerekt.
De BBLK Is van menlng dat de Gemeente met het bovenstaande onvoldoende heeft gemotiveerd
waarom zil in deze van de wettelllke norm denkt te kunnen en mogen afwijken.
Bovendlen zlet de BBLK nlet In waarom aan de ene kanl van het plan de geurnormen sterk worden
verrtgmd om de bedrl#svoerlng van de veehovder niet te xhaden en aan de andere kant van het
plan de geurnormen voor de bestaande |briek worden verengd tot onder het niveau vah hetgeen
reeds aan de fabriek vergund is en deze daardoor in zijn befij|voering juistge|haad 2aI worden.
De gemeente wekt deor de gekozen handelwjze volgens de BBLK ook hier de schljn op van |rtljdig
en voohngenomen ziln (namelijk alle œgelgevlng In het veordeel van de projedon|kkelaar
toepan en zo veel mogelîjk huizen Tnogelllk maken). waadegen de BBLK hierbij heftig prote|eert
alxook tegen de verrelmlng van de te hanteren geurnorm.
lk verzoek u om op bcvenmande punten uw goedkarlng te onthouden aan de verordenlng dan wel
het bestemmingsplan gewllzlgd tot stand te Iaten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Het bestuurvan de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
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BEGNGENVERENIGING BEHOUD GNDELIJKE KLEIZUWE
r I ra.-x
ù=
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email: Info@bblk.nl
Internet: w|-bblk-nl
Gemeenteoad van Stichtse Vecht
Postbus 12.12,
3600 BE Maarâsên
Vreeland, 16-07-2012
Bet||:zienswijze op concept-beêldoaliteitsplan namens de Betangenvêreniging Behoud
Lândelljke Kleizuwe.
Geachte Oadsleden,
Hlerbij onwangt u de zienswilze van de Belangenverenlglng Behoud Landelijke Kleszuwe (kortwem
BBLK) op het Coneept- BeeldkulîteRsplan Vreeland - Oost (hîerna: het plan) als onderdeel van het
ontwerp-bestemmingsplan Weel|nd - Oost.
De ealitek|lsen varwoordt in het plan vlnden klaarblllkelljk hun oorxprong In de Welxandsnota
Stkhtse Vecht 2012(de Nota). Op paglna 38 t|t en met 45van deze Nota wordt het dorp Vreeland
besproken. Vreeland -oost komt ean de orde In de pagina's 44 en 4svan deze Nota. de Nota
spreekt cvervreeland - Oost als zfjnde êen bijzonder welstandsgebied-
In het plan worden de elsen die de Nota aan de welstand stelt nader uitgewerk. Gesproken wordt
over het groene karakter en het rustige beeld |1 de te reallseren woonwllk Vreeland - Oost zal
moeten hebben. Eveneens wordt gespfeken over dat het beleld van de Gemeente gericht moet zljn
op hetgarandeœn |n de bestaande zichtlllnen en hêtvoorkomen van dlsxnanten met |trekking
tct het aanzien vanukt het omrlngende Iandelljke gebied.
De BBLK is |n mening dat wanneer het aantal woningen in het ontwem - bestemmfnoplan
Weeland œost naar beneden wordt bilgesteld, een aznzienlijke verbete|ng kan wordec bereikt met
het oog op bovenkaande |llteltseisen ult het plan, zowel voor de bestaande bewoners van het
gebled als voor de gedachte bebouwing.
De BBLK ervaart dat în het ontwerp- bexemmlngsplan Vreeland - Oost de gedachte bebouwing wel
erg dicht op de bestaande |bonwing komt zeker aan de oostzijde van het plan. Geletop de
tnegestane bouwhoogte (in iedergeva! vljûlen meter blnnenplans zonder v|jstelling) en bet
bouwvolume Is de onwenselljk, De maawoering van de gedachte bebouwing en het volume daa|n
diere naar beneden bijgesteld te worden. Te mêer omdat in het plan wordt gespr|ken over het
garanderen van de dchtrelaties in het gebied.
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Tevens wordt de landelij| g|ene en rustige beleving aangehaald, die de te realîseeen wilk zou
moeten bezltten. Deze aspêrten van het plan gaan met het huidige aantal te reallseren wonïngen
zeker nlet op voor de |wçners van de reeds bestaande bebouwing en naar de menlng van de BBLK
ook niet voor de eventuele toekomxige bewoners Man het gebled' vanwege het aantal gedachte
woningen en de huîdige di-erklngen van het plan in he: ontwerp- be|emmlngsplan Vreeland -
00s1. Hierdoor is de BBLK van menlng dat het on|erp - bestemmsnpplan nlet voldcet aan de eisen
van h|t plan m.b-t. het voorkomen van disonanten ten aanz|en van het omrîngende gebîed-
Groenbufer
Aan de noordzilde van het plangebied Vreeland - Oost is een groenâ afscheldi| met een
schiereilandje gemaakt . Er karl onder and|fe gemakkelljk een verbeterlv van de situatie worden
doorgwoerd wanneer ook aan de zuidzilde van het plangebled een schlerelland (bijlage 1) als
groene buffer wordt gemaakt Voorde ha|dige bewoners van de Klelzpwe vcrmt een dergelilke
a|theidlng een F'ote verbelering- ook zou bet gebied daardoor veel betervoldoen aan de
kwallteltselsen dle het plan daaraan stelt. Wanneer de sloot aan beide zijden |n het schiereiland
breed genoeg gemaakt wordt (circa vijf meter) dan kunne: alle watêrgangen goed onderbouden
worden vanaf het water.
De BBLK veqoekt te daarom vriendeliâk om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden
aan het plan, dan wel het ontwerp- bekemmingspjan Vreeland - Oost op grond daarvan gewljzlgd
tot stand te Iaten komen.
In a|a|ltting ven t| readle,
Hoogaehtend,
Het destuurvan de BBLK
p/a Klelztlwe 121
3633 AG Vreeland
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Geacht college, 


