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Mw. 1. Grous#ru
Wes#broeee Binnenw| 42
3612 AJ Tienhoven
Burgemeu#er en Wethouders vcn s#ich#se Vech#
Pos|bus 1212
3600 BE Mtmrssen
|ienhoven, 12-07-2012
Class.
Reg. (Zaaklnr.
.2 /% z'çç.s'.ç| ç .m|cxc
Sllchts:
.z'zfz Z'J / ôz #' 2 2 tra. c q. ..
-y-ry-y . -
1 rl (; () lt . ) N. )$ ,
1 3 JLLI 2112
En |ïl./ltcl. . ---
Z +,5
Fk,aqlckanin|efh/|opie |afl.
k '
. z ze
t-iettch: Tollege,
Ondtmks een indringend |esprek Aussen mijn advocoat en de heer Ruis na de f orse overlos: van
het prîcerdrum Por# Royal (vroeger Mol|polder) op donderdag sjuli, is er Aoch ook
vrijdagavond 6 juli en zlterdagavond 7 juli weer overltzs|' gewees#.
Op dondedagavond heef# he# centrum de buurt *01 wanhoop |edreven me# de zeer indringade
opzwepende muzièk geéurende vele uren. Ik ben er zelf t'wee dqgen ziek von gewees#, doorda# ik
die ncch# slech#s Awee en een half uur heb kunnen slapen op een kampeermu#rasje in mijn
' ' ' ti k 'Ik moesf dè och|ènd nu |ele ramj om
ltud|rkamer. In mijn sldcpkamer was he# ondrtmq j .
5 00 uur op. fn'ver|nd Me't mijrï werk. ' . ' . '' ' '. , . '' 1
7
Op vèijdagavond wus er urenlang veel |eschreeuw van een groep jongelu! op he: prkeer#errein.
i da avond wcs he# wl'h be|ref # de muziek redelijk rus#ig, mo' er de |st|'vertiokk| pas
Op zc er g
om 3.30 uur me# veel ktzbtml. zoda# ik wederom wakker was.
En weer word: er dus gehandeld in strijd me# de voorschrif#a die zijn verbonden (mn de
verleende brcnk- en Horecavergunning en de Exploilutievergunning.
Tevens wcs er. door een bewus# f likkerende Lns Vegas- cch#ige Iomp tmn de voorzijde bij de
inri#, veel lichtoverl-|.
De rech#er heeft op 14 mei ui|sprtmk gedacn en mijn beroep gegrond verkltmrd.
be hele buurl is ervtm ui: |e.gacln dc'k U nu eindelijk per z'juli de ver|unnin: zou intrekken.
Nu di: nog nie: is gebeurd, drijf' di: merlsen |o: wcnhoop. 6é|1 vcn de buren heeft me# een
|ksteen klacr ge.-stctm om een ruit van he't centrum in te gooien.
He: gaat zo ech: niel Iungeè. Er |tmn on|elukkem qebeuren als U nie# met onmiddellijke ingong
gao: handhaven.
Wij wacrschuw- vele Malen de poli#ie, die ondanks da't ze soms even Ian|s rijd# helemcal nie|s
doe'. we worden afq'uchilded als boze buren die ear ee.às me: de wijkcqen# |oeten qacn
. ' . -- ' . ..' - , -- . . .
ra't ' ' ' ' ' -' -
r! ep. ..
cùll|e, wlj willèn' riiei pra#en |te# àe wijkagen#, wij willen do: U uw veran#woordelijkheid neemt
en ôvérgatk fo: slui#ing vdn hè: pé|c|trum, zodat de in deàe buur: weei- nèrmtml kuinezi Ièven.
Ik Verpek U Zeer dringerîd onmiddellijk Ao# aè#ie ov' er de gtmn.