 


In uwe-mail van 11 juli 2012 heeft u ons laten weten dat het ontwerp van het bestemmingsplan ”CSV-


locatie Vreeland“ met ingang van 13 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage ligt. U heeft hiermee 


voldaan aan artikel 3.8, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 


 


Het bestemmingsplan is niet strijdig met de provinciale ruimtelijke belangen zoals opgenomen in de 


Beleidslijn nieuwe Wro en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 


 


Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


 


Hoogachtend, 


 


mr. W.G. Takken 


Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen 
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…CPM van Alphen..................................... 
….Boterweg 9.................................... 
…..3633 EP  VREELAND................................... 
…...................................... 
 
Vreeland, 21 augustus 2012 
 
Aan de Raad van de Gemeente Stichtse Vecht 
Postbus 1212 
3600 BE  MAARSSEN 
 
Betreft: Bezwaar concept bestemmingsplan CSV- locatie Vreeland Z/12/15240 
 
Geacht College, 
 
Hierbij nog enkele bezwaren tegen bovengenoemd plan.: 
 


1. Er was ons nog een voorlichtingsavond toegezegd dat eind mei zou plaatsvinden, waardoor 
wij een beter overzicht zouden krijgen over de eventuele aanpassingen. Dit is niet gebeurd.  


 Zonder deze toelichting is het voor ons als direct aanwonenden moeilijk om een beeld te 
 krijgen wat de eventuele gevolgen voor ons zijn. De vanaf  de internetsite uitgeprinte  
 plattegrond is zonder toelichting niet gemakkelijk te duiden. 


2. De ter inzage legging vond plaats op 13 juli jl. waardoor de termijn van 6 weken precies in 
de vakantieperiode viel met als sluitingsdatum 23 augustus Dit verdient geen 
schoonheidsprijs. 


3. 14 Woningen op deze beperkte ruimte is nog steeds teveel gezien het feit dat de laatste 
woningen van blok 1 en 2 richting De Vliet tot op het trottoir zijn gepland, waardoor het 
trottoir moet verdwijnen. Het schrappen van deze 2 laatste woningen is meer aanvaardbaar 
mede omdat dan het totale aantal woningen op 12 zou komen.  


4. Daardoor zou de veiligheid gewaarborgd zijn voor het ook door bejaarden en wandelaars 
veel gebruikte voetpad over het bruggetje richting Dorpshuis, Gezondheidscentrum, 
Fysiotherapeut en Huisarts.  


5. Vanwege de recessie is het nog maar de vraag of er in de nabije toekomst op het terrein 
Driessen huizen gebouwd gaan worden. Ook is het heel goed mogelijk dat er dan sprake is 
van een ander soort invulling van dat terrein, dan nu sprake is. De afspraken daarover en de 
beslissing om alleen sociale woningbouw op het CSV- terrein te plannen  is discutabel. 


6. Gezien de vergrijzing wordt de vraag naar levens bestendige woningen groter. Op de 
opmerking vanuit de zaal tijdens de bijeenkomst van 28 februari jl. aan de wethouder over 
dat de woningen niet gelijkvloers waren en hoe dat dan zat met mensen die wegens ziekte of 
invaliditeit daar problemen mee zouden krijgen, gaf hij als antwoord dat de mensen dan 
maar een traplift moesten aanvragen.  