01. Inkomende documenten - 14622


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2


Me: vri|delijke |roe'h,
1. Groust'rc
cc Mr. T.A.M. vcn Oosterhout
Gemeaterxd stichtse Vech#
>
be Heer Ruis. of deling handhcvln:
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden,
Bij deze stuur ik u mijn zienswijze op het Ontwerpbestemmingsp|an Vree|and Oost Z/12/13337.
Wij zijn niet tegen woningbouw maar het aantal woningen vinden wij teveel. De huizenmarkt is de
Iaatste jaren veranderd. In en rondom Vreeland staan veel woningen te koop. Funda biedt d.d. 22-
07-2012 twee en veertig huizen IN Vreeland te koop aan in de prijsklassen f 42.500 k.k. tot
f 2.175.000 k-k. Binnen een straal van 1 km zijn dat er vier en vijftig, binnen een straal van 2 km zijn
dat er honderd een en twintig en binnen een straal van 5 km zijn dat er vijf honderd en zestien !!
Binnen een straal van 5 km van Vreeland kan de koper kiezen uit een enorm aanbod van huizen qua
ligging en prijsklasse.
Is een forse redudie van het destijds afgesproken aantal niet raadzaam om leegstand te voorkomen?
Bouwen op het terrein van de firma Driessen is ook niet om tegemoet te komen aan woningnood
maar om een schuld te vereffenen die de Gemeente denkt op Driessén te hebben. Nog altijd is niet
gespecificeerd door de Gemeente of firma Driessen wat de schade is die firma Driessen heeft
ondervonden door het falen van de artikel 19 procedure. Wij zijn van mening dat de overeenkomst
tussen de voormalige Gemeente Loenen en Driessen nietig is.
Onze grootste zorg betreft het verkeer: Kleizuwe, de naam zegt het al. Zuwe, een pad door het
moeras dat in de Ioop van de jaren geasfalteerd is. Het is een weggetje waar op sommige plekkent
door wat uitsparingen ,2 auto's naast elkaar kunnen staan. Ter weerszijden loopt een sloot, Het is
een wèggetje met kwetsbare bermen. Kinderen fietsen Iangs deze weg naar school. Paard en wagen
komt Iangs, paarden met berijders, wat ponyrijders, zwanen en ganzen steken er over. Een
beeldschoon weggetje evenwijdig aan de N201 dat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.
Door de bouw van zoveel huizen met aanwezigheid van een nog hoger aantal auto's zal dit landelijk
gebied danig verstoord worden. Er wordt helemaal voorbijgegaan aan het historische karakter van
deze weg en het aanliggende Iandgoed. Bovendien hoef je geen verkeersbureau te zijn om in te
kunnen zien dat, als zo veel auto's deze onoverzichtelijke bocht nemen vanuit het terrein van
Driessen richting het dorp, dit kan leiden tot (ernstigelongelukken- Maar het lijkt zo te zijn alsof dit
l
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eerst moet gebeuren voordat het inzicht verandert. Bij voorbaat Iaat ik u weten dat ik de Gemeente
aansprakelijk stel als hier ooit sprake van zal zijn in de toekomst!
De Kleizuwe is de enige ontsluitingsweg voor de 40-60 geplande huizen. Ik blijf het onvoorstelbaar
vinden dat wethouder Wijnschenk destijds dit gebied de rode contour heeft gegeven. Bovendien
wordt het aantal geplande huizen dat het grondgebied van Greift Mur en Driessen besloeg, nu alleen
op grondgebied van Driessen gebouwd. Het hele gebied heeft maar één ontsluiting en dat is naar de
Kleizuwe via een onoverzichtelijke smalle bocht. Wat veiligheid betreft zit bij calamiteiten het hele
Vreeland-oost gebied op slot. Afgelopen maand hebben wij kunnen zien wat er met het verkeer
gebeurt als de Brug over de Vecht N201 niet meer dicht kan.
Er zijn diverse verkeersonderzoeken geweest die blijkbaar allen aangeven dat er TOTAAL geen
probleem is met de ontsluiting! lk weet niet met welke oude verkeerssituatie de verwachte nieuwe
verkeerssituatie vergeleken wordt. De heer Wiersema, nog niet zo Iang kenner van het dorp
Vreeland, sprak destijds over vrach|agenverkeer dat we in die mate nooit eerder hier gehad
hebben. Dit prachtige Iandelijke gebied wordt enorm verstoord als we de ontsluiting door de polder
de Dorssche Waard gaan maken. Teven zou dat blijk geven van de totale afwezigheid voor gevoel
voor schoonheid, landschap en historische waarde.
De plaats waar al deze woningen komen is ook zo'n vfeselijk ingeklemde plaats. Het plan is de
ontsluiting via de Bergse weg alleen te gebruiken voor calamiteiten en uit die hoek valt nu juist een
mogelijke calamiteit te verwachten. De opgeslagen onwlambare vaten van Greiff Iiggen daar in de
Ioods opgestapeld. Laat de Nzolvaststaan en we hebben geen uitweg meer. Waarom geen nieuwe
wijk in de nabijheid van het toch ooit komende aquadud. Auto's kunnen dan direct naar een echte
straat worden geleid en er ontstaan geen gevaarlijke situaties, opstoppingen e.d. En de brug over de
N201 kan dan ook nog eens een storing hebben.
Wat me Zeer aan het hart gaat, is de wijze waarmee in het plan wordt omgesprongen met het
bijzondere gebied Van de Hollandse Waterlinie en hoe de heer Krijn-lan Driessen werkelijk zorg heeft
voor zijn omgeving en de schoonheid van het dorp gezien ook het al meer dan 10 jaar slecht
onderhouden terrein met bouwval aan het begin van de Kleizuwe. Voor ons is het moeilijk
vertrouwen te houden in de zorgvuldigheid van de projectontwikkelaar en de Gemeente m.b.t. dit
gebied. De heer Krijn-lan Driessen vertelt aan mij dat hij oog heeft voor de natuur maar is wej in
staat om een hele rij mooie oude knotwilgen, die aan de rand van zijn terrein staan en de polder
sieren, in één middag om te zagen. Ze stonden nog Iang niet in de weg en het gevolg is dat de grote
roestige schuur al meer dan een jaar blikvanger is. In de allereerste buu|ontmoeting geeft de heer
Krijn-lan uitleg aan zijn plannen en worden door de bewoners diverse bezwaren geuit. Maar in elk
artikel vertelt hij dat er geen bezwaren zijn van de bewoners........Hij wil de ''geschiedenis'' in ere
herstellen en spreekt zelfs in een artikel over de herbouw van kasteel Vredeland maar velt wel in 2
dagen tijd een bunker die deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie en waarvoor de gemeente hem
een vergunning heeft verleend. Zonder aankondiging is op de dag van het neerhalen van de bunker
vanaf 6.15 u in de ochtend een oowerdovend Iawaai tot ver in de middag te horen. Zie daar de
sociale cohesie. Het is voor ons 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
2
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de toelichting nog eens meerdere malen gewezen wordt op het bijzondere karakter van de Hollandse
Waterlinie. Met de ene pet op wordt, naar onze mening, 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
projedontwikkelaar minder gewenste Iocaties bevinden, te (Iaten) slopen.
Tot slot wil ik verwijzen naar de zienswijzen van de Belangenvereniging Behoud Landelijk Kleizuwe
(BBLK), welke wij volledig steunen.
Wij verzoeken de raadsleden vriendelijk om op grond van bovenstaande punten hun goedkeuring te
onthouden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsplan gewijzigd tot stand te laten
komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Met vriendelijke groet,
Irmgard Michielsen en Wieke van der Linden
Y----
3
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' b
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
class,
l'bf?. (Zaaklnr.
. y j .
- , 4. j j ,7.j nu -.y yyjtgjiyj (.y
bnl, tuso toc|,,
lngei,
On .bev,
2 5 JLLI 2|12
Beh.Afd.
ù
Aantekeningen/qopje aan.
e
:
Vreeland, 20-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsp|an Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden, hierbij ontvangt u van ondergetekende, de zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan Vreeland-oost
Paragraaf 1. Inleiding.
Vooropgesteld is ondergetekende nog altijd van mening dat de overeenkomst tussen de voormalige
Gemeente Loenen en Driessen nietig is. De argumentatie hiervoor treft te aan in het schrijven van ds.
mr. H.J. Hoegen Dijkhof, namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands d.d. 13 mei 2011. De BBLK
onderschrijû de standpunten en argumentatie van mevrouw Hoegen Dijkhof - Wijnands volledig en
verzoekt de raad |eze standpunten voor zover nodig hier als volledig herhaald en ingelast te
)
beschouwen.
Paragraaf 2. Huidige situatie.
M+b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merkt ondergetekende 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 lubileumlaantje is
onderdeel van bet Iandgoed dat is opgenomen onder de Natuur Schoon Wet, Rijksmonument is en
ook deel uit maakt van het Beschermd Dorpsgezicbt van Vreeland, evenals het Spe-e-eld.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
m-b.t. paragraaf 3-1. lnleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. slruttuu-isie Infrastruuuur en Ruimte (SVlR)
1
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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. vooralsnog geen opmeskingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
Ik verzet mij tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van
bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. Ik ben 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.
VOOr3ISnOg geen Opmerkingen.
Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
Ik vraag mij 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 lijn met het respect voor
cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrijft. 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.
Paragraaf 3.2.6. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de ligging 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 vsijwel 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 slop|n 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
2
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Gemeente er met de andere pet op niet voor schroomt diezelfde kazematten, die zich echter op
door de Gemeente en projectontwikkelaar minder gewenste Iocaties bevinden, te (Iaten) slopen.
Onbegrijpelijk, dat op de plek van de voormalige btlnkers 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 laten aansluiten ontstaat een nog betere
verbinding tussen Vecht, bunkers en kazemat. Kennelijk hebben woningbouwplannen de voorketlr
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 dreigt op dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden.
lk ben van mening dat, nu van een herstel van de gesloopte bunkers moeilijk sprake zal kunnen zijn,
uit cultuurhistorisch oogpunt in ieder geval specifieàe verwijzingen 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. Strnctuu|isie en Provintiale Ruimtelijke Verordening.
De BBLK merkt op dat zij uit gesprekken met voormalige wethouders van de gemeente Loenen en uit
de bezwaren tegen deze structuurvisie 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 concludeert;
De rode contour is volgens de BBLK verlegd op basis van het feit dat alle bedrijven waarvan de kern
van Vreelapd en de Kleizuwe hinder ondervond en - vindt te verplaatsen en in de plaais 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 vao de fabriek
Greif, komen nu ook nog extra auto's en allerhande andere zaken op hun bord te liggen) 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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 zie commentaar bij paragraaf 3.2.6.
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Paragraaf 3.4. Gemeentelijk beleid.
M.b.t. paragraaf 3.4.1. beeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Welstandsnota.
De BBLK heeft in een àparte 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. e
Parageaaf 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 u'itvoerbaar 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 piet doorgaao 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 kostèn van het bouwen
van de sociale huu|oningen aan de Floraweg en op het CSV terrein. De Gemeepte 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 gespecisceerd door de Gemeente of Driessen Vreeland B.V. wat de schade is die Driessen
Vreeland B.V. heeft onde-onden 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 niet.s gebleken of gesteld door de Gemeente of Driessen Vreeland B.V.
De Gemeente verleent daarom volgens de BBLK aan Driessen ontheïngen 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. |ndsthapson-lkkelingsplan Breukelen Loenen.
De BBLK verwijst m.b.t. deie paragraaf naar haar zienswijze aangaande het concept -
beeldkwaliteitsplan en verzoekt de raadsleden deze zienswijze hier als volledig herhaald en ingelast
te beschopwen.
Ten aanzien van parageaaf 3.5 heeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
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M.b.t. paragraaf 3.6. zie 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 milieuvergunqingen 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:
http://www.bbIk.nI/UserFi-l-es#-CH-RONOLOOG%20DOSSlER%-20DRlESSEN%201991%20HEDEN%20 1
.pdf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en 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.
Ik heb serieuze twijfels over de kwaliteit van het bodemonderzoek nu men al jaren tekenen van
verontreiniging heeû menen te zien en ook meerdere malen een verontreiniging van het bodem /
ssootwater merkbaar is geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. Luchtkwaliteit.
Er is geen onderzoek gedaan naar de Iuchtkwaliteit in
het plangebied en de omsingende gebieden.
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Dit betreur ik ten zeerste omdat dit van groot 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 aanpl woningen, die een grote impact zal hebben op de omwonenden.
Ondergetekende had daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de Gemeente
zorgvuldig onderzocht werd|n.
Paragraaf 4.4. Externe veiligheid.
e
De BBLK merkt op dat zich in de omgeving van het psan 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 concludeeq uit deze paragraaf van de toelichting het volgende.
Greif heeû sinds 2007 een verg|nnipg voor een maximale geur ''uitstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur ''uitstoot'' van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / 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 lager dan 1.1OUe /
M3. De gemeente heeft bij de sittlering van de woningen aan de westzijde van het plan rekening
gehouden met het advies van het Buro Blatlw. De BBLK vraagt zich af waarom nitgegaan 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 Iee|limaat 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 Ieehlimaat
gewaarborgd kan worden.
Paragraaf 4.5.2. Geuronderzoek veehouder.
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De BBLK verwijst ten behoeve van haar standpunt in deze naar de zlenswijze die de BBLK heeû
ingediend bij de concept - geurverordening 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 Iaatste 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 vantlit 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.
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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.8. Milieuzonering.
De BBLK concludeert uit de toelichting en de VNG brochure dat de gewenste afstand van de
woningen tot het terrein van Greif 300 meter dient te bedsagen en dat De Gemeente daarvan
slechts gemotiveerd mag afwijken.
De afstand tussen het terrein van Greif 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 anjere 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 betsekking tot deze paragraaf heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
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De BBLK merkt op dat de Gemeente niet duidelijk maakt waarop de concltlsie 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 uitjtlni 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 heeft geen grote waardering voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Paragraâf 4.9.2. Beschermde soorten.
De BBLK merkt op, dat zij eraan twijfelt of de gegevens m.bt. de beschermde soorten, waar de
Gemeente zich op baseert, nog steeds voldoende actueel zijn. Het laatste onderzoek dat gedaan is
naar de op het tersein 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.
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/userFiles/Artikel%zopolderlzoDorssewaard%zotelzovreelandtll.pdf
Van de grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder
ondewinden. De weg wordt veel gevaarlijker en de Iandelijke schoonheid van de Kleizuwe wordt
ernstig aangetast. De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene
beginselen van een erftoegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de
Kleiztlwe. De Kleizuwe laat zich niet vergelijken met een normale erftoegangsweg.
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 Iogischer 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
bet bouwverkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK geen optie.
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Met betrekking tot paragfaaf 4.11. merkt de BBLK op dat zij het toejuicht dat duurzaam botlwen 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 bet 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 osde.
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
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 hebbep.
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 vijûig 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
Ondergetekende 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,
rcô/u?j cù $ tè kàtl tvc t :3 / y ) y y r,
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Vreeland, 20-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden, hierbij ontvangt u van ondergetekende, de zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan Vreeland-oost
Paragraaf 1.. Inleiding.
Vooropgesteld is ondergetekende 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
onderschrijft 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.
Paragraaf 2. Huidige situatie.
M.b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merkt ondergetekende 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 Natuus Schoon Wet, Rijksmonument is en
ook deel uit maakt van het Beschermd Dorpsgezicht van Vreeland, evenals het Sperweweld.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
m.b-t. paragraaf 3.1. Inleiding geen opmerkingen,
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. Structuu|isie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
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Niet duidelijk is waarom geconcludeerd kan worden dat de geplande ontwikkeling van het gebied de
SER - ladder volgt
Met betrekking tot paragraaf 3.2.2. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
Ik verzet mij tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van
bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. Ik ben van mening dat de Gemeente hiermee e| 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. Fr is slechts een rode contour verlegd om nu
bebouwing mogelijk te maken.
Met betrekking tot paragçaaf 3.2.4.
vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
lk vraag mij 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 omgesprongep
met de cnltuurhistorische 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 lijn met het respect voor
cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrijft. Ook de aantasting van de zichtlijnen in het
gebied en een te verwacbten verandering in het beschermde dorpsgezicht ter hoogte van de oude
Vecht voldoen volgens de BBLK niet aan het beleid van de Nota.
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 voigens 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 jtliste vergunningèn
gesloopt, die op dat moment bescherming genoten onder de Monumentenwet, waaronder in ieder
geval 1 bunker. Volgens de BBLK is dit de voornaamste redeo 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
sloopvergunping 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 gebiqd dat daaraan in de toelichting circa 3 pagina's gewijd worden en elders in
de toelicbting nog eens meerdere malen gewezen wordt op het bijzondere karakter van de
Hollandse Waterlinie. Met de ene pet op wordt, naaf de mening van de BBLK, de omwonenden door
de Gemeente een fantastiscbe restauratie van de kazematten e.d. voorgeschoteld, terwijl de
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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 (laten) slopen.
Onbegrijpelijk, 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, waêrdoor 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 laten aansluiten ontstaat een nog tetere
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 lijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Het
bestemmingsplan dreigt öp dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden.
lk ben van mening dat, nu van een herstel van de gesloopte bunkers moeilijk sprake zal kunnen zijn,
uit cultuurhistorisch oogpunt in ieder geval specifieke verwijzingen gemaakt dienen te worden,
zodat kan worden achterhaald waar de bunkers hebben gestaan. Deze plekken dienen omgeven te
worden met groen.
Paragraaf 3.3. Provintiaal 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 structuurvisie 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 concludeert;
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 plaais 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 achterli|ende 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 bet 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
Greif' 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 aanziqn van de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 heeft pndergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 zie commentaar bij paragraaf 3.2.6.
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Paragraaf 3.4. Gemeentelijk beleid.
M.b.t. paragraaf 3.4.1. heeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Welstandsnota.
De BBLK heeft in een aparte zienswijze baar 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 heef't 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
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 ondervonden 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 ontheffingen 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. Landscbapsontwikkelingsplan 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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
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M.b.t. paragraaf 3.6. zie standpunten onder paragraaf 4.6.
Paragraaf 3.7. Vigerend bes|emmingsplan.
Met betrekking tot de paragraaf merkt de BBLK op dat het volgens haar onjuist is dat Driessen
Vreeland B.V. over de jtliste 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, waardoot
Driessen jarenlang heeft geopereerd zonder vergunning. Slecht een korte periode tusêen 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
i omwonenden daar weer met stlcces tegen in het geweer gekomen.
aangevraagd werd z jn
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 wei afgestoten waren is nimmer gereageerd.
De BBLK verwijst in dit kades naar de chronoloog van het dossier Driessen die te vinden is onder de
volgende Iink:
http://|w.bb1k.nI/UserFiIes/CHRONOLOOG%20DOSS1ER%-- ZODR-IESSEN%ZOI99I%ZOHEDEN%ZO 1
.pdf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en 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 voo|loeien uit de AWB en het Bro niet, althans
onvoldoende bij de besluiworming rond het plan zijn betrokken. De BBLK verwijst naar haar
standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
lk heb serieuze twijfels over de kwaliteit van het bodemonderzoek nu men al jaren tekenen van
verontreiniging heeû menen te zien en ook meerdere malen een verontreiniging van het bodem /
slootwater merkbaar is geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. LuchtGœ'aliteit.
Er is geen onderzoek gedaan naar de Iuchtkwaliteit in het plangebied en de omringende gebieden.
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Dit betreur ik ten zeerste omdat dit van groot 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 aantpl woningen, die een grote impact zal hebben op de omwonenden.
Ondergetekende 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 ktlnnen beoordelen.
In het geval van een calamitçit als gevolg van deze opslagplaatsen maakt de BBLK zich echter eerdes
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 concludeert uit deze paragraaf van de toelichting het volgende.
'ê itstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Greif heeft sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur u
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur ''uitstoot'' van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / M3 mag bedragen om een goed woon - en Ieefklimaat te
kunnen waarborgen met betrekking tot de geplapde woningen.
De daadwerkelijke geur ''uitstoot'' van Greif is op dit moment echter blijkbaar lager 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 lagere waarde uit het onderzoek en niet van de maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals deze is
opgenomen in de milieuvergunning van Greif. Het lijkt de BBLK onverstandig uit te gaan van deze
lagere 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 ht!n 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 vap 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.
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De BBLK verwijst ten behoeve van haar standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK heeft
ingediend bij de concept - geurverordening 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 #unsterhuis
behoeve van het berekenen van de te verwachten geluidhinder inmiddels achteriaald is. Het
ten
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 Iaatste 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.
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. heeû ondergetekende 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 Greif 300 meter dient te bedragen en dat De Gemeente daarvan
slechts gemotiveerd mag afwijken.
De afstand tussen het terrein van Greif en de eerste woning in het plangebiqd 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 leehlimaat heeft ondanks de korte
afstaod tot bet terrein van Greif, bovendien staat het huis in kwestie aan een totaal aqjere kant ten
opzichte van Greif dan de gedachte woningen. De Gemeente kan beter de 300 meler richtlijn
aanbouden om conflicten en inbreuken m.b.t. het Ieeqlimaat te waarborgen.
Paragraaf 4.9. Natuur.
Met betrekking tot deze paragraaf heèft de BBLK vooçalsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
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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 Vooqoets
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 heeft 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 geledeo is.
Met betrekking tot het mitigatieplan verwijst de BBLK naar haar opmerking over het
ve|olgopderzoek van Els & Linde zoals hierboven verwoordt.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven bij de BBLK verbazing oproepen.
Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar daarbij Iijkt geen oog te zijn voor de daadwerkelijke
situatie. Deze sittlatie is dat de Kleizuwe een historische weg van meer dan duizepd 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 culteurhistorische belang van de Kleizuwe blijkt.
h|p://|w.bblknl/userFiles/AqikellzopolderlzoDorssewaard%zotelzovreelandtll.pdf
Van de grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder
ondeœinden. De weg wordt veel gevaarlijker en de Iandelijke schoonheid van de Kleizuwe wordt
ernstig aangetast. De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene
beginselen van een eeoegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de
Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat zich niet vergelijken met een normale e|oegangsweg.
In een van de rapporten is te Iezen dat op de langere termijn verkeersontsluiting via het
noordwestelijk deel van het plangebied wordt voorzien. Als dat zo is, is het Iogischer dit nu al vorm
te geven en verder uit te werken en het niet te beperken tot een calamiteitenpad. De BBLK pleit
ervoor de dehnitieve ontsluiting van de woonwijk aan de noordkant/Bergseweg te situeren.
Middels een aanzienlijke reductie van het aantal te bouwen woningen laat het probleem van de
ontsluiting zich ook gemakkelijker oplossen.
Verder vràagt de BBLK zich af, aangeziçn dat nergen: terug te Iezen is, hoe de aan- en afrijdroute van
het bou-erkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK geen optie.
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*
Met betfekking 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 aaovankelijke uitgangspunt was en is naar de
menipg 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
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 leegstand tot gevolg kunnen hebben.
Aanziénlijk minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicht op kenmerken
van de Hollandse Waterlinie zpllen 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 bet 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
Ondergetekende 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
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mr. E.R. Koster
Telefoon (088) 462 37 00
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klantense|ice@achmearechtsbijstand.nl
Afwezig op woensdag
Geachte raadsleden,
Tot mij hebben zich gewend de heer J. de Jong en mevrouw D. de Jong- van Zuijlen, beiden wonend
op de Kleizuwe 109a (3633 AG) te Vreeland. Namens hen dien ik hierbij zienswijze in op het
on|erpbestemmingsplan Vreeland Oost inclusief de concept-geuœerordening en het concept-
beeldkwaliteitsplan, dat vanaf lsjuni gedurende zes weken ter inzage Iigt.
De hoofdbezwaren van cliënten richten zich op de wijze waarmee wordt omgesprongen met het
bijzondere gebied van de Hollandse Waterlinie, het aantal woningen, de situering in combinatie met
de maatvoering van de woningen en de verkeerssituatie.
Hollandse Waterlinie
Door de Iigging van de Hollandse Waterlinie is het plangebied een bijzonder gebied, waarmee
zorgvuldig omgesprongen zou moeten worden. Vooralsnog is dit niet gebeurd. Integendeel, met in de
ogen van cliënten dubieuze vergunningen zijn bunkers gesloopt die juist kenmerkend zijn voor het
gebied. De enige reden hiervoor Iijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden.
Geerl ovedeg
Uit de inspraakreactie van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie blijkt dat door de
gemeente geen overleg is gevoerd en het Kwaliteitsteam grote moeite heeft met de voorliggende
plannen. Uitgesproken wordt dat de gemeente alsnog in overleg gaat treden met het Kwaliteitsteam.
Ondedussen dreigt het bestemmingsplan op dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden. Wat betreft
is de ruimte om in het overleg iets te bereiken zeer klein.
Rabobank Nederland 10 10 50 674
Kvk 41 038 571 Apeldoorn
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Vervolg op de brief van
12 juli 2012
Bladnummer
2
Ve-lzingen
Cliënten menen dat 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.
Aantal woningen
Zoals gezegd zijn enkele bunkers gesloopt om plaats te maken voor zoveel mogelijk woningen.
Cliënten vinden het aantal woningen te hoog. Het aanvankelijke uitgangspunt was om zoveel
woningen te realiseren als nodig was om de verplaatsing van het bedrijf van Driessen te |nancieren.
Vermoedelijk was de |nanciering hiervan rond te krijgen met vijf tot tien woningen. De geplande vijftig
tot zestig woningen zijn van een geheel andere orde.
Grote fwqfe/ aan noodzaak
Uit de beantwoording van de inspraakreactie blijkt dat de gemeente ook 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
geen antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. 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.
Situering woningen
Wanneer het aantal woningen naar beneden wordt bijgesteld, kan ook een aanzienlijke verbetering
worden bereikt in de situering van de woningen. Cliënten ervaren in het plan dat de nieuwe bebouwing
wel erg dicht op de bestaande bebouwing komt. Gelet op de toegestane bouwhoogte (in ieder geval
vijftien meter binnenplans zonder vrijstelling) en het bouwvolume is dit onwenselijk. Deze maatvoering
dient naar beneden bijgesteld te worden. Temeer omdat in het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe
woningen wordt gesproken over het garanderen van de zichtrelatie. Tevens wordt de Iandelijk, groen
en rustige beleving aangehaald. Deze aspecten gaan zeker niet zo op voor de reeds bestaande
bebouwing.
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Vervolg op de brief van
12 juli 2012
Bladnummer
3
Groenbu|er
Aan de noordzijde van het plangebied is een groene afscheiding met het schiereilandje gemaakt . Er
kan gemakkelijk een verbetering worden doorgevoerd wanneer ook aan de zuidzijde van het
plangebied een schiereiland (bijlage 1) als groene buffer wordt gemaakt. Voor cliënten vormt zo'n
afscheiding een grote verbetering. Wanneer de sloot aan beide zijden van het schiereiland breed
genoeg gemaakt wordt (vijf meter) dan kunnen alle watergangen goed onderhouden worden vanaf het
water.
Verkeerssituatie
De verkeersondecoeken blijven verbazing oproepen. Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar
daarbij lijkt 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 langzaam (agrarisch) verkeer. Van de grote
verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder onde|inden. De weg wordt
veel gevaarlijker en de landelijke schoonheid van de Kleizuwe wordt ernstig aangetast. Wanneer
zoveel woningen worden gerealiseerd, dient de ontsluiting aan noordzijde van het gebied plaats te
vinden.
Tot slot
Ik verzoek u om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden danwel het bestemmingsplan
gewijzigd tot stand te Iaten komen.
Ho a tend,
/
I
i
/
I
AL E.R. Koster
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2
Aantekenin|n/Kopie aan.
en ,' f é+
9
Betreft: Zienswijze On|epbestenaminp-plall Vreeland Oost
Datum: 25 iuli 2012
Geacht College,
H'iermee bevestigen wij het plezierige gesptek dat de twee leden van de Veclztplassencommissie (voltlit:
Commissie vooc de Vecht en het Oostelijk en Westelijk lllassengebied), te weten de heren Beelaerts van
Blokland en Cladder, op 4 juli 2012 mochten hebben met wethouder de heer Wiersema en ambtenaar de
heer De Smet. Gesproken werd over de Nota be|x|oording inspraak- en overlegreacùes bij het Concept-
Olx|erpbestemmingsplan Vreeland Oost.
114 aalàsltlitilag llierop geven wij u otlderstaatld onze zienswij ze voor het ter inzage liggende
On|eœlnestemnal'fzpplan Vreeland-oost:
* Zoals al in de inspraakreactie van 3 J'uni 2011 aangegeven blijft de Veclztplassencommissie van
mening dat bouwen op de bewuste locatie ongewenst is vanuit lalàdschappelij'k- en cultureel
perspectief. Zo er al op de lange termijn sprake is van een wenselijke toename van het
woflifzgbest|d in Vreeland dan zou deze beter kalnnen plaats vinden op de txaastli|ende
iladtlstrieterreilzen van Van Leer/Greif en Mur. In dat geval zou echter een goed inzicht in de
kosten van de bedùl'fsveplaatsing wel gewenst zijn om te kunnen beoordelen of een grotere
wolailAgdiclztlzeid ter dekking van deze kosten acceptabel zotl zijn.
* Wij zijn van mening dat er in het plan sprake is van teveel woningen op te kleine kavels.
De htlidige geplande 15-20 woningen per ha (ca. 60 woningen op 5 ha) geven aanleiding tot een te
hoge tnebotlwingsdiclztlzeid. Weliswaar minder dan bij Cronenburgh (ca. 25-30 woningen per ha),
maar nog altijd te stedeliîk voor de overgang van dot'p naar open gebied, zoals hier speelt.
Ook de verk-eersaeAkeling zou gediend zijn met minder woningen, zeker zolang er nog geen
goede olatsluiting via de provilaciale weg is voorzien.