 Nu worden deze woningen niet voor de korte termijn gebouwd. Op dit moment zijn er al 
 grote veranderingen in de uitvoering van de WMO en dat zullen er waarschijnlijk nog meer 
 worden. dat blijft er dan over van dat levens bestendige concept?  
 Mede daarom is het verstandiger om huizen te bouwen die genoeg ruimte bieden voor een 
 aparte kamer beneden die eventueel te gebruiken is als eetkamer/werkkamer/slaapkamer. 


7. De hoogte van de huizen overeenstemmen met de hoogte van 7 meter van de rest van de 
wijk. 


  
Wij horen graag van u. Met vriendelijke groet, 


CPM van Alphen 







 
 
 





		Geacht College,
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Aan burgemeester en wethouders van
de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600BE ,Màarssen
class.
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Betreft: bezwaar tegen bouwp|an
Csv-locatie Vreeland
Datum: 23 augustus 2012
Geacht college,
Ondergetekende, L.R. van der Linden, eigenaar kerkgebouw Nirevechtseweg 1 te Vreeland en wonend aan de
Vreelandseweg 4 te Loenen aan de Vecht, maakt bezwaar tegen het aangepaste concept bestemmingsplan
csv-locatie Vreeland, ?oals heden ingezien op het gemeentehuis te Loenen aan de Vecht.
Het achterwege blijven van de toegezegde informatieavond ervaar ik als storend.
Op 22 augustus 2012 heb ik in een telefonisch gesprek met de heer Tom van Es van de gemeente Stichtse
Vecht toestemming om mijn bezwaar op 23 augustus per email in te dienen. Tevens wordt deze brief op 23
augustus 2012 op het gemeentehuis afgegeven.
Het dorp Vreeland is enerzijds een mooi monumentaal dorp met anderzijds ook veel ontsierende
sociale woningbouw. U wenst als bestuur er blijkbaar voor te kiezen om de in het verleden gemaakte
fouten te herhalen. Het plan is te hoog, te massaal en past absoluut niet op deze plek. Je kan gerust
stellen dat deze sociale woningbouw niet combineert met de waarde van deze locatie. Hiermee
bedoel ik zowel de grondwaarde als de cultureel historische waarde. Ik ben zelf vader van vier jonge
volwassenen en begrijp best dat sociale woningbouw gewenst is. Dat neemt niet weg dat U als
gemeentebestuur echter de plicht heeft om het karakter van het dorp te behouden en U mag alleen
vergunning verlenen voor iets dat meerwaarde creëert en niet voor iets dat het mooie dat er is
afbreekt. Ik ben dus eigenaar van het monumentale kerkgebouw grenzend aan dit plan. Bij de
uitvoering van de plannen met deze kerk nemen wij de grootste zorgvuldigheid in acht en de
gemeente dient dit ook te doen met het invullen van de omgeving.
Mijn bezwaren zoals verwoord in mijn bezwaarschri| van 13 maart 2012 blijven ondanks de gedane
aanpassingen van het eerste plan grotendeels gehandhaafd.
Op deze Iocatie dient uitsluitend monumentaal gebouwd te worden met een bouwhoogle passend in
deze omgeving. Het huidige bouwplan is dus te hoog.
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Aan de zijde van de kerk is over de volle lengte een parkeerplaats ingetekend. Ik kan op de tekening
niet zien hoe de ontsluiting is geregeld. Het voordeel van dit parkee|errein is dat er afstand wordt
gehouden van het bovengenoemde monumentale kerkgebouw. U kunt zich echter voorstellen dat
het aanzicht van 20 auto's minder fraai is. De oplossing is om tussen het parkee|errein en parallel
Iopende sloot een weldoordachte beplanting aan te brengen. Deze dient groenblijvend in de winter
te zijn en voldoende hoogle en breedte te hebben. Dat ontneemt het zicht op de auto's en voorkomt
koplamplicht op het kerkgebouw.
De sloot parallel aan het parkeerterrein welke historisch breder was en vroeger meer dan alleen een
sloot was dient eerder breder ( richting nieuwe bebouwing ) te worden dan smaller en mag in geen
geval verdwijnen.
Hoogachtend,
L.R. van der Linden
Vreeland / Loenen aan de Vecht
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Beg. (Zaaklnr.