* l-let plan voorziet voorts niet in een afnemende bouwhoope van dorp naar btlitelàgebied, hetgeen
wel gewenst is.
* Wij missen in het onhx'etp nog een duidelijke omschrij'ving van de maaiveldlloope', een
eenduidige koppeling aan de maaiqreldhoogte van het lzaasth|ende weiland zou moeten worden
opgenomen.
Tenslotte blijven wij graag betrokken bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het
lneeldk-svaliteitsplan.
De Vechtjnlassel|coln|llaissie maakt, evelAals de Vrielàden val: de Vecht, deel tlit van de ovel'koepclel|de Stichting
Colnmissie voor de Veclnt en het Oostelijk en Nvestelijk Plasselègebied.
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2
wij làopen dat de genoemde punten voor tl aanleiding zullen zijn het ontwerpbestemnzifàgsplalz Vreeland-
Oost aan te passen en wachtelz uw verdere berichten met belangstellillg af.
Xfet vtielàdelijlle groeten,
Commissie voor de Vecht en het
Ooste ijk en q/estelijk lRlasselzgeënied,
M.C. Smit, voorzitter
1 R à 4u r Ines tu u rsli d
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LANDELIJKE KLEIZUWE
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email: lnfo@bblk-nl
Internet: |w-bblk-nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 23-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
class.
Fug. jaaklnr,
' ïY j ï - 4. / 1 % ''B-j gejytyr
x j j Nyjc
îù ï'ï I k )., I ï t.k t çà -à-, yscjjl
Ingek. onxbev,
2 5 JLLI 2212 L.j
Beh,Afd. ';.
ù o
Aantekeningen/Rûpie aan.
:
Edelachtbare raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost (hierna: het plan).
Voor het communiceren van haar zienswijzen richting de raadsleden wordt hieronder doos BBLK
aangesloten bij de indeling van de toelichting op het plan.
Paragraaf 1. lnleiding.
Vooropgesteld blijft dat de BBLK nog altijd van mening is en blij| dat de overeenkomst tussen de
voormalige Gemeente Loenen en Driessen nietig is. Hierop wordt wederom uitdrukkelijk hierbij een
beroep gedaan.De argumentatie hiervoor treû u aan in het schsijven van dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhof,
namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof -Wijnands d.d. 13 mei 2011. De BBLK ondesschrijR de
standpunten en argumentatie van mevrouw Hoegen Dijkhof - Wijnands volledig en verzoekt de raad
deze standpunten als hier 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
betregende terrein. De hoofdbezwaren van de BBLK richten zich naast het misbruik van
bevoegdheid, op de wijze waarop in het plan wordt omgesprongen met het bijzondere en
beschermde gebied van de Hollandse Waterlinie, het aantal woningen, de situering in combinatie
met de maawoering 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 grenzend aan het plangebied, het NSW Iandgoed De
Plantage 18j2 is gelegen. De dode arm van de oude Vecht (waarover wel gesproken wordt) met haar
beide oevers en aangrenzende boomgaard de Driehoeck en het voor publiek toegankelijke
Jubileumlaantje zijn onderdeel van het Landgoed, dat is opgenomen onder de Natuurschoon Wet,
Rijksmonument met complexbescherming is, waaronder ook de Kleizuwe en het Sperweweld vallen
en het gsootste bestanddeel vormt van het unieke Beschermd Dorpsgezicht van Vreeland. Aan deze
aspecten en de betre|ende, beschermende wetgeving wordt - volledig ten onrechte - geheel
voorbijgegaan.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
De BBLK heeft m.b.t. paragraaf 3.1. Inleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. Structuu-isie Infrastruttuur en Ruimte (5VIR)
De BBLK merkt op dat niet duidelijk is waarom geconcludeerd kan worden dat de geplande
ontwikkeling van het gebied de SER - ladder 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
totaal 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 bebouwing mogelijk te maken. Echter is duidelijk afgesproken met de gemeente dat er
slechts 2 Iandgoedachtige panden zouden komen en dat budgetneutraal zou worden verhuisd, met
het oog waarop dan ook deze rode contour is getrokken. Verwezen wordt primair naar de
Chronoloog van het dossier Driessen die wordt bijgesloten.
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 en naar de mening van de BBLK overmatige
woningbouw, in Iijn is met het beleid uit de Nota Belvedère. Zo is en wordt volgens de BBLK niet
correct omgesprongen met de belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied als de Hollandse
Waterlinie, de Kleizuwe en de buitenplaatsen die het plangebied omringen en die juist de
2
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aantrekkingskracht van de streek uitmaken. Zo is de sloop van een aantal beschermde bunkers met
twijfelachtige medewerking van de gemeente (zgn. 'betonnen gebouw') op het plangebied en de
voorgenomen uitholling van het beschermde karakter van de Kleizuwe als historische weg, (geen
eigendom van de gemeepte en slecht beperkt openbaar onder de Wegenwet, door zijn aard), door
de voorzienbare sterke toename van het aantal verkeersbewegingen, volgens de BBLK niet in Iijn
met de wet en het respect voor cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrij|. Ook de grove
aantasting van de zichtlijnen in het gebied en de te verwachten ernstig nadelige verandering van het
beschermde dorpsgezicht, ter hoogte van de oude Vecht, voldoen volgens de BBLK in het geheel niet
aan het voorgestane beleid van de Nota.
Paragraaf 3.2.6. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de Iigging van de Hollandse Waterlinie, door het plangebied heen, is het plangebied een
bijzonder en ook internationaal beschermd gebied, waarmee naar de mening van de BBLK veel
zorgvuldiger omgegaan moet 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 voorbeseherming onder de Monumentenwet geldt. Vooralsnog is dit
volgens de BBLK niet gebeurd. Integendeel, door de Gemeente zijn dubieuze sloopvergunningen
verleend en daardoor zijn elementen van de Hollandse Waterlinie illegaal, althans niet onder de
jtliste vergunningen gesloopt, die op dat momentjuist wel uitdrukkelijk bescherming genoten onder
de Monumentenwet, waarvan de gemeente op de hoogte was en is, 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 zgn. betonnen gebouw, een beschermde
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 drie
pagina's gewijd worden en elders in de toelichting nog eens herhaald gewezen wordt op het zeer
bijzondere en beschermde karakter van de Hollandse Waterlinie. Met de ene pet op wordt de
omwonenden door de Gemeente een fantastische restauratie van de kazematten, e.d.
voorgeschoteld, terwijl de Gemeente met de andere pet op niet schroomt diezelfde kazematten, die
zich echter op door de Gemeente en de projectontwikkelaar minder gewenste locaties bevinden,
illegaal 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 onderhavige bunker (maar ook de twee eerder
zonder enige vergunning 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. Naar de mening van de BBLK hebben
woningbouwplannen om van een beweerde en onbewezen schade af te komen, ook al zou deze
beweerde schade bewezen kunnen worden en de gemeente hiervoor al aansprakelijk zou zijn, wat
volgens de BBLK niet het geval is, de voorkeur genoten boven de belangen van de Hollandse
Waterlinie als cultureel erfgoed en worden deze belangen klaarblijkelijk in het geheel niet
3
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gerespecteerd, zoals wel - ten onrechte - wordt gesu|ereerd in het plan. De enige reden hiervoor
Iijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit terwijl slechts twee
woningen zijn afgesproken en budgetneutrale verhuizing. Het bestemmingsplan mag op dit aspect
niet ongewijzigd vastgesteld 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. Struttuu|isie en Provinciale Ruimtelijke Verordening.
De BBLK merkt op dat zij uit diverse 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 (kopie bijgesloten) het volgende
concludeen;
De rode contour is volgens de BBLK verlegd primair op grond van het feit dat Driessen
budgetneutraal zou moeten kunnep verhuizen en daarvoor de mogelijkheid kreeg twee
Iandgoedachtige woningen op het terrein te realiserep. Dit is afgesproken met omwonenden.
Vervolgens is - deze afspraak volkomen negerend- de gemeente met de insteek gekomen, op basis
van het feit dat alle bedrijven (Greif, Mur (inmiddels failliet) en Driessen), waarvan de kern van
Vreeland en de Kleizuwe hinder onde|inden, te verplaatsen en in de plaats daarvan op hun
terreinen gezamenlijk maximaal 60 - 80 woningen mogelijk te maken. In het huidige plan worden
echter alleen al op het terrein van Driessen 60 woningen gebouwd. Dit is totaal niet in Iijn met de
tweede achterliggende gedachte voor het verleggen van de rode contour. Uit het citaat van de
Gemeente, in de toelichting opgenomen, blijkt dat sprake was van ''enkele bedrijven'' waarvan de
verplaatsing gewenst was. De BBLK acht het een schending van gedane toezeggingen en vastgelegd
beleid, dat, nu slechts een van deze bedrijven (Driessen) eventueel verhuist, op het daardoor
vrijkomend terrein hetzelfde aantal woningen wordt gebouwd als voor drie bedrijventerreinen was
bedoeld. De bewoners van de kern van Vreeland en de Kleizuwe zijn hierdoor namelijkjuist slechter
af. Naast de verkeersoverlast en de geuroverlast van de fabriek Greif, 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 3.41. heeft de
BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
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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 (kopie bijgesloten).
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 uiwoerbaar is. De projectontwikkelaar kan een beroep doen op een
compensatieregeling.
De Gemeente verwijst vervolgens naar de (de door de BBLK eerder ter discussie gestelde)
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente en Driessen Vreeland B.V. uit 2010.
De BBLK acht de beweegredenen van de Gemeente aangaande de compensatieregeling in deze
overeenkomst onjuist. Volgens de Gemeente bestaat de compensatie van Driessen Vreeland B.V.
m.b.t. haar vermeende schadeclaim er blijkbaar uit, dat Driessen Vreeland B.V. eenvoudig wordt
toegestaan ongemotiveerd van de Beleidsregel af te wijkenl Voorts betaalt de Gemeente dan ter
compensatie de kosten van het bouwen van de sociale huu|oningen 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 meent dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik van deze Beleidsregel. Nog altijd is niet
gespecificeerd, Iaat staan bewezen 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 aan de
Oostkanaaldijk wegens verzet van omwonenden. 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 aan Driessen onthe|ingen van de beleidsregel op oneigenlijke
gronden, namelijk om de vermeende schadeclaim op de Gemeente af te wenden, niet op gronden
op basis waarvan 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.
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Met betrekking tot de paragraaf merkt de BBLK op dat het onjuist is dat Driessen Vreeland B.V. over
de juiste milieuvergunningen beschikt. Omwonenden hebben vele malen tegen de te verlenen of
verleende vergunningen van het bedrijf Driessen Vreeland B.V. geprocedeerd tot aan de Raad van
State. Zij zijn daarbij steeds in het gelijk gesteld, waardoor Driessen steeds heeft geopereerd zonder
vergunning. slecht een korle 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. volgens de
Provincie beweerdelijk een aantal werkzaamheden afgestoten waardoor volgens de Provincie het
bedrijf onder het Besluit Landbouwbeheer kwam te vallen en niet meer vergunningplichtig zou zijn.
Op verzoeken van bewoners aan de Provincie en het bedrijf om te berichten welke werkzaamheden
dan wel afgesloten waren is nimmer gereageerd. Niet valt in te zien waarom hetzelfde bedrijf
(volgens Driessen zou dit daar exact hetzelfde bedrijf zijn) aan de Oostkanaaldijk wel
vergunningplichtig zou zijn en op de Kleizuwe niet. De conclusie is dat Gemeente en provincie
Driessen altijd ten koste van de omwonenden zijn gang hebben laten gaan.
De BBLK verwijst in dit kader naar de bijgesloten chronoloog van het dossier Driessen die ook te
vinden is onder de volgende Iink:
http://www.bblk.nl/UserFiles/CHR0NOLOOG%20DOSSlER%20DRlESSEN%201991%20HEDEN%20 --1
,nç.lf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en de brief
van mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands aan de Gemeente de dato 13 mei 2011, welke ook als
bijlage is toegevoegd aan deze zienswijze.
Paragraaf 4. Nader onderzoek.
Paragraaf 4.1. Algemeen.
De BBLK is van mening dat de waarden die voo|loeien uit de AWB en het Bro niet, althans
onvoldoende bij de besluiworming rond het plan zijn betrokken. De BBLK verwijst naar haar
standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
De BBLK merkt op dat haar ledenbestand serieuze twijfels heeft over de kwaliteit van het
bodemonderzoek, nu men al jaren tekenen van verontreiniging heeû gezien en ook meerdere malen
een verontreiniging van het bodem / slootwater merkbaar is geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. Luthtkwaliteit.
De BBLK concludee| uit de toelichting dat er geen onderzoek is gedaan naar de Iuchtkwaliteit in het
plangebied en de omringende gebieden.
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Dit betreurt de BBLK. 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, dat een grote
impact zal hebben op de omwonenden.
De BBLK had daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de Gemeente zor|uldiger
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
zorgen over de ontsluiting van het plangebied, die naar haas 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.
Greif heeft sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur ''uitstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur uitstoot van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / M3mag bedrageny om een goed woon - en leefklimaat te
kunnen waarborgen met betrekking tot de geplande woningen.
De gemeente heeft bij de situering van de woningen aan de westzijde van het plan rekening
gehouden met het advies van Buro Blauw. De BBLK vraagt zich echter af waarom uitgegaan wordt
van de Iagere waarde uit het onderzoek en niet van de maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals
opgenomen in de milieuvergunning van Greif. Het is onverstandig uit te gaan van deze Iagere
waarde, omdat bij een overschrijding daarvan een conflict ontstaat tussen de vergunning van Greif
en het Ieefklimaat van de eventueel te realiseren woningen. Hier door ztlllen zowel Greif in zijn
bedrijfsmogelijkheden als de bewoners in hun woongenot geschaad worden.
Beter is het volgens de BBLK ook de woningen op een grotere afstand te houden van Greif en de
geurcirkel te vergroten om een conflict te voorkomen. Bovendien ervaren de bewoners van de
Kleizuwe ook met regelmaat geurhinder van Greif en zijn zij er niet van te overtuigen dat voor een
woning die op minder dan 300 meter afstand van de fabriek staat, een prettig leefklimaat
gewaarborgd is.
Paragraaf 4.5.2. Geuronderzoek veehouder.
De BBLK verwijst voor haar standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK heeft ingediend t.a.v.
de concept - geu|erordening Vreeland Oost en verzoekt de raadsleden deze zienswijze voor zover
nodig hier als volledig herhaald en ingelast te beschouwen (kopie is bijgesloten).
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Paragraaf 4.6. Geluid.
Paragraaf 4.6.1. Wenerkeer.
De BBLK is van mening dat de rekenmethode voor het akoestisch onderzoek van Munsterhuis ten
behoeve van de te berekenen verwachte geluidhinder, 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 Iaatste lojaar. De BBLK wepst dat de Gemeente gebruik maakt van
deze nieuwe en meer accurate 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 minstens 850 mvt / et zal zijn.
Paragraaf 4.6.2. Industrie.
De BBLK merkt op dat niet alleen vanuit de Nzolgeluidhinder 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 die blijkens de Toelichting binnen de geluidzone industrielawaai liggen.
De BBLK vraagt zich af of de Gemeente geen geluidsscherm, o.i.d. moet plaatsen om een aantasting
van het Ieefklimaat door geluidhinder 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 Greif en de eerste woning in bet plangebied bedraagt kennelijk
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. Dat is onjuist. Volgens de BBLK is deze motivatie
onvoldoende om van de richllijn van 300 meter te mogen afwijken. De Gemeente beeft niet
aangetoond dat deze woning een goed 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 dient de 300 meter richtlijn aan te houden om conflicten en
inbreuken m.b.t. het Ieefklimaat te waarborgen.
Paragraaf 4.9. Natuur.
Met betrekking tot deze paragraaf heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
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De BBLK merkt op dat de Gemeente totaal niet duidelijk maakt waarop de conclusie dat ''er met
zekerheid geen negatief effect zal zijn op het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen'' uit de
Vooëoets gebaseerd is.
Bovendien merkt de BBLK op dat het ve-olgonderzoek van Els & Linde uitjuni 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 heeft geen waardering voor het onderzoek.
Paragraaf 4.9.2. Beschermde soorten.
De BBLK merkt op, dat zij er aan twijfelt of de gegevens m.b.t. de beschermde soorten, waar de
Gemeente zich op baseert, nog steeds voldoende actueel zijn. Het laatste onderzoek dat gedaan is
naar de op het terrein mogelijk aanwezige beschermde soorten dateerl uit het najaar van 201% wat
inmiddels al weer geruime tijd geleden is.
Met betrekking tot het Mitigatieplan verwijst de BBLK naar haar opmerking over het
ve|olgonderzoek van Els & Linde zoals hierboven verwoord.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven bij de BBLK verbazing oproepen.
Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar daarbij lijkt geen enkel oog te zijn voor de
daadwerkelijke situatie. Deze situatie is dat de Kleiztlwe een historische weg van meer dan duizend
jaar oud is, geen eigendom van d gemeente is, beperkt openbaar is onder artikel 6 van de
Wegenwet, er een aantal onoverzichtelijke maar juist Iandschappelijk interessante bochten zijn en
de weg praktisch alleen gebruikt wordt door recreatief en Iangzaam (agrarisch) verkeer. Graag maakt
de BBLK de raadsleden in dit gevaî attent op het artikel ''De Polder Dorssewaard te Vreeland''
geschreven door de heer Anton Cruysheer, te vinden via onderstaande link waartlit het grote
cultuurhistorische belang van de Kleizuwe blijkt.
http://www.bblk.nl/userFiles/Artikellzopolder%zoDorssewaardlzote%zovreelandlll.pdf
Van de verwachte grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en omwonenden ernstige
hinder onde|inden. De weg wordt veel gevaarlijker en de landelijke schoonheid van de Kleizuwe ,
deel uitmakend van het beschermd Dorpsgezicht en het NSW Landgoed en Rijksmonument met
complexbescherming De Plantage 1832, wordt ernstig aangetast.
De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene beginselen van een
e|oegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat
zich niet vergelijken met een normale eeoegangsweg.
In een van de rappoqen is te Iezen dat op de Iangere termijn verkeersonts|uiting via het
noordwestelijk deel van het plangebied wordt voorzien. Dit wordt niet gemotiveerd. Als dat zo is, is
het Iogischer dit nu al vorm te geven en verder uit te werken en het niet te beperken tot een
calamiteitenpad. De BBLK wenst dat de definitieve ontsluiting van de woonwijk aan de
noordkant/Bergseweg gesitueerd wordt en het onmogelijk wordt gemaakt via de Kleizuwe te gaan
naar het geplande woongebied anders dan te voet.
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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 dit nergens terug te lezen is, hoe de aan- en afrijd route van
het bouwverkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK absoluut geen optie.
En hierdoor zotl ook de beperkte openbaarheid van deze weg voor de zoveelste keer onrechtmatig
worden opgerekt.
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 veel te hoog en in strijd met de gemaakte afspraken. Het
aanvankelijke uitgangspunt was en is naar de mening van de BBLK nog steeds om zoveel woningen
te realiseren als nodig was om de budget neutrale verplaatsing van bet bedrijf van Driessen te
financieren, zoals afgesproken. Vermoedelijk is de financiering hiervan rond te krijgen met twee tot
vijf 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 en op deze Iocatie. 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 dergeljke. Dit geheel
in Iijn met het afwentelen van haar aansprakelijkheid. Deze verwijzing geeft echter uiteraard ook
geen antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staan alleen al in de
woonkern Vreeland 40 woningen te koop (1) in zeer diverse prijsklassen. Hier nog eens 55-60
woningen aan toe te voegen, lijkt de economische haalbaarheid van het plan ernstig te ondermijnen
en zal zeer marktverstorend werken en grote en ongewenste Ieegstand tot gevolg hebben.
Aanzienlijk minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicht op de 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 naar beneden bijgesteld te worden conform de afspraken
en wel tot twee tot vijf woningen. 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. Het is op geen enkele wijze in te zien dat
Driessen overgecompenseerd zou moeten worden ten koste van geheel Vreeland, terwijl dit bedrijf
vanaf haar begin tot heden zonder enige vergunning gewerkt heeft en het op zich al merkwaardig is
dat budget neutraal verhuisd zotl moeten worden.
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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 htln goedkeuring
te onthouden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsklan gewijzigd tot stand te Iaten
komen.
In afwachting van thw reactie,
:: |: |1 . ..'||
.! j ! .
- . ) C ..', '
Hoogachtend, t . ' ,,.
t (' .' .''' : .
.. |'..$ .. d C .
.... I i
(.) ..,
Jan de Jong, voorzitter BBLK.
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Dr. Mr. H. .1. Hoegen Dijkhof
Advocaat-Belastingkundige (NVAB)
Drs. E. J. Wijers
Medîàtos Senior Business Consultant
S. M. Lohman, J.D,
Avocat au Barreau de l'Orégon (USA)
Enregistré auprès de I'Ordre des |vocats de
Genève, Adviseur
Mr. A. C. Hoegen Dijkhof
Advocaat-Belastingkundige
N. Blank
Senior Pension & Employee Benefits Consultant
Mr. P. F. W. Sebök
Oud-Notaris, Adviseur
Mw. Laura W.S. Hoegen Dijkhof
Juridisch Medewerker
De|enmkening.' 50. 14. 70.840,
Ln. e: Stichtlhg De|engelden
Hoegen Ltkkhof Advœaten
BIC ABNANL 2|,
IBAN NL 07A8NA0501470840
Gemeente Stichtse Vecht
College van BenW en de Gemeenteraad
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Per email en tevens per post
Datum / Date
Onze / Our ref.
Betreft
Antw.aan
Doorkies
Persoonlijke
13 mei 201 1
: Driessen
/ Re : Vreeland - Oost (N.B. Bevat sommatie)
/ Reply to : H.J. Hoegen Dijkhof
/ Direct no. : +31 (0)20 462 4070
/ Personal E-mail: HD|HD-DUTCHO|ERS.NL
Edelachtbaar College van Burgemeester en Wethouders,
Edelachtbare Raadsleden,
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het concept - on|erpbestemmingsplan
Vreeland-oost op 22 april 2011 en de daaraan voorafgaande en daaraan ten
grondslag Iiggende overeenkomst van 2 februari 2010 tussen de Gemeente Loenen
(rechtsopvolgster de Gemeente Stichtse Vecht) en de firma Driessen, wend ik mij
hierbij tot u namens mijn cliënte mevrouw A Hoegen Dijkhof - Wijnands, eigenares
van de Plantage 1832 Vreeland, Kleizuwe 101, 3633 AG Vreeland (hierna
eigenares). Alle correspondentie dient u uitsluitend aan mijn kantooradres, De
Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, te doen toekomen.
Namens eigenares deel ik u hierbij mede dat eigenares zich op het standpunt stelt
dat de bovengenoemde overeenkomst tussen de Gemeente Loenen en de firma
Driessen in strijd is met de wet, de openbare orde en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur (détournement de pouvoir) en op valse gronden berust, waardoor
deze overeenkomst een ongeoorloofd karakter krijgt en nietig is op grond van artikel
3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Eigenares roept deze nietigheid hierbij in.
In het navolgende zal eigenares haar standpunt nader toelichten.
Member of IA.G Interzlatioxzal - An Associatltln of Independent Professional rirms
Member of The Internatiozlal Business Law Consortium
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4 : :
Adt & Belastingkdigè
Attorneys & T Cosellors (!)
Volgens deze overeenkomst is
het volgende gebeurd:
1. vast is komen te staan dat de Gemeente Loenen de verplaatsing van de firma
Driessen wenselijk acht;
2. in december 2004 heeft Driessen, met het oog op verplaatsing van het bedrijf,
een terrein aan de Oostkanaaldijk 17/18 in Loenen a/d Vecht (hierna:
Oostkanaaldijk) gekocht;
3. de Gemeente heeft vervolgens ten behoeve van en op verzoek van Driessen
een vrijstellingsprocedure ex qrtikel 19 WRO opgestart, om de firma Driessen
onder het op de Oostkanaaldïjk vigerende bestemmingsplan te Iaten vallen;
4. deze vrijstellingsprocedure is echter gestuit op zo veel verzet onder de
omwonenden, dat de Gemeente haar vervolgens heeft moeten staken;
5. op 7 november 2007 heeft Driessen de Gemeente per brief aansprakelijk
gesteld voor de schade die hij Iijdt nu hij zijn bedrijf niet kan vestigen aan de
Oostkanaaldijk, omdat de Gemeente de vrijstelling van het bestemmingsplan
niet heeft kunnen verlenen;
6. de Gemeente heeft op z3juni 2009 voo|aardelijk een bijdrage van 550.000
euro gekregen van de Provincie Utrecht uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke
Bedrijven;
7. de Gemeente heeft op 9 juli 2009 voo|aardelijk een subsidie gekregen van
100.000 euro gekregen van de Provincie Utrecht op grond van de
Subsidieverordening Stedelijk Bouwen en Wonen.
Zoals blijkt uit de overeenkomst,
is tussen partijen het volgende overeengekomen:
1. ter compensatie van de door Driessen geleden schade met betrekking tot het
terrein aan de Oostkanaaldijk, zal de Gemeente Driessen toestaan 40 tot 60
woningen te bouwen op het terrein aan de Kleizuwe 105a;
2. de woningen op het terrein aan de Kleizuwe 105a zullen in afwijking van het
provinciebeleid geen staderswoningen in de sociale sector zijn, maar
woningen in de duurdere en betaalbare sector;
3. de Gemeente zal ter compensatie van de schade van Driessen met betrekking
tot de Oostkanaaldijk, ook de verplichting tot het realiseren van 16 tot 18
woningen in de sociale sector, ontstaan door het op de Kleizuwe 105a
afwijken van de provinciale beleidsregel, aan de Floraweg 26 te Vreeland, op
zich nemen;
4. de Gemeente zegt toe zich tot het uiterste in te spannen om tot een
onherroepelijke positieve bestemming te komen en binnen het nieuwe
bestemmingsplan ruimte te maken voor de getroffen regeling met Driessen
aangaande het terrein aan de Kleizuwe 105a;
5. voorts wordt overeengekomen dat Driessen een plan voor woningbouw zal
Iaten maken door een ingenieursbureau en wordt in de overeenkomst
gesproken van uitvoering van dit plan na goedkeuring van de Gemeente;
6. de Gemeente zegt verder toe dat zij zich maximaal zal inspannen om het
onder het ter plaatse geldende bestemmingsplan mogelijk te maken dat
Driessen aan de Oostkanaaldijk de door hem gewenste on|ikkeling, ook
woningbouw, kan realiseren',
2
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7. verder wordt Driessen door de overeenkomst verplicht de boerderij aan de
Kleizuwe 1 te herbouwen, waarvoor hij een bou-ergunning nodig heeft en
8. waartoe de Gemeente eveneens haar uiterste inspanning belooft om de
vergunning te verlenen.
Uit het bovenstaande volgt dat de Gemeente hier een privaatrechtelijke
overeenkomst sluit waarin zij zich verbindt zich tot het uiterste in te spannen om ter
compensatie van geleden schade aan Driessen een aantal gewenste
bou-ergunningen, in casu in overeenstemming met het bestemmingsplan, te
verlenen.
Eigenares merkt op dat adikel 122 Woningwet stelt, om te voorkomen dat een
Gemeente de haar krachtens het publiekrecht toekomende bevoegdheden uitbreidt
Iangs privaatrechtelijke weg, dat:
''een Gemeente geen rechtshandelingen naarburgerllk recht kan verrichten ten
aanzien van de onde|erpen waarin bl of krachtens de elgemene maatregel van
bestuuz zoals bedoeld in artikel 2 van de Woningwet is voorzien of die met
betrekking tot het bouwen bl of krachtens de |e/ Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht zln geregeld. ''
In de WABO worden onder meer de regels met betrekking tot de
omgevingsvergunning besproken. In artikel 2.1 WABO wordt onder meer gesteld dat
het verboden is te bouwen zonder een vergunning. Hieruit volgt dat de gemeente op
grond van adikel 122 Woningwet niet bevoegd is een overeenkomst zoals
1
beschreven, te sluiten.
Eigenares merkt voorts op dat in artikel 3:14 van het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd dat een ieder, die gebruik maakt van een bevoegdheid, die hem
krachtens het burgerlijk recht toekomt, deze bevoegdheid niet mag uitoefenen in
strijd met geschreven of ongeschreven regels van het publiekrecht. Nu de Gemeente
in strijd heeft gehandeld met het publiekrecht door in strijd met artikel 122 Woningwet
toch de overeenkomst te sluiten, overtreedt de Gemeente ook dit gebod uit adikel
3:14 van het Burgerlijk Wetboek. Vanwege strijd met de wet krijgt de overeenkomst
aldus een ongeoorloofd karakter en is de overeenkomst nietig.
De Hoge Raad heeft in de uitspraak Amsterdam / Ikon bepaald dat de overheid bij
het privaatrechtelijk handelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht
2
moet nemen.
Eigenares is van mening dat hier sprake is van een overeenkomst waarin een
overheid over de gebruikmaking van haar toekomende bevoegdheden contracteed',
namelijk het maken van een nieuw bestemmingsplan en het verlenen van
bou-ergunningen.
Uit de zaak Alkemade / Hornkamp blijkt dat de bevoegdheden die een Gemeente
ontleent aan de Wet ruimtelijke ordening alleen mogen strekken ter behadiging van
1 Rechtbank Zutphen 2 maad 2005, LJN A58472, Logistiek / Gemeente Borculo.
Zie ook Hoge Raad 04 april 2003, LJN AF3077, Gemeente Bleijswijk / Ve|eerder.
2 Hoge Raad 27 maart 1987, NJ 1987, 727 Amsterdam / Ikon.
3
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de planologische belangen van een Gemeente. Gebruikt een Gemeente deze
bevoegdheden voor een ander doel dan de behadiging van haar planologische
belangen, dan is er sprake van détournement de pouvoir, artikel 3:3 Algemene Wet
3
Bestuursrecht.
Eigenares is van mening dat de overeenkomst tussen Driessen en de gemeente is
opgesteld met als doel de compensatie en afwending van de door Driessen bij de
gemeente neergelegde opgeklopte schadeclaim. Een en ander blijkt zowel uit de
tekst op het voorblad als uit de considerans van de overeenkomst', de Gemeente
belooft haar medewerking aan een bestemmingsplan en vergunningen ten gunste
van Driessen, als Driessen de claim, die hij ingevolge het door de Gemeente staken
van de vrijstellingsprocedure ten behoeve van het terrein aan de Oostkanaaldijk,
meent te hebben, laat vallen.
De Gemeente behartigt hiermee dus niet haar planologische belangen, maar een
ander belang, namelijk de aMenteling van een schadeclaim en het beëindigen van
een juridisch geschil.
Zoals hierboven reeds geschetst, is een overeenkomst met een dergelijke strekking
niet geoorloofd. De tussen Driessen en de Gemeente overeengekomen voo|aarden
zijn derhalve in strijd met het verbod van détournement de pouvoir.
Hierdoor krijgt de overeenkomst een ongeoorloofd karakter en is zij ingevolge adikel
3:40 BW nietig.
Voorts stelt eigenares dat door het sluiten van de overeenkomst ook de volgende
algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn: het
zorgvuldigheidsbeginsel, het fair-play beginsel en het vedrouwensbeginsel.
Het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 3:4 Algemene Wet Bestuursrecht, vereist dat de
overheid al haar besluiten zorgvuldig voorbereidt en neemt. Nu de Gemeente al in de
overeenkomst de toezegging heeft gedaan haar uiterste medewerking te verlenen,
aan het op de in de overeenkomst voorziene wijze van bestemmen van de percelen,
wordt volgens eigenares de terechte indruk gewekt dat het nieuwe bestemmingsplan
al geheel in kannen en kruiken is. Dit gaat voorbij aan de eis die voodvloeit uit de
Wro, namelijk dat bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het aanwijzen
van nieuwe bestemmingen een zorgvuldige en complexe afweging gemaakt moet
worden van alle betrokken belangen. Nu zowel eigenares als andere omwonenden
niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Driessen en
de Gemeente, kan niet gesproken worden van een door de overheid zorgvuldig
gemaakte afweging van alle belangen.
Het fair-play beginsel, artikel 2:4 Iid 1 Algemene Wet Bestuursrecht, vereist dat de
overheid zich onpadijdig opstelt bij het nemen van een besluit. Volgens eigenares
kan in het geheel niet meer gesproken worden van onpadijdigheid van de gemeente
ten aanzien van het te nemen besluit over het nieuwe bestemmingsplan, nu de
Gemeente in de overeenkomst met Driessen duidelijk haar voorkeur voor de
gewenste bestemming heeft uitgesproken.
3 Hoge Raad 3 april 1998, AB 1998, 241 Alkemade/Hornkamp,
4
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Een beroep op schending van het vedrouwensbeginsel door een overheid vereist dat
sprake is van uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen
en / of mededelingen door het daadoe bevoegde orgaan, waaraan door de burger
4
gerechtvaardigd vertrouwen ontleend kon worden.
Uit brieven en notulen blijkt dat onder andere aan eigenares dergelijke toezeggingen
zijn gedaan, waaraan zij dan ook het vertrouwen heeft ontleend dat op het terrein
aan de Kleizuwe 105a niet meer dan drie Iandhuizen gebouwd zouden worden.
Volgens eigenares is met de Gemeente uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en
ongeclausuleerd overeengekomen dat:
de firma Driessen budgettairneutraal zal verplaatsen van het terrein aan de
Kleizuwe 105a naar een andere Iocatie. Hetgeen inhoudt dat de kosten die het
bedrijf moet maken voor de verhuizing verrekend worden met de kosten van
de opbrengst van het terrein;
2. op het terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie huizen zullen komen te
staan.
Eigenares is bereid en in staat dit alles te staven met bewijsmiddelen.
Eigenares velwijst onder meer naar:
Het verslag van de bijeenkomst van 14 augustus 1998 in Loenen (bijlage 1).
Hierin wordt vermeld:
* dat de Gemeente wacht op een specificatie van de kosten die het voor
Driessen zal meebrengen om te verhuizen;
* dat de Gemeente het als een optie ziet dat er twee landhuizen komen op het
terrein aan de Kleizuwe 105a, maar niet weet of dat de kosten van de
verhuizing van Driessen zal dekken;
* dat Driessen graag wil verhuizen maar dit niet alleen kan vanwege de
financiële repercussies van een verhuizing. Het terrein aan de Kleizuwe 105a
bestemmen voor woningbouw, zou voor de firma voldoende financiële
middelen kunnen genereren teneinde de verhuizing van het bedrijf mogelijk te
maken;
* dat de Provincie de wens tot maximaal twee Iandhuizen op het terrein aan de
Kleizuwe 105a heeft geuit.
De brief de dato 17 september 2001 van de heer C. Neervood (bijlage 2).
Hierin wordt vermeld dat:
* op 28 augustus 2000 bekend is geworden dat de verplaatsing van de firma
Driessen naar de Oostkanaaldijk volgens onderzoek ongeveer 8,5 miljoen
.5
gulden zal kosten,
* de projecton|ikkelaar invulling heeft gegeven aan de inrichting van het terrein
en uitgaat van vier huizen op het terrein aan de Kleizuwe 105a.
4 Raad van State 6 april 2011, LJN 8Q0264.
5 Dit bedrag mist een redelijke grondslag.
5