Z fll /1 52H0 syëgj-chv'so
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1 6 àlls, 2112 v
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postb l 2 1 2 ï(y-x. j
..- l
3600 E M-|raçn -.u
Vreeland, 13 augustus 2012
Betreft zienswijze on|epbestemmingspl| Csv-locatie Vreeland Z- 12- l 540.
Geachte leden vaq de rud,
Tegen het nieuwe on|epbeste|ingspl| hebben wij als bewoners van Floraweg
9 t/m 13 enl6 t/m 24, ondanks de nanp|slgen, toch nog emstige bezwaren.
1 . De hoogte is voor ons nog steeds een probleem. Die hoogte past beslist niet op deze
plaats in het dorp waar alle nnn het plan grenzende huizen juist Iaag zijn.
2. Wnnr we ook vooral erg op tegen zijn is dat er achter ons huis een in-en uitrit komt nnar
p|keemlutsen,zonder dat er een apart verhoogd voetpad overblijft voor ons als
bewoners en andere voetg|gers.
3. Tevens maken we bezwaar tegen de inrit nnar de prkeepl|tsen omdat dit het uitrijden
uit de garage van de bewoonster van Floraweg 13 ernstige problemen ga'àt opleveren.
4 Verder zien we op de tekening dat de huizen zover in de richting van De Vliet worden
gebouwd, dat er vanuit onze achtertuin geen veilige oversteek meer overblijft naar het
voetpad Hchting Molenpad. (veiligheid school gaande kinderen en bejaardent met
rollatorlen andere voetg|gers komt in gevaar.)
5. Tenslotte vinden we dat we zeer slecht zijn geinfo|eerd, geen i|o|atie-avond zoals
-- . toegezegd op 24 april,ook weinig informatie op de ltemetsite van de gemeente,mnar
de sluitingsda| is wel gewoon op 23 augusmst na 6 weken inzage midden in de
v||tieperiode.)
We zijn benieuwd naar uw reactie
M.de Koning
Floraweg 24
3633 CX Vreeland
!
i. k
V CV U''J n *' -
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6 augustus 2012.
Aan de Gemeenterud van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen.
Betreh: zienswijze ontwepbeste|ingsplan Csv-locatie Vreeland Z/12/154O,
Geachte Raad,
De beantwoording van de inspraak- en overlegreacties dd. 17 juli 2012 door Uw College van
B.en W. bevestigt in punt l en 3 mijn mening dgt de bouw van sociale woningen op de CSV-
Iocatie ten sterkste dient te worden ontraden.
Immers steeds is er gesteld door het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Loenen
dat de beperking in de bouwenvtlop een direkt gevolg was van de veplichting om de 30 %
Ojstelling voor sociale woningbouw op het terrein Vreeland-oost te compenseren op het
Csv-te|ein.
Verrassend geeû Uw college nu aan deze veœlichting ook elders in de gemeente te kunnen
compenseren.
Hierdoor ontstaat te elfder ure ruimte om de CSV- bouwlocatie in te richten voor een
voorziening, waaraan in het dorp Vreeland wel uitdmkkelijk behoehe bestaat en die totnutoe
in ons dorp geheel ontbreekt, te weten goed geoutilleerde duurzame hoùzontale woningen,
zowel huur als koop.
Heel concreet gaat het om een complex van 14 appadementen in twee bouwlagen
onderkelderd met een garage. Deze appa|ementen zullen in hoofdzaak bewoond gaan worden
door ouderen uit Vreeland, die grotere gezinshuizen verlaten en zo de doorstro|ng voor
jonge gezinnen met kinderen uit de eigen bevolking bevorderen.
Samengevat wijs ik het voorgestelde bouwplan al Daarvoor in de plaats stel ik voor Uw
college op te dragen een bestem|ngsplan te maken op de Csv-locatie voor een
appanementen-complex in 2 lagen met een ondergrondse prkeergrage.
Hoogachtend,
W.Bro . .
Class.
Reg. (zaaklnr.
/ qzko
gocte
Ttu./l/z/l S-z-a.c l G.llchlse
cvct,ï
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Burgemeester en wethouders
Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
Vreeland, 22 augustus 2012
Zienswlze met betrekking tot het Ontwerp bestemmingsplan Csv-locatie aan de Floraweg in
Vreeland W12/15240.
Geachte Burgemeester en wethouders,
Mijn opmerkingen zijn de volgende'.
De keuze voor alleen sociale woningbouw heeft tot gevolg dat er in het dorp nauwelijxs