01. Inkomende documenten - 14892


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 32


!
: : # .
)
. .' .' . *
Adt & Blstingktlyldigen
Attorneys & Ta Cosllors @
Verklaringen en getuigenissen van betrokken personen.
Hierin wordt vermeld dat:
* tussen de Gemeente en Driessen een principeafspraak was opgesteld, dat
Driessen budgettair neutraal zou verhuizen;
* het plan was dat Driessen op basis van de afspraak van budgettair neutraal
verhuizen, op het terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie huizen zou
mogen bouwen;
* het dreigen met een schadeclaim door Driessen de reden was voor de
Gemeente om nieuwe onderhandelingen te starten;
* de fractieleiders de overeenkomst hebben getekend, omdat men de bui zag
hangen rond de gemeentelijke begroting; hierin zou de potentiële claim van
Driessen wettelijk verplicht moeten worden opgenomen in een risicoparagraaf
en dan zou de begroting niet meer in evenwicht zijn. De Gemeente zou dan
ook het risico lopen onder curatele van de Provincie te komen;
* de Gemeente de vrijstellingsprocedure heeft gestaakt omdat er protest kwam
vanuit verschillende hoeken. De heer Jellesma, Mevrouw Rehbock en druk
vanuit Nigtevecht, vanwege het verkeer dat uit de Oostkanaaldijk zou komen.
@ destijds op basis van de budgetneutrale verhuizingsafspraak de rode contour
in Vreeland, waarbinnen stedelijke vernieuwing mag plaatsvinden, via het
provinciale streekplan is verlegd.
De afspraken die de Gemeente met Driessen maakte in de overeenkomst, zijn
volgens eigenares dan ook flagrant in strijd met deze eerdere overeenkomst tussen
de Gemeente, de Provincie, Driessen en omwonenden en zijn een schending van
het vedrouwensbeginsel door de Gemeente.
Nu de Gemeente in strijd heeft gehandeld met bovenstaande beginselen, stelt
eigenares dat de overeenkomst ook op deze gronden nietig is.
Eigenares merkt voorts op dat de overeenkomst in strijd is met de redelijkheid en
billijkheid. Uit artikel 3:12 BW en de jurisprudentie vloeit vood dat ook de belangen
van derden bij de redelijk- en billijkheidstoets, van toepassing bij privaatrechtelijk
handelen van de overheid, moeten worden betrokken.
Uitvoering van de overeenkomst tussen de Gemeente en Driessen zal in redelijkheid
niet van de Gemeente kunnen worden gevergd, nu deze uitvoering in strijd is met de
de belangen van eigenares en omwonenden. 6
zwaarwegen
Bovendien stelt eigenares dat de schade van Driessen, waarvoor hij de Gemeente
aansprakelijk heeft gesteld, fictief, c.q. veel lager is en totaal geen geoorloofde reden
biedt voor wat Driesseh in de overeenkomst wordt aangeboden ter compensatie
daarvan. Het terrein aan de Oostkanaaldijk behood in eigendom nog steeds toe aan
Driessen; er is dus geen sprake van verkoop van de grond met eventueel verlies.?
6 Hoge Raad 20 mei 1994, LJN ZC1366, De negende van Oma.
1 Zie kadastraal uittreksel Oostkanaaldijk 17/ 18, Loenen a/d Vecht,
6
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Uit de jurisprudentie blijkt, dat Driessen uit de mededeling van de Gemeente dat zij
haar medewerking zou verlenen aan het inpassen van het bedrijf van Driessen
binnen het bestemmingsplan aangaande de Oostkanaaldijk middels een procedure
ex artikel 19 WRO, niet kon en mocht afleiden dat de betresende vrijstelling ook
inderdaad zou worden verleend, nu vanaf het begin af aan duidelijk was dat daarbij
ook een hoop andere belangen speelden. e Dat de Gemeente de vrijstelling
vervolgens niet heeft kunnen verlenen vanwege bezwaren van omwonenden, is iets
waar Driessen vanaf begin af aan rekening mee had moeten houden. Bovendien
heeft Driessen het terrein aan de Oostkanaaldijk al aangekocht, voordat er uberhaupt
een vrijstellingsprocedure was opgestart. Het risico van deze voodijdige aankoop
komt dan ook voor rekening van Driessen zelf en hoeq absoluut niet gecompenseerd
te worden door de Gemeente.
Uit notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad blijkt, dat vrijwel geen van
de leden van de raad een claim van Driessen vreesde. Gemeenteraadsleden voeren
daaltoe aan dat het destijds genomen besluit tot het beginnen van een
vrijstellingsprocedure genomen is op 'verkeerde gronden', waar Driessen volgens de
raadsleden zelf de hand in heeft gehad. Bovendien heeft de Gemeente wel degelijk
moeite gedaan om de gewenste vrijstelling van het bestemmingsplan te verkrijgen.
Volgens deze raadsleden staat het de Gemeente daarom vrij een dergelijk besluit
terug te draaien, zonder aansprakelijk te zijn voor de daardoor te ontstane schade.
9
Uit de jurisprudentie blijkt dat Gemeente daarin ogenschijnlijk gelijk heeft.
Nu Driessen geen enkele grond (geen actie uit onrechtmatige daad of wanprestatie)
heeft, om zich met succes te beroepen op een recht op schadevergoeding, stelt
eigenares zich op het standpunt dat het absurd is dat de Gemeente de
overeenkomst met Driessen heeft gesloten.
Eigenares is eens te meer verbijsterd nu uit de overeenkomst blijkt, dat Driessen een
wel zeer ruime compensatie wordt aangeboden op de hierboven beschreven valse
grondslag en is van mening dat ook op deze grond sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Eigenares vindt het onbegrijpelijk dat de raad, hoewel zij een schadeclaim
van Driessen totaal niet vreesde, Driessen toch een compensatieregeling aanbiedt.
Eigenares is dan ook van mening dat door de overeenkomst tevens sprake kan zijn
van opzettelijke materiële valsheid in geschri|e, conform adikel 225 Wetboek van
strafrecht.
Hier komt bij dat eigenares van mening is dat de vermeende schadeclaim van
Driessen op de Gemeente, ook na een eventuele uitvoering van de overeenkomst en
het nieuwe bestemmingsplan, zou kunnen blijven bestaan, als de overeenkomst
10
nietig wordt bevonden.
In deze fase kan en hoeft niet te worden ingegaan op het concept -
on|erpbestemmingsplan zelf, aangezien dit plan stoelt op een nietige
overeenkomst.
B Hof Amsterdam 16 juni 2009, LJN 8.1850 ,7 Top Wind B.V. / Gemeente Wewershoof.
9 Rechtbank Zutphen 10-02-2009, LJN BH 2379.
10 Hoge Raad 3 april 1998, AB 1998, 241 Alkemade/Hornkamp.
7
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Eigenares wil er echter wel op wijzen dat overigens bekend is dat, zowel de
Monumentencommissie als de Dorpsraad van Vreeland en alle andere omwonenden
en vele derde - belanghebbenden unaniem faliekant tegen het concept -
on|erpbestemmingsplan Vreeland - Oost in zijn huidige omvang zijn,
Op grond van het bovenstaande verlangt eigenares van de Gemeente dat zij
bevestigt dat zij geen verdere uitvoering aan de overeenkomst meer geeft en
verdere uitvoering van de overeenkomst direct staakt.
Voorts verlangt eigenares dat de Gemeente het op deze nietige overeenkomst
gebaseerde concept-on|erjbestemminjsplan onve|ijld integraal intrekt en
daarvan onverwijld een publlcatie doet ultgaan in de pers en aan
belanghebbenden.
Bij gebreke van integrale schrioelijke bevestiging van het bovenstaande voor
vrijdag 27 mei 2011 om 12.00 uur des voormiddag zullen rechtsmaatregelen
worden gestart
Met de meeste hoogacht'lng,
. . g g ,
,. w w,.,
N
Dr. mr. Ilkhof.
8
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F. +31 - (0)20 - 462 40 80
hd@hd-dutchlaNen.ï
|.hd-dutchla|ers.nl
Trust Account / Derde|ekening:
50.14.70.840,
Stichting Derdengelden
Hoegcn Dijkhof Advecaten
BIC ABNANL 2A,
IBAN NL 07A8NA0501470840
AAN:
1) DE GEDEPUTEE|E STATEN VAN DE PROVINCIE UTRECHT;
2) DE PROVINCIALE STATEN VAN UTRECHT;
3) n & W VAN DE GEMEENTE LOENEN ;
4) DE RAAD VAN DE GEMEENTE LOENEN;
GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:
Mevrouw A. HOEGEN DI|HOF-WIDANDS, verzoekster/appellante, hierna ftverzoekstex''
te noemen, te dezer zake woonplaats kiezende te 1 075 HJ Amsterdam, aan de Lairessestraat 127,
ten kantore van Hoegen Dijkhof Advocaten, waarvan de Advocaat en Procureur Mr H.J. Hoegen
Dijkhof met de macht van assumptie en substitutie bij deze door verzoekster als gemachtigde
wordt gesteld en als zodanig voor verzoekster in en buiten rechte zal optreden.
verzoekster/appellante is eigenaresse van het çtplantagehuis'' te 3633 AG Vreeland, Kleizuwe
1 01 .
Verzoekster/appellante richt bij
beroepen tegen:
I.DE GE|EENTE LOENEN;
deze onderstaande a|sprakelijkstellin|edenkingen|em|en/
2. DE PROVINCIE UTRECHT;
terzake de gemeentelijke |tRuimtelijke Visie Vreeland Oost'' en het provinciale Concept-
Streekplan, voor zover betreffende Vreeland Oost.
,4. Onzorgvuldig handelen door Gemeente en ProvînclWschendinë Yan toezegginëen en
opgewekt vertrouwen door Gemeente en Provincie M'lllekeur Ytln Gemeente en Pr|vînde
Het bestemmingsplan m.b.t. het terrein van Driessen luidt aldus, dat dit behoort tot een çsa|arisch
ebied met landschappelijke en natutl-etenschappelijke waarde''.Tijdens de behandeling van dit
g
bestemmingsplan heeft de Gemeente zich, na overleg met de Provincie en omwonenden, ook
ondubbelzinnig, uitdruWelijk en herhaald uitgesproken voor maximaal twee woningen op het
bedrijfste|ein van Driessen (2 hectare). In de onderhandelingen met omwonenden van Gemeente
en Provincie is hun ook toegezegd door beide instanties en wel diverse malen, dat, om Driessen
tegemoet te komen in de verhuiskosten (Driessen zou al jartn geleden gaan verhuizen), er
bedrijfsteaein aldaar (2 hectare) mochten worden gerealiseerd.
mâximaal twee woningen op bet
1.
1
Member of IAG lntcmatîonal - An Association of lndependent Profcssional Firms
h our current F'ec Schedule for Legal Semiccs', or at agreed ratcs ant'l are excltlsively govcrned by our 'Standard Tcrms and (olàditions
All otlr services arii payable in accordance wit
' hich apply to all legal relationships to which we are a party and contain a limitation of liability clause. nese Standard 'fell'ns and Conditions can btl consulted
for Legal Scrdces w
at our website and at our offce and will be sent upon request free of charge.
Hoegen Dijkhof Advocaten B,V. No. 34191452, BTW/VAT No. NL8!2173624801
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Uiteraard nader in overleg in te vullen waar en hoe precies. Een samenhang van de terreinen van
Driesen, Mur en Greif is dan erg belangrijk. Innllling van bebouwing (met maximaal twee
j ts xojat gedaan
buitenplaatsen op het terrein van Driessen) op een manier dat er in de eerste p aa
dt aan de waarden van de Plantage, Vredenrust en Brugzicht en Vreedenhorst, is alsdan
wor
odzakelijk, terwijl de natuurwaarden dienen te worden vergroot. In de Visie Vreeland Oost,
no
waaraan het concept Streekplan tegemoet is gekomen door het trekken van en rode contour,
wordt echter een totale inbreuk op en schending van deze ondubbelzinnige, duidelijke en
herhaalde toezeggingen gepleegd, door ineens en totaal ongerechtvaardigd (oa. strijd met de
rincipes van behoud en herstel van historisch erfgoed, belvedère visie en behoud van natuur) een
p
le woningbouw te propageren op het terrein van Van Leer, Driessen en op het terrein van
massa
Dit is volstrekte stelsetloosheid en willekeur en dus Gagrant in strijd met de algemene
Mur.
beginselen van behoorlijk bestuur en wanprestatie, juncto een onrechtmatige daad.
B. Sommatie tot nakoming/Aansprakel|kstelling
Zowel de Gemeente als de Provincie maken zich
hiermee, zoals gezegd, schuldig aan
onbehoorlijk bestuur. Beide horen zich echter aan hun ondubbelzinnige toezeggingen te houden
en beide worden bij deze hiertoe gesommeerd en aansprakelijk gesteld hiervoor, alsmede voor
lle schade en kosten. Deze schade zal in de miljoenen kunnen gaan lopen. De Visie en het
a
cept Streekplan kunnen reeds hierom geen doorgang vinden. Voor zoveel nodig, maakt
con
cliënte hierbij echter alsnog navolgend bezwaar tegen de Visie en het Concept Streekplan en voor
er nodig, gaat cliënte hierbij in beroep tegen de Visie en het Concept Streekplan. Reeds eerder
zov
diende cliente bezwaren en bedenkingen in. Toen kreeg zij te horen van de Gemeente dat hetgeen
zij wenste was bestemd! Niets blijkt echter minder waar te zijn.
Cï Onjuîste bejegeningMiet-bekendmaken tïa|iet-horen M|n belanghebbende En insttmtles
2.
3.
Nooit is verzoekster als zeer belangrijke partij in deze zaak op welke wijze dan ook direct en
tevoren op de hoogte gesteld door Gemeente of Provincie van wat er exact speelde en dit had wel
behoren te gebeuren. Verzoekster is dus onjuist bejegend en in hoge mate onzorgvuldig en dit is
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zijn belanpijke
instanties zoals de Monumentencommissie van de Gemeente, de Rijksmonumentendienst, het
Ministerie en de bij een en ander betrokken overige instanties zoals Natuurbeheer, Stichting
Behoud Pa|iculiere Historische Buitenplaatsen, Stichting Vechtplassencommissie, enz., hier niet
bij betrokken geworden of geraadpleegd en men doet dus maar.
.D. Waar gaat het om?
Naast het bovenstaande geldt voorts, dat de ''Ruimtelijke Visie Vreeland Oost'', aan alle kanten
rammelt. Kort samengevat komt het in dit stuk hierop neer, dat men:
) op het terrein Van Leer, (bedrijfsbestemming industrie, een nog actieve vatenfabriek, thans
a
ççcyreif' geheten, die men niet weg wil dwingen, ondanks het sinds enigejaren steeds meer
veroerzaken van geluids-en vooral van grote st|vinderl',
4.
2
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b) op het terrein Mur (circa 4.500 meter, bedrijfsbestemming, een geabandonneerd
expeditiebedrijg en
c) op het terrein Driessen (3 hectare agrarische bestemming, maar waarvan 2 hectare illegaal
geblœlik-t wordt als bedrijfste|ein, annex bomenopslag, waardoor het aanzien van het
Rijksmonument al zeer wordt geschaadl;
maar liefst 80 woningen wil zetten!
Terrein Van Leer grenst aan terrein Mur en aan het Rijksmontlmentaal en als
Beschermd Domsgezicht beschermde park vatl het Plantagehuis (groot circa 4 hectarel;
terrein Mur grenst aan het park van het Pl|tagehuis, gescheiden daarvan door de
Plantagewetering en terrein Driessen grenst eveneens aan dit park, eveneens daarvan gescheiden
door de Plantagewetering. Een ander ligt verder midden tussen de buitenplaatsen Plantagehuis,
Vrederust (Mr de Hosson), Brugzicht (Greig en Vreedenhorst (Jhr. Beelaerts van Blokland). Men
wil beginnen met Driessen. Mur kan niet bebouwd worden op grond van een bestaande
erfdienstbaarheid van de Plantage ten laste van dit perceel en zeker niet zolang Van Leer niet weg
is gegaan, op grond van een bestaande zgn. milieucirkel. Zodra Van Leer weg is, zou men dan
met Van Leer en Mur verder willen gaan. De vemlaatsing van Driessen en Mur en van Van Leer
zou hielllAee ge|nancierd moeten worden. De ontsluiting zou plaatsùnden via de Bergseweg en
via de Kleizuwe, in elk geval laatstgenoemde weg totaal ongeschikt hiervoor en in elk geval is de
Kleizuwe geen eigendom van de Gemeente en heeft door haar aard terecht de status van B-weg.
Hiertoe is deze Ruimtelijke Visie dan opgesteld ep in het Concept Provinciaal Streekplan heeft
men op grond van deze Visie klakkeloos een rode contour om deze terreinen getrokken. Zie de
bdreffende passages uit het concept Streekplan.
5.
6.
Indien dit plan onverhoopt wordt gerealiseerd, zal het beschermde aanzien van het Plantagehuis
en van de andere buitenplaatsen aldaar (Vrederust, Brugzicht en Vreedenhorst en van de
omgeving alsmede de werkelijk unieke stand van de natuur aldaar en in de aangrenzende
Dorssewa|d, onnodig en zeer ernstig en onherstelbar geschaad worden.
Het Pl|tagehuis, de zetel van de voormalige vrije Hoge Ridde|atige Heerlijkheîd Vreeland
en de Dorsse Waard7', is een Rijksmonument met zgn. complexbesche|ing. Huis en park zijn
Rijksmonument en als zodanig beschermd. Tot het park behoort hetgeen in de beschi|ing van
de Minister Aanwijzing tot Rijksmonument'', is opgenomen. Dus huis en park, inclusief de
Plantagewetering, de Oude Vecht, het Jubiletlmlaantje (ook wel Brede Laan genoemd), de Slag
bij Leipzig en de Slag bij Waterloo-gedenkstenen aldaar, de met een 9 door de Provincie
geroemde hoogstamboomgaard ||de Driehoeck'', de Slag bij Waterloo-brug 1815 ('s Heren Hek)
aldaar, de Zijldijk, een strategisch stuk van de openbare weg de Kleizuwe, het (çspe|erveld'' (het
terrein van het voormalig kasteel Vredeland, ook beschermd als rcheologisch terrein), de
waterloop aldaar en de Slaé bij Leipzig-brug l 81 3 (s Heren Hek) aldaar.
De Plantage 1832 hoort tevens bij het Beschermd Domsgezicht van Vreeland, dat feitelijk
grotendeels (90 %) uit de Plantage bestaat, maar zich ook wat verder naar het oosten langs de
8.
9.
3
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Kleizuwe uitstrekt en voor zover bekend, valt ook het terrein Driessen hieronder.
Onrechtmatig en een inbreuk op de privacy is,
Plantage l 832 heeft genomen en in de Visie geplaatst, zonder toestemming daalvoor te vragen.
Onjuist is dat men het in de Visie over eigendommen van de Plantage heeA, zonder dit te
lden. Ook onjuist is, dat men beweert dat hier sprake is van een ''voormalig'' landgoed.
verme
Zonder in allerlei de|nitiekwesties te willen vervallen, kan worden gemeld dat hier sprake is van
wat velen een landgoed noemen, in elk geval van een Historische Buitenplaats, van een
Rijksmonument en een Beschermd Domsgezicht, aangesloten bij de Stichting tot Behoud van
Padiculiere Historische Buitenplaatsen CTliB''). Nota bene een stichting, die door de
Rijksoverheid juist wordt gesteund in al haar zeer waardevolle strevingen.
dat men zomaar foto's van het landgoed de
10.
E. Rulmtel|ke Vlsle Vreeland Oost onvolledik en
volkomen ondeugdd|k
1 1 .
De Visie volgend volgt hieronder een commentaar daarop, waaruit blijkt hoe onvolledig en
ondeugdelijk deze Visie wel is.
Het isjuist dat van Leer via de historische kel'n van Vreeland wordt (en Mur werd) bereikt. Men
laat echter na te vermelden, dat deze wantoestand een situatie is, die door de Gemeente zelf is
eschapen. In plus minus 1964 werd Mur genoodza|t uit Loenen te ve|rekken. Zij kon toen in
g
vreeland neerstrijken, welk dorp deel uitmaakt van Loenen. Jaren lang heeû Mur toen het dorp
Vreeland met grote vrachtwagens kunnen teisteren, totdat de eigenaar circa anderhalfjar
eleden overleed en het noodlijdende bedrijf moest worden verkocht aan een concu|ent. Men
g
laat dus na te vermelden dat Mur ter plekkt niet meer bestaat en zelf inmiddels al weggegaan is.
voorts laat men na te vermelden dat de Plantage een erfdienstbaarheid heeft ten laste van het
terrein Mur, o.a. om daar niet te bouwen.
Men stelt dat het bedrijf Driessen wordt
een sprake, laat staan van een rechtmatige ontsluiting. Men
de k'westie Driessen al sinds minimaal een tiental jaren een grote onmin is ontstaan met de
Gemeente, aangezien deze, zonder de omwonenden te horen en zonder met het milieu en de
wegenwet (de aard van de weg bepaalt de mate van openbaarheid van de weg) en het
eigendomsrecht rekening te houden, een zgn. B weg -ontheffng (thans anders genaamd) heeA
verleend aan dit bedrijf, zonder dat dit bedrijf over een milieuvergu|ing beschikte en beschikt
en zonder rekening te houden bij de verlening van die vergunning met de belangen van de
enden en met het milieu. Hierdoor wordt een constant çsbijzonder beslag'' gelegd op een
omwon
weg die geen eigendom is van de Gemeente en wordt het eigendomsrecht o|echtmatig
uitgehold. De Gemeente is evenals de Provincie hiervoor reeds aansprakelijk gesteld.
ççontsloten'' door de Kleizuwe. Van çûontsluiting'' is J-uist
laat voolïs na te vermelden, dat over
12.
13.
14.
Tevens laat men na te vermelden, dat hierover al diverse procedures zijn gevoerd en zullen
worden gevoerd en dat dit bedrijf o.a. op een stuk van de Kleizuwe rijdt, dat eigendom is van de
Plantage. Vroeger was de Zuwe een looppad in het moeras. De Wegenwet heeft dit beweerdelijk
4
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openbaar gemam, echter vergeten wordt dat de (tl-leer van Vreeland'' alles had aangegeven met
palen met ttHvV'' daarop en dat de aard van de weg de mate van openbaarheid bepaalt (artikel 6
Wegenwet). Door de B-weg ontheffâng (heet thans anders) te verlenen, heeû de Gemeente het
eigendomsrecht onrechtmatig uitgehold. De Provincie heeft hiervan o|echtmatig gebruik
gemaakt. Hetzelfde zal geschieden als er onverhoopt een ontsluiting komt voor 80 of minder
woningen.
Volkomen in strijd met de waarheid, wordt in de Visie (p. 9) beweerd, dat het bedrijf Driessen
over alle vergunningen beschikt. Het tegendeel is het geval. Het bedrijf heeû geen
milieuvergunning en een eerder verleende vergunning is vernietigd door de hoogste instantie.
Voorts heeû het bedrijf toegezegd en overeengekomen met Provincie, Gemeente en
omwonenden, vrijwillig weg te gaan, maar het heeft zogenaamd niet elders een terrein kunnen
vinden. De overeenkomst met omwonenden, gemeente en Provincie daartoe is echter al meer dan
driejaren geleden gesloten. De Gemeente deed niets en de Provincie evenmin. Beide zijn
aansprakelijk gesteld. Van compensatie aan Driessen in de vol'l'n van geld of andere
tegemoetkoming dan bevorderen, dat men op het terrein Loenen werf 2 a terecht kon, was geen
sprake.
Ook deze situatie is door de Gemeente en de Provincie gecreëerd, door niet adequaat op te treden
toen dit bedrijf Driessen zich onrechtmatig vestigde en ontwi|elde in een agrarisch gebied, met
grote landschappelijke en natuu|etenschapptlijke waarde.
15.
16.
17.
Het pal aan de Vecht, met hoofdgebouw in de vorm van een historische buitenplaats
(''Brugzicht''), gelegen bedrijf van Van Leer (deze buitenplaats dient volgens alle deskundigen
ook behouden te blijven, c.q. hersteld te worden), dateert uit de tijd dat de overheid nog weinig,
of helem|l niet op cultuur of milieu lette en veroorzaakt regelmatig een grote stan|inder,
alsmede een constante visuele hinder. Men wil dit bedrijf echter niet wegjagen om pseudo-
nostalgische, c.q. politieke ove-egingen, namelijk een deel van de lokale gemeenschap heeû
daar gewerkt en een (klein) deel werkt daar nog. Dit bedrijf gaat dus alleen weg, wanneer het dat
zelf wil.
Mur is al weg en Driessen had duidelijk afgesproken met Provincie, Gemeente en omwonenden,
weg te zullen gaan. De netto-opbrengst van de verkoop van grond en woningen door de
Gemeente of derden, zal ook nooit toereikend zijn om Van Leer te vemlaatsen, tenvijl Mur al
weg is en de Plantage zeker niet (of in elk geval niet zonder meer), onder de haar toekomende en
voor haar essentiële erfdienstbaarheid op het terrein Mur, zal toestaan dat daar gebouwd wordt,
en Driessen al weg zou gaan en zeker niet beloond behoort te worden voor onrechtmatig gedrag,
telwijl de Gemeente, als in feite de hoofdschuldige, zich evenmin op kosten van de Plantage en
anderen, ten nadele van het behoud van ons historisch erfgoed en onze natuur, uit de nesten mag
werken. Bovendien heeû Driessen naar inmiddels bekend is geworden, thans vrijwillig een
terrein gekocht elders in de provincie Utrecht of een optie daarop genomen en gaat dus al uit
eigen beweging weg.
18.
5
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19.
De Gemeente handelt kennelijk onredelijk en onzorgaldig. De werkelijke motieven van dit plan
kunnen niet de voorgespiegelde opbrengsten zijn. Het navrante en contradictoire is ook, dat men
het landgoed de Plantage en de natuur aldaar zelf zo aanprijst in de Visie en vervolgens daar pal
naast iets van 8û woningen neer wil zetten. Het terrein Driessen dient echter op grond van het
estelde in de Visie omtrent de natuur aldaar en op grond van eerdere beleidsvoomemens en
g
toezeggingen en op grond van het Provinciaal Buitenplaatsenbeleid en het overig Rijks- en
Provinciaal beleid,juist weer geheel of grotendeels aan de agrarische of natuurbestemming te
worden teruggegeven.
lndien men het zou laten bij het terrein Van Leer, voorzover niet grenzend aan de Plantage, zou
kunnen spreken van een potentiële kwaliteitsverbetering, als alleen daar enkele
men nog
(passende) woningen lçwamen en op het terrein Mur en Driessen weinig of niets zou gebeuren,
maar de tenvinen Mur en Driessen te bestempelen als woningbou|eaein en dat een
kwaliteitsverbetering te noemen, is volledig onjuist en in wezen vloeken in de kerk.
+: Détournement depouvoîr/ondeugdel|ke grondslag/ontbrekende althans onvoldoende
motîverîng /Niet-draagkrachtîge motîvering / onzorgvuldige en oniulste afwœing/ln
redaqkheid nîet kunnen komen tot de onderhavlge besluite|plannen
20.
2 1 .
De Plantage speelt volgens de Visie een belanrijke rol in de on|epuitg|gspunten voor de
locatie Driessen, dus niet voor Vreeland Oost, waaêdoor hier de aap uit de mouw komt, nnmelijk
dat dit stuk, deze Visie, in wezen een slechts door het belang van Driessen en derden geïnspireerd
is weg en van Leer hoeft niet weg en Driessen zou zelf krachtens eerdere
stuk is, want Mur
overeenkomst al weg gaan en heeh inmiddels elders ook al een bedrijfsteaein gekocht. Het is
voorts grote onzin, dat door dit plan voldoende Gnanciële middelen kunnen worden gegenereerd
om Van Leer weg te krijgen. Mur is al weg en het plan is dus alleen bedoeld voor Driessen, die al
jaren de Kleizuwe onder zich heeû laten lijden door daar onrechtmatig een niet agrarisch bedrijf
te vestigen en te voeren en voor de Gemeente, die daaraan in zeer belanpijke mate medeschuldig
is, maar het probleem op de Provincie kon afschuiven, omdat het bedrijf technisch onder de
Apalstoffenwet valt (behorend tot de compdentie van de Provincie).
Bovendien staat in het Concept Streekplan, dat de woningen bedoeld zullen zijn voor starters en
senioren, dus een zeer weinig kapitaalkachtige grotp, terwijl de Visie stelt, dat er duurdere
woningen zullen moeten komen. De Provincie is hierin niet mee gegaan en zodoende is de
ondslag van het plan reeds weggevallen. Niettemin trekt men dus als Provincie zomaar een
rode contour en de mate van onzorgvuldigheid is deràalve zeer groot te noemen. Onbewijpelijk is
ook, dat men in de Visie een inrichtingsvoorstel ve|aardigt om zogenaamd duidelij|eid te
verschaffen over de |n|cieel-economische haalbaarheid van het plan, dat echter op een
valse/ondeugdelijke grondslag berust; daar geen enkel cijfer op loslaat en dat de Provincie dan
zomaar een rode contour om het gebied trekt. Hier is op zijn minst sprake van een onzorgvuldige
besluitvo|ing. Zie ook p. 15 in dit verband, waar ||out of the blue'' en totaal ongemotiveerd een
functiewijziging naar een natuuron|ikkeling wordt uitgesloten. Tevens is er sprake van
woordbreuk door de Gemeente en de Provincie, door nu met dit plan te komen, aangezien in een
eerder stadium deze beide hadden toegezegd te bekijken maximaal 2 woningen op het
22.
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bedrijfsteaein van Driessen (dus 2 woningen op in totaal 2 hectare, zodat 1 hectare overig terrein
langs de Oude Vecht, geheel vrij zott blijven van bebouwing) toe te zullen staan.
G. Str|d met bestaand bestemmlngsplan
In dit verband wordt vemezen naar de Voorschrihen deel uitmakende van hçt
bestemmingsplan ''Buitengebied'', van mei 1978, waar Driessen onder viel. Artikel 10 A daarvan,
dat op deze gronden geen gebouwen ofandere bouwwerken mogen worden gebouwd. Onder
zegt
zeer beperkende voorwaarden mag hiervan, in het kader van de ve-ezenlijking van de
uitoefening van een agrarisch bedrijf, vrijstelling worden verleend, echter de schaal, het karakter
en het type van het landschap mogen niet onevenredig worden aangepast. Door de massale
voorgestane woningbouw, hoe (gewild) leuk ook vel'pald;, zal dit echter wel geschieden.
Tijdens de inspraakreacties in verband met een wijziging van dit bestemmingsplan, k'wam
Driessen met diverse opmerkingen. O.a. werd bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een
natuu-etenschappelijke bestemming aan een deel van het terrein en het verkleinen van een
bouwvlak. Deze voor de Plantage en voor de natuur essentiële strook grond tussen het
bedrijfsteaein En de Oude Vecht-arm zou ook in de on|i|eling van een bouw - en
inrichtingspl| moeten worden betrokken. Dan zou het totale terrein zo'n 3 hectare groot zijn.
Geantwoord werd, dat het beleid van Gemeente, Provincie en Rijk er op gericht is het
totstandkomen van nieuwe woningen in het buitengebied tegen te gaan. Het aantal woningen
ht niet toenemen. De bereidheid van Provincie en Gemeente ging niet verder dan te bekijken
moc
2 woningen van elk 1.000 kubieke meter en l woning per hectare toe te staan. De bedoelde strook
zou worden opgenomen birmen de ''wijzigingsbevoegdheid buitenplaats''. Deze uitbreiding naar 3
hectare betekende echter niet, dat er een extra woning mocht worden geplaatst. De ontsluiting
zou alleen plaatsvinden via de Bergseweg. Driessen is dus onder het nieuwe bestemmingsplan
Loenen Buitengebied dat thans bij de Provincie ligt, wegbestemd. Tegen dit plan heeft Driesen
niet geageerd. Driessen was het er mee eens en kon maximaal twee woningen krijgen als
onverdiende compensatie voor de verplaatsing van een nota bene zelf aldaar illegaal opgebouwd
bedrijf, op de bekende twee hectare van haar gebied en met buitenplaatskarakter. Zo is het
door de gemeente gesteld in diverse geschrilen en in beginsel overeengekomen.
23.
24.
25.
Geconcltldeerd mag worden dat de Gemeente haar toezeggingen faliekant en onbegrijpelijk heeh
eschonden door thans te komen met een Visie, die dinmetraal hier tegenover staat. Hetzelfde
g
kan worden gezegd van de Provincie. Een en ander werpt een schril licht op de zorgaldîgheid
van de besluitvo|ing en de betrouwbaarheid van deze gesprekspa|ners.
7