mogelijkheden meer zijn om woningen voor senioren in het segment direct boven de sçciale
sector te realiseren. Het Driessenterrein Iigt voor dit soort woningen te ver weg en de realisatie
kan nog Iang op zich Iaten wachten. Ik behoor met vele anderen tot genoemde Ieeqijdscategorie
die in goede seniorenwoningen geinteresseerd is en bovendien een ruime woning zou vrijmaken
waardoor de doorstroming bevorderd wordt.
De gevel van de woningen aan de kant van de parkeerplaats aan de Boterweg is door zijn
afmetingen van 11 meter breed en 9,5 meter hoog een ernstige inbreuk op de kleinschaligheid
van het overgrote deel van de bebouwing van de omgeving.
Hoogachtend
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Aan de Rnnd van de gemeentj
'....-.'... ...-,-...P.ostbus,..l2 12.
3600 BE Maatsen
Stichtse Vecht
Vreeland, 13 augustus 2012
Betreft zienswijze on|embeste|ingspl| Csv-locatie Vreeland Z-12-1540.
Geachte leden van de raad,
Tegen het nieuwe ontwembeste|ingspl| hebben wij als bewoners van Floraweg
9 t/m 13 enl6 Vm 24, ondnnks de nnnp|singen, toch nog emstige bezwaren.
1 De hoogte is voor ons nog steeds een probleem. Die hoogte past beslist niet op deze
laats in het dt)!ll waar alle nnn het plan grerlzende huizen juist laag zijn.
P
2 Wnnr we ook vooral erg op tegen zijn is dat er achter ons huis een in-en uitrit komt naar
. yjjj. voor ons als
keeœl|tsen,zonder dat er een apart verhoogd voetpad over
Par
bewoners en andere voetg|gers.
aken we bezwaar tegen de inrit nnnr de prkeepl|tsen omdat dit het uitrijden
3. Tevens m
de bewoonster van Floraweg 13 ernstige problemen gaat opleveren.
uit de garage van
ien we op de tekening dat de huizen zover in de richting van De Vliet worden
4 Verder z
it onze achtertuin geen veilige oversteek meer overblijft naar het
gebouwd, dat er vanu
d richting Molenpad. (veiligheid school gnnnde kinderen en bejaardent met
voetpa
rollatorlen andere voetg|gers komt in gevaan)
lecht zijn geinfo|eerd, geen ieo|atie-avond zoals
5. Tenslotte vinden we dat we zeer s
k weinig informatie op de intemetsite van de gemeente,mnnr
toegezegd op 24 april,oo
23 augusmst na 6 weken inzage midden in de
de sluitingsda| is wel gewoon op
v||tieperiode.)
We zijn benieuwd nnnr uw reactie,
A.l-lardes en J.C.P.F. Vel-voort
Floraweg 16
3633 CX Vreeland
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Cla|. '
Ama: Burgemeester en wethouders der gemeente St'
g. ja lnr. '
En Gemeenteraad Stichtse Vecht v-/jzjyxup |
Sllchue
zuâtltszLn vecht
Inzake nieuwbouw CSV Terrein te Vreeland
Ingek. ' Ontv.bev.
Afz. M. Co|elissen-Bosm| 2 1 ALC. 2112 V
Boterweg 38
Beh-Af |
3633ER Vreeland
MntekeningeW&é-ùn -
Vreeland, 19 augustus 20 12 (jùjt?o
Geacùte burgemeester, wethouders en gemeentera ' ,
Hiçrbij teken ik bezwaar tegen de nieuwe
Vrèeland.
bouwplannen op het CSV terreip te
1| is op. 13 juli jl bekend gemaakt zonder dat er een hoorzitdng
Het nieuwe p
der de direkte' omwonenden van het gehele
aan vooraf is gegama en zon
nieuwe plan in kennis te stellen.
ken vind ik uiterst ongepast, helemaal omdat de meeste
Deze gang van za
t vakantie zijn en niet eens |nnen reageren voor de
mensen me
sluitingste|ijn van 23 augustus as.
1 ik voor dat er alsnog een hoorzitdng gepland gaat worden om alle
Dus ste
nden en bel|gstellenden opnieuw op de hoogte te stellen vata uw
omwone
gehele nieuwe bouwplan.
De bestemming van de woningbouw heeft tot mijn grote verbazing opeens
ieuwe nanm gekregen: Woningen voor starters en mensen met een
een n
beperking???
De huizen die ondanks alle bezwaren van de direkte omwonenden toch 9.50
hoog gaan worden ltunnen toch onmogelijk geschikt zijn voor mensen met
lichnmelijke handicap of zoals u het noemt: een beperking?
een
Wilt u mij
hriften heb ik vez-llzeld dat er nergens rondom dit CSV
In eerdere bemaarsc
terrein de meeste (monument|e) huizen hoger zijn gebouwd d| 7,5 meter,
het fraaie en vooral Beschermde Doosgezicht te bewaren zou het
dus om
iet meer dan npz-lnaal zijn om de hoogte van de nieuwbouwhuàen aan te
n
assen aan de omgeving.
P ,
Hoogbouw staat in deze omgeving om het gewoon op z n Hollands te zeggen
is een vlag op een modderschuit.
t onder Gmensen met een beperHngHp
verklamn wat u verstaa
Alle bezwaren die al ingediend zijn door andere direkte omwohenden ga ik
niet nog eens noemen, die ondersteun ik. Met name de veiligheid en
den zoals die er nu zijn en straks niet meer in uw nieuwe plan.
voetg|gerspa
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Echter: Op mijn vraag die ik u reedd eerder gesteld heb wat betreft de
dhoogte (maaiveld) van de bouw heb ik van u nog steeds geen antwoord
gron
gelcregen.
vanuit welke grondhoo|e gaat er gebouwd worden, is dit vanaf Boterweg
hoogte of Wiet hoogte, daar zit immers een enorm verschil in?
beide zijden van het project zou het zomaar een mcter lçunnen schelen
voor
in zonlicht en schaduw en vooral heel veel ergernis.
Ik zou het erg op prijs stellen als u mij op mijn vragen be|twoord.
1 welke vragen het gaat:
Om u nog even te he pen om
1 Wanneer plant u
2 Wat bedoelt u Gmet mensen met een beperking?'
een nieuwe hoorzith'ngo.
3 En wel de bel|grijkste: Wat is de
waanlit er gebouwd gaat worden??
Ik hoop spoedig |twoord op mijn vragen van u te Hijgen,
Hoogachtend:
basishoo|e (maiveldhoogte) van
M. Co|elissen-Bosm|
V.<
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MNGETEKEND
Stichtse Vecht
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
-oas's. ---.1
$
Fàej. (zaaklnr. ' . ' .,.,.,e j
/fs2Mo sir-tustv l
l --2.
/-2 /1 SJ : 'J' et't-': '!
ru
-..|. .- | -'' ï'
---..,-, 4|.7t7.:.. . :
!
knqek. j Ays. 2|,2 j v !
2 -' - '- l
|1'
t ?
|eh.Afd. 0 --.>-----'''''''t
tekezizgp' '.1î2Y?iC YZO ' l
Xal-l
Sn-lf.rrc j
% r ïirL?
h 2 .h'. C
Goed voor elkaar
Ons kenrnerk 2012043724-01
Uw kenmerk
Behandeld door mw. mr.J. Zwiers
Doorkiesnummer (033) 43 42 554
Faxnummer (033) 43 42 170
E-mail j.miers@arag.nl
Onderwerp: zienswjzen on|erpbestemmingsplan Csv-locatie Vreeland 112/1540
Leusden, 21 augustus 2012
Geachte leden van de gemeenteraad,
Namens cliënten, de familie De Jong, wonende aan de Floraweg 15 te Vreeland, breng ik hierbij een ziens-
wijze naar voren tegen het on|erp-bestemmingsplan Csv-locatie te Vreeland dat tot en met 23 augustus
2012, ter inzage ligt.
Ten eerste wordt opgemerkt dat u als gemeente de belofte heeft gedaan dat er een informatieavond zou
worden gehouden. Er heeft geen informatieavondplaatsgevonden en u bent zonder meer overgegaan tot
het ter inzage leggen van het on|erpbestemmingsplan in een vakantieperiode. Gezien de belofte, de wijzi-
gingen ten opzichte van het eerste plan, is de handelswijze van de gemeente bijzonder Iaakbaar.
Cliënten heben de navolgende zienswijzen tegen het on|erpbestemmingsplan. Het ontwerp is ten opzichte
van het eerste plan gewijzigd. De wijzigingen die zijn aangebracht pakken voor cliënten zonder uitzondering
allemaal negatief uit.
Het bestemmingsplan voorziet in een type woningen waaraan in Vreeland geen behoefte bestaat. Zeker in
verband met de crisis dient uitgegaan te worden van meer recentelijke onderzoeken dan de woonvisie van
Loenen uit 2007, Voorkomen moet worden dat woningen voor de Ieegstand worden gebouwd. Er bestaat
meer behoefte aan woningen voor senioren, namelijk gelijkvloerse woningen in twee woonlagen met onder-
grondse garage.
Ondanks dat naar aanleiding van de inspraakreacties, de nok- en goothoogte zijn verlaagd, blijven deze ten
opzichte van de huidige woningen te hoog. De huidige woningen hebben een nokhoogte varierend tussen
de 5,5 meter en 7 meter. Er ontstaat een te schril contrast tussen de bestaande woningen en de geplande
ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Vecekeringsmaatschappij N.V.
|stanje|aan 2, 3833 AN Leusden ' Postbus 230, 3830 AE Leusden . T (033) 43 42 342 . F (033) 43 42 300 ' www.a|q.nl