01. Inkomende documenten - 14892


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 32


Advocatcn & Belitst'lnbktllldl'gen
' .''''''' '' >'''''''''>' | > | œ-''' =&' -'''> *''' ''|'''''œ' ''''''''''''''''
Attorneys & Tax Counsellors @
ze strqd met R|ksmonumentenwet en Provinclaal Buitenplaatsenbeleid
Men spreekt thans als Gemeente over een |tmee-aarde'', die door realisering van het plan in de
omgeving zou worden gecreëerd. Gaat het plan door, dan zal men in feite een van de meest
waardevolle zaken in Vreeland en omstreken vernietigen, namelijk een uniek Rijksmonument en
Beschermd Dorpsgezicht en een unieke natuur en polder en de kans missen de verstoorde
samenhang tussen de genoemde vier belanpijke Historische Buitenplaatsen in het gebied te
herstellen.
Een en ander zal dan ook volledig in strijd zijn met door de provincie zelf uitgezette beleidslijnen
op het vlak van de besche|ing en handhaving van Historische Buitenplaatsen. Deze
Buitenplaatsen hebben volgens de provincie grote ruimten vol'lll gegeven en beïnvloed. Huis,
ark en omgeving zijn een onlosmakelijke eenheid. De parken, bossen, zichtlanen en zichtlijnen
P
even samen vorm aan het fenomeen Flistorische Buitenplaats. De onderlinge ligging van
g
Historische Buitenplaatsen is van groot belang en daar moet niet wat tussen komen. lnderdaad is
er een subtiel spel van open en gesloten ruimten, waaraan de Historische Buitenplaatsen zo'n
bel|grijke bijdrage hebben geleverd. Onbesuisde plannen zoals m.b.t. Vreeland Oost moet men
dan ook niet realiseren. De buitenplaats Brugzicht (Van Leer) , de buitenplaats Vrederust
(westelijk daarvan gelegen) en de buitenplaats Vreedenhorst (oostelijk van Van Leer gelegen)
vormen tezamen met het Plantagehuis een ha|onische driehoek en het gebied daar tussenin, is
van grote landschappelijke en natuu-etenschappelijke waarde en mag niet worden geschaad
door huizenbouw of anderszins. Evenmin mag men het aanzien van de rest van de Dorssewaard
en de natuur aldaar op deze of andere wijze gaan schaden. Het is ook een ieder verboden het
aanzien van een Rijksmonument te schaden of een Rijksmonument op andere wijze te schaden.
Realisatie van de Visie juncto het streekplan leidt ook rechtstreeks hiertoe. lmmers, het aanzien
van circa vier buitenplaatsen wordt hierdoor ernstig geschaad.
26.
27.
28.
Het gaat hier ook volgens de PHB om een belang van bovenregionale aard, dus van nationaal
iveau, namelijk het beschermde monumentencomplex. Niet alleen het steen, maar vooral ook
n
het groen heeft een nationaal beschermde status. Waar sprake is van een beschermd domsgezicht,
is dit ook een belang van nationaal niveau (beide voodvloeiend uit Monumentenwet 1988). Een
monument kan aangewezen worden op grond van zijn schoonheid. Dat is hier ook het geval. Dan
zal de bouw van 80 woningen in de onmiddellijke omtrek een verstoring van het
monumentencomplex betekenen. Dit is het gevolg van de externe werking die uit gaat van de
beschermde status van het monumentencomplex. Bij deze externe werking is ook Mntasting
denkbaar door bijvoorbeeld verandering grondwaterstand. Tevens is er ook sprake van aantasting
van zichtassen. Er zijn beschermde archeologische monumenten aanwezig (Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek).
8