Rabobank 38.52,84.438 . ABN-AMRO 45.80.09.253 ' lNG-bank 607793 ' B-rW NL0019.24.722.8.01 . KvK 31028303
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Goed voor elkaar
Blad 2
Ons kenmerk 2012043724-01
ingen welke stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is. De Noordrand van het plan Molenvliet tot aan de
won
Vijverlaan heeft juist een maximale nokhoogte van 7 meter om een goede aansluiting te maken van de
bouw aan de historische Iaagbouw aan de Boterweg. Enige uitzondering is de 'boerderij''.
nieuw
Er ontstaat een buitengeîNoon onveilige verkeerssituatie nu u voornemens bent om het bestaande voetpad
de Molenpad naar de Floraweg van 3,50 tot 4.00 meter breed, open te stellen voor gemotoriseerd ver-
van
keer. Het voetpad wordt nu veelvuldig gebruikt door voetgangers en ook fietsers omdat dit de enige veilige
te is vanaf de Pomonaweg en de Vechtoever van en naar o.a. het Dorpshuis en de school. In de plan-
rou
zal het trottoir geheel verdwijnen zodat een veilige afscheiding tussen voetganger en automobilist ont-
nen
breekt. Ook de Boterweg ontbeert een trottoir. De geplande woningen zijn zover richting De Vliet gepland,
dat het blok in de richting Floraweg/De Vliet tot op het bestaande trottoir wordt gebouwd en dit trottoir ver-
dwijnt. Het verkeer komend vanaf De Vliet ziet dan alleen een muur van 9,50 meter waarbij het andere blok
st het voetpad op 50 centimeter komt van dat voetpad. Er ontstaat voor de verkeersgebruiker en de
naa
delaar een buitengewoon onoverzichtelijke situatie. De algemene taak van verkeersveiligheid wordt hier
wan
met voeten getreden.
Ten opzichte van het eerste plan is de positionering van de geplande woningen, gewijzigd. Daardoor ont-
taat er op circa 8 meter van de woning van cliënten een zijgevel van maximaal 9,5 meter hoog. Bij de vor-
s
ming van de plannen wordt uitgegaan van een oude kadastrale tekening uit 1970 waarop de gewijzigde
evel van de garage niet is opgenomen. Uitgegaan moet worden van de feitelijk reeds Iang vergunde situa-
g
tiel zie het besluit van het colle van 28 juli 1992). Dit heeft onacceptabele gevolgen voor de privacy en het
woongenot van cliënten. Daarbij zal, de westgevel van het woonblok dat maar Iiefst 12 meter Iang is het
daglicht in de volle breedte van de woning van cliënten verminderen. Er heeft geen onderzoek plaatsge-
den naar de mate van vermindering van het daglicht zodat op geen enkeje wijze een zorgvuldige afwe-
von
ing heeft plaatsgevonden. Het woongenot van cliënten wordt hiermee op onaanvaardbare wijze belem-
9
merd.
De ontsluiting van het gebied zal plaatsvinden via de Floraweg en De Vliet. Dit pad Ioopt voor de woning
van cliënten. Het huidige pad is nu 3.60 meter breed waarover dan ook nog gemotoriseerd moet gaan rij-
den. De voordeur en inrit van cliënten is aan dit gedeelte van de Floraweg gelegen. Door hier de ontsluiting
te plannen zal de bereikbaarheid van de inrit van cliënten ernstig worden belemmerd zo niet onmogelijk
worden gemaakt. Bij brief van 14 oktober 1977 heeft destijds de gemeente Loenen, Iaten weten dat de
wegbreedte ter hoogte van de inrit tot een voldoende uitrijdbreedte van 5.50 meter moet blijven. Namens
cliënten Verzoek ik u dringend met deze toezegging en de minimale breedte van 5.50 meter, rekening te
houden. Het dubbelgebruik van de geplande ontsluitingsweg,
Ik verzoek u dan ook het bestemmingsplan uonform vorenstaande zienswijzen - aan te passen. Cliënt
behoudt zich nog nadrukkelijk het recht voor om deze zienswijze nog nader aan te vullen cq. toe te lichten.
ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Vecekeringsmaatschappij N.V.
Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden ' Postbus 230, 3830 AE Leusden ' T (033) 43 42 342 ' F (033) 43 42 300 w|.aran.nl
Rabobank 38.52.84.438 ' ABN-AMRO 45.80.09.253 ' ING-bank 607793 ' BTW NL0019.24.722.8.01 ' KVK 31028303







01. Inkomende documenten - 15635


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4


@
%|
%' i twrt
j R , j, g
.-z'--zz 'N.;)||.
Geed voor elkaar
Blad 3
Ons kenmerk 2012043724-01
Ik Verzoek u Vriendelijk altijd het bovengenoemde kenmerk in uw correspondentie te vermelden.
Met vriendelijke groet,
RAG Re sbijstand
. . iers
Medewerker Rechtshulp
ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Vecekeringsmaatschappij N.V.
Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden ' Postbus 230, 3830 AE Leusden . T (033) 43 42 342 ' F (033) 43 42 300 ' w|.araq.nl
Rabobank 38.52.84.438 ' ABN-AMRO 45.80.09.253 ' ING-bank 607793 ' B'FW NL0019.24.722.8.01 ' KVK 31028303
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Gemeenteraad Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland 22 Augustus 2012
Ctass.
8 e g j, za a k àn r .
/* I ,2 / l 5 z te o
J-o hq (I.û6ù l sle-jc--h-T|s:
woch:
lngek.
Onh/.bev.
2 3 )ds, 2|12 s
ieh Afd
Qt.l
Aantekeninxn/xopjo aan,
. J.|).r.(u.
=
Betreft: Zienswijze nieuwbouw project CSV Locatie in Vreeland
Geachte heer/mevrouw ,
lk kan mij niet verenigen met dit besluit, omdat ik vindt dat u ernstig te kortschiet in de voorlichting
en de duidelijkheid van uw plannen. In een overleg met mede bewoners zijn wij tot de volgende
punten gekomen.
1. Bezwaren tegen het plan.
la. Wij blijven tegen bet plan om op de Csv-locatie uitsluitend sociale woningbouw te plegen' (dat is
gebaseerd op een verkeerd besluit), temeer omdat
lb. er in dit nieuwe plan als nieuw element wordt toegevoegd dat het uitsiuitend huurwoningen
betreft i.p.v. de als maar opengehouden verdeling 50-50 huur- en koopwoningen.
lc. Bovendien wordt de doelgroep nu uitgebreid met ''mensen met een beperking'', naast de starters
en senioren die in vorige plannen werden genoemd.
ld. Tenslotte maken we er bezwaar tegen dat met het huidige plan de mogelijkheid niet wordt benut
om op deze Iocatie woningen te bouwen waar nu en in de toekomst in Vreeland echt behoefte
aan is: ruime gelijkvloerse (kooplseniorenappadementen, in twee woonlagen met ondergrondse
garage.
2. Bqzwaar teaen de procedure.
2a. Op donderdag 26 april is er een informatieavond toegezegd; die is er niet gekomen.
2b. Ook via de moeilijk toegankelijke en niet voor iedereen beschikbare internetsite is er maar zeer
summier informatie verstrekt: geen gevelaanzichten, geen maatvoeringen, geen zon-,
schaduwesecten van de bebouwing, enz.
Met uitsluitend de plantekening op wwwruimtelil'keplannen.nl is het onmogelijk om een exact
idee te krijgen van het plan en dus ook om gericht bezwaar te maken.
2c. Het feit dat de ter inzagelegging plaats vond op 13 juli en de sluitingsdatum dus valt op 23
augustus, dit alles middenin de vakantieperiode, beschouwen we als een daad van onbehoorlijk
bestuur.
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3. Bezwaren tegen de invulling.
de geplande huizen nog steeds veel te hoog (9,50m)
3a. Alhoewel niet zichtbaar op de tekening, zijn
Ile omliggende nieuwbouwhuizen in de rand van Plan
voort dit gedeelte van) Vreeland. A
Molenvliet hebben een hoogte van 5,5 tot maximaal 7 meter .
het bruggetje is te smal (3,60m) om ook als in- en uitrit te dienen
3b. Het veelgebruikte voetpad naar
keerplaatsen. De veiligheid van schoolkinderen (van de Pomonaweg en
voor de geplande 16 par
Vechtoever) en bejaarden (met rollator) komt hierdoor in gevaar.
Iroute naar het dorp, het dorpshuis, de sporthal , de bushalte, het
Het belang van de wande
dt ernstig miskend. Ook de Boterweg mist een trottoir!
gezondheidscentrum, en de school wor
De Vliet gepland, dat het blok in de bocht Floraweg /vliet tot OP het
3c. De huizen zijn zöver richting
bij het bestaande trottoir verdwijnt. Dat betekent dat alle verkeer
trottoir wordt gebouwd, waar
dagelijks aankijkt tegen een muur van 9,50 die oprijst uit het trottoir!
komende vanaf De Vliet,
d komt op circa 50 cm van dat voetpad, ook 9,50 meter hoog!
Het andere blok, naast het voetpa ,
Iannen en onder het mom van de vakantie periode zomaar worden
Ik hoop niet dat deze p
bewoners te informeren. Ik wacht met spanning af op een juiste oplossing
doorgedrukt, zonder de
en een reactie van uw kant.
Hoog ' htend,
)
t |7|$.
Willem Gèq newoud
N
De Vliet 5
3633EK Vreeland
Tel.06 22230882
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