01. Inkomende documenten - 14892


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 32


|
Advocaten & Bellsstl'n|ktlndl'gen
Attorneys & Tax Counsellors @
Z Onluiste vermelding van de aard van het gebleWAantastinë van de belangr|ke
natuurwaarden van het gebie|andelen In str|d met eigen Provindaal Milîeubeleîdsplûn
Het is absoluut onjuist dat het terrein van Van Leer, van Mur en van Driessen geen
natuu-etenschappelijk relevante waarde bezit. Tevens is het onjuist dat in de directe
omgeving zich geen gevoelige objecten bevinden. In de eerste plaats maken bedoelde
terreinen deel uit van een open agrarisch gebied, dat grenst aan een natuurgebied, te weten
de Plantage 1832. Tevens is dit natuurgebied door de Provincie Utrecht aangemerkt als
Historische Buitenplaats en de Historische Buitenplaats |ùpl|tagehuis'', Kleizuwe 101 en
het gehele gebied ten noorden en ten zuiden van de Kleizuwe 101 en de Kleizuwe ter pleldûe zijn
al jaren Rijksmonument, met en dat is zeer belangrijk, complexbesche|ing. Daamaast is het
buurpand Kleizuwe 107a een Rijksmonument en bevinden zich in de nabijheid, zoals gezegd drie
andere Historische Buitenplaatsen, tevens Rijksmonumenten. Het hele gebied waarvan hier
sprake is, is een bij uitstek uniek gebied, dat van bijzonder grote culturele en
natuu-etenschappelijke waarde is. Het gebied ligt in Belvedère gebied, en in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die door OC& W voorgedragen gaat worden of is voorgedragen voor de
Wereld Efgoedlijst van Unesco; de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en in een (toekomstig)
nationaal landschap (zie Nota Ruimte) en in een Vogelrichtlijn gebied. De provincie en de
emeente behoren hiel'van op de hoogte te zijn en zouden niet van het nationaal beleid mogen
g
afwijken. Dit heeû het gevolgen voor de bebouwingsmogelijkheden.
volgens het Milieubeleidspl| van de Provincie Utrecht 1993-1997 zijn er
bodembesche|ingsgebieden, te weten gebieden, die extra besche|ing behoeven vanwege hun
waardevolle bodem (abiotische waarde) en/of vanwege het voorkomen van waardevolle
landschapselementen die primair bepaald zijn door de bodem (biotische en antropogene waarde).
Het beleid in de Provincie Utrecht t.a.v. de bodembeschermingsgebieden is weergegeven in het
Uitwerkingsplan Bodembeschermingsgebieden dat als bijlage 11 bij het Milieubeleidsplan is
gevoegd. In het Ui|erkingsplan zijn 29 bodembeschermingsgebieden opgenomen.
Bodembesche|ingsgebieden kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën:
29.
30.
uote ..
q
a. Abiotische waardevolle gebieden: gebieden die uit het oogpunt van geologie,
eomorfologie, bodemkunde en hydrologie waardevol zijn. De grootste bedreiging bestaat uit
g
verstoring van deze eigenschappen door fysieke ingrepen. Kwelgebieden en veengronden zijn
daarnaast nog gevoelig voor waterhuishoudktlndige ingrepen, die leiden tot de beëindiging van
kwel of tot verlaging van de grondwaterstand. Minder opvallend is de chemische verstoring door
verzuring, vermesting en verspreiding van milieugevaarlijke stoffen, die o.a. kan leiden tot
eutroGëring van voedsela|e gronden.
b. Biotisch wa|devolle gebieden: gebieden die worden gekenmerkt door het voorkomtn
van botanische en/of faunistische waarden. Deze waarden worden (inldirect bepaald door de
abiotische gesteldheid. Biotisch waardevolle gebieden zijn gevoelig voor fysieke ingxvpen, omdat
9
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deze ingrepen de hele bodem kunnen aantasten. Daamaast kunnen biotisch waardevolle gebieden
worden bedreigd door verdroging, de ve|indering of beëindiging van kwel, ontzilting of de
inlaat van gebiedsvreemd water. Verzuring en venuesting kunnen leiden tot eutrofëring.
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen vonut ook een bedreiging voor biotisch waardevolle
gebieden.
c. Antropogeen waardevolle gebieden: gebieden waar overblijfselen van de bewonings- en
ontgi|ingsgeschiedenis te|ggevonden lamnen worden, die een duidelijke samenhang vertonen
met de bodem. Deze gebieden worden voo|amelijk bedreigd door fysieke ingrepen. Daarnaast
vonnen daling van de grondwaterstand en verzuring een bedreiging voor archeologische
vondsten.
unquote:
Bekijken we vervolgens de kaarten, dan zien we dat volgens
ebied is aangegeven als een potentieel stiltegebied. Driessen is blijkens (duitwerking van
g
bodembesche|ing Provincie Utrecht Dienst Water en Milieu kaart 1, gelegen in een
||ardkundig waardevol gebied'' volgens kaart 2 gelegen in een ççgebied met een
biotische/abiotische relatie'', volgens kaart 3 gelegen in een E|biotische waardevol gebied'',
volgens kaatï 4 gelegen in de directe nabijheid van tteen |cheologisch waardevol gebied'',
volgens kaart 5 gelegçn in Eteen cultuur-historisch waardevol gebied'', volgens kaart 6 gelegen in
een gebied waarin çsintevatie van abiotische, biotische en culturele waarden'' en volgens kaart 7
elegen in een (tbodembesche|ingsgebied''.
g
kaart Y het onderhavige
Jj Met, cq. onvoldoende, c.q. onlulst afwegen van landschappel|ke, ecologlsche en
natuurwetenschappel|ke waardeWstr|d met eerdere X#â5=, Provlnclale en Gemeentel|ke
plannen, cq. bestemmingen
3 1 .
32.
Bij de afweging dienen ook landschappelijke, ecologische en natuu-etenschappelijke waarden
worden betrokken. In casu heeft de Provincie, cq. de Gemeente, dit niet gçdaan, of op zichzelf
wel gedaan, maar is zij daarbij in strijd met haar eigen milieubeleidsplan en de bijlagen uitgegaan
van volstrekt verkeerde feitelijke stellingen, nl. dat het gebied geen bijzondere waarde zou
hebben. Los hiervan geldt hiervoor ook de verordening Bescherming Natuur en Landschap
Provincie Utrecht. Juist in dit gebied, behoeq de milieu|aliteit bijzondere bescherming.
Gebieden kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bescherming vanwege hun specifieke
functie, ecologische betekenis en |etsbarheid. Tot deze milieubesche|ingsgebieden behoren
in elk geval de stiltegebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden en de
bodembesche|ingsgebieden. De Visie en het Streekplan hebben hiermee absoluut geen rekening
gehouden. Er wordt hier zelfs gesteld dat in wezen het hele gebied waar het om gaat, in
aanmerking hoort te komen voor een r|gschi|ing onder de Natuurbesche|ingswet.
Natuurbeschermingswetgebieden zijn terreinen en wateren met natuurschoon of met een
natuu|etenschappelijke betekenis. Het beleid voor deze gebieden is op Rijksniveau
gefo|uleerd en het Provinciale milieubeleid steunt het Rijksbeleid. In casu zijn acties gaande,
10
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c.q. heeft het Rijk het gebied van de Dorssewaard, het gebied waar in de terreinen liggen waar het
om gaat, a|gewezen als natuurbeschermingswetgebied, c.q. als natuurontwi|elingsgebied.
De voorgenomen activiteiten mogen niet in strijd zijn met de bestemmingen die ter plelçke én in
de naaste omgeving gelden. Bestemmingen wofden op verschillend niveau gefo|uleerd. Op
Rijksniveau, Provinciaal niveau en Gemeentelijk niveau. De meeste recente Rijksbestemmingen
(o.a. uit het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene Ruimte) moeten in de Provinciale
Streekplannen en Gemeentelijke Bestemmingsplannen hun doo-erking vinden. In het
Streekplan van l juli 1994 zijn de recente Rijksbestemmingen venverkt. Het geeh aan dat de
polder Dorssewaard de bestemming çnatuurontwikkelingsgebied'' heeft. De omgeving van
Kleizuwe heeft de bestemming ççlandelijk gebied 5'' d.mz. hoofdftlnctie natuur en voor de
periode na 2005 wordt de bestemming tton|i|elzone natuur'' van kracht. Deze bestemmingen
behoeven nog nadere uitwerking in inrichtings- en bestemmingsplannen. Wat voor zeer negatieve
precedent werking zullen de Visie en het Streekplan wel niet hebben op dit alles?
k de bijzondere waarde van de natuur in de Dorssewaard en in de Plantage, wordt voorts het
Inza e
volgende opgemerld. De Dorsse Waard en de Plantage was altijd en is nog steeds belangrijk vooy
Steenuilen. In het recente verleden broedden er circa 5 paar Steenuilen. Dat lijlçt misschien niet
veel maar in het gehele Gooi en Vechtstreek (en het westelijk deel van de Eempolder) broeden
i t meer dan 10-15 paar Steenuilen! Verder is er een beperkte maar ook weer unieke
n e
ljsvogelpopulatie. De Dorsse Waard en de Plantage zijn voorts van belang voor weidevogels als
Grutto, Kievit, Scholekster, Tureluur en Watersnip. Ook komen er vele eendensoolen voor
waaronder Slobeend, Wintedaling en Zomedaling. Als rust- en foerageergebied heef de Dorsse
Waard en de Plantage een functie voor bijvoorbeeld Goudplevieren en ganzen.
33.
34.
35.
Gezien het gestelde over de bijzondere o|ithologische en plantkundige waarde van de Plantage
(circa 65 bijzondere vogelsooden en vele bijzondere planten en bomen), het gebied rond de
Plantagewetering, dus ook de terreinen Van Leer, Mur en Driessen (niet valt in te zien waarom
die waarden daar ineens op zouden houden), noopt ook dit tot de conclusie, dat deze 80 of andere
woningen zich niet mogen realiseren aldaar.
Kâ Alternatieven nlet onderzochtn cq. ontoelaatbare koersw|zlging
Onduideljk is ook, waarom niet aan de veel minder waardevolle westkant van Vreeland een stuk
weiland wordt aangekocht en het terrein Driessen aan de agrarische c-q. natuurbestemming wordt
teruggegeven. Dit zou mooi aansluiten bij recente pogingen van een woningbouw-vereniging om
het dorp Vreeland weer wat leven in te blazen, wat hier van zij en verkeerstechnisch en in alle
andere opzichten ook veel beter zijn. Zie ook p. 15 in dit verband, waar Gout of the blue'' en totaal
ongemotiveerd, althans volledig onjuist, een functiewijziging vatà het terrein Driessen en het
terrein Mur naar een natuuron|i|eling wordt uitgesloten.
36.
11
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L. Str|d met het gel|kheldsbegînsel
Uit de Gguren op p. 1 5 van de Visie ziet men, in welke mate de Plantage aangetast zal worden als
het plan doorgaat, qua uitzicht op de Plantage vanaf het dorp Vreeland. Ook en vooral het uitzicht
vanaf de Plantage naar het oosten, en vanaf het Oosten over de polder n|r de Plantage, waar men
over de weilanden hoort te zien, zal worden bedorven. De Heer Van Zadelhoff mocht geen hal
zetten vanwege dit uitzicht en nu zou de Gemeente wel 80 woningen hier mogen zetten?
Mi Uitwerking kan nooit voldoende z|n.
37.
38.
Visuele afsche|ing van de bouwcontouren gezien vanaf de Plantage, cq. gezien over de
Dorssewaard naar het westen, is absoluut niet voldoende. Daargelaten of deze wel afdoende zal
en kan zijn en zal blijven (denk aan nok- en goothoo|es en lantaa|palen en verlichting), quod
non, betekent 80 woningen toch het nodige bouwverkeer en als alles da?l eindelijk klaar is, het
nodige lawaai en de nodige druk op het Jubileumlaantje (wat dan uiteraard door de Plantage
afgesloten zal worden) en het park (vandalisme,. diefstal; verstoring van de natuur; vuilstort;
onveiligheid voor personen en goederen) en betekent dit voorts, dat het Iandschap en de natuur
aldaar en elders in de Dorssewaard volledig verstoord en venvoest zal zijn. De op p. 17
genoemde zogenaamde Clgroene dooradering'' zal dit zeker niet voorkomen, want bomen en
struiken alleen zijn niet voldoende; vogels en andere dieren moeten geen last van mensen hebben.
De woningen, daargelaten dat ze economisch, verkeerstechnisch, historisch, monumentaal,
landschappelijk en vooral ook qua milieu en natut!r daar niet horen, zullen de zeer belanpijke
doorgang van de Plantage en de Oude Vecht als ecologische verbindingzone naar de
Dorssewaard en de Vecht en het daarachter liggende gebied, c.q. de Wijde Blik en verder, emstig
en blijvend verstoren. Tamelijk belachelijk is, dat men aan een oude inventarisatie meent te
moeten ontlenen, dat er puin is gestort op de noordzijde van de Plantage en daarom de namur
aldaar reeds verstoord zou zijn. Men herkauwt hier slechts louter stemmingmakend op een oud
stuk, dat op dit punt onjuist is, c.q. op dit punt geen enkele relevantie meer heeû.
Ni Verkeerstechnische onmogel|kheden
Er wordt gesproken van een ''blo|ering'', op p. 9 van de Visie, maar die is er geograssch gezien
al en alleen als belemmering te ervaren als men met de polder iets anders dan iets agrarisch wil
en dat wilde men nooit, nu echter ineens wel. De Dorssewaard is echter een gebied met
agrarische bestemming met grote landschappelijke en natuumetenschappelijke waarde. Enerzijds
beweert men op p. 1 6, dat de Kleizuwe een onvoldoende ontsluiting is, anderzijds wil men wel
via deze ontsluiten en nota bene als eerste met Driessen aanvangen. Men kan echter wel stellen
dat de verkeersproductie bescheiden zal ççmoeten'' zijn, maar 80 woningen brengen 160 auto's
voort en evenzovele brommers en dat zal allemaal de kortste verbinding kiezen naar de N 201 en
die zal dan via de Kleizuwe zijn, dus dwars door het historische en archeologische en
waardevolle (natuurlgebied, over de weg, die eigendom is van de Platltage en welker
openbaarheid dus wederom o|echtmatig opgerelçt wordt, gezien de aard van de weg, daargelaten
dat deze weg door zijn beperkte breedte volledig ongeschild is om dit verkeer te venverken en de
39.
12







01. Inkomende documenten - 14892


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 32


Advocaten & Belastingktlndigen
Attorneys & X'ax Counsellors @
wandelaars in dit gebied het wandelen feitelijk onmogelijk zal worden gemaakt.
SAMENVATTEND worden de bovenstaande sommaties en de aansprakelijkstellingen bij deze
herhaald en wordt op bovenstaande gronden bij deze verlangd van de Gemeente, dat de
Ruimtelijke Visie Vreeland Oost integraal wordt ingetro|en en van de Provincie, dat deze de
rode contour, die is getrokken in het Concept-streekplan, integraal zal doen velwallen en tegen
deze Visie en het Concept-streekplan voor zover nodig bezwaar gemaak't, c.q. beroep ingesteld.
Amsterdam, 18 november 2004
't Welk doende, enz.
Mr. H.J. Hoecen Diikhof
AdvocaavGemachtigde
13
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T. Nooten en D. Bolwijn
Kleizuwe 109
3633 AG Vreeland
06 215 80 368
tino@tinonooten.nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BR Maarssen
Vreeland, 24-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost
NL.lMRO.1904.BPvreelandoostVLD-OW01
Clams.
Reg. Z|klnr.
/17-/1333/ .,,,--...:
A
/lQ /1 te L-lf *ST6Gl.'''f'SP '
T& u(,cl-t: j
lngek. thltv.bev.
2 5 J|LI 2212
Beh.Afd.
- o tw v
Aantekeninœn/Kopie aan.
. -
f :- te
Geachte raadsleden,
Ondergetekenden, de heer T.A.A.G. Nooten en mevrouw D. P. Bolwijn, wonende
aan de Kleizuwe 109 te Vreeland, geven hierbij hun zienswijze naar aanleiding van
het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost.
Op 1 1 juni 2012 ontvingen wij van u uw 'Nota van beantwoording inspraak- en
overlegreacties concept-ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost'. Het spijt ons te
moeten vaststellen dat van inspraak of overleg tot nu toe nauwelijks sprake is.
Ten eerste willen wij opmerken dat wij de wijze waarop u bericht doet van de reacties
van reclamanten niet representatief achten voor de daadwerkelijke teneur van de
reacties die u heeft ontvangen. In de introductie in paragraaf 2 opent u met de
enthousiaste reacties van zes reclamanten. Echter, bij nader inzien blijkt slechts één
van deze zes reclamanten woonachtig te zijn binnen een straal van een kilometer
van het plangebied. Daadegenover blijken maar Iiefst 24 reclamanten te staan met
een beduidend minder positieve visie, het merendeel van deze 24 reclamanten is wél
woonachtig binnen een straal van een kilometer van het plangebied. U geeft hiermee
een oneerlijke voorstelling van zaken en beïnvloedt het democratisch proces op
betreurenswaardige wijze.
Bij verdere Iezing valt ons op dat zeer weinig van de punten in de zienswijze van de
reclamanten wordt gehonoreerd en verwerkt in het on|erpbestemmingsplan. De
punten die wel gehonoreerd of in overweging genomen zijn, betreffen allemaal
minieme aanpassingen aan het plan. Dit doet geen recht aan de onderbouwde
bezwaren die tegen het plan zijn geuit.
Wij stellen vast dat twee fundamentele bezwaren tegen het plan niet zijn gehoord:
1 - de schaal van het project, 54 woningen (zoals nu ingetekend in het indicatief
stedenbouwkundig plan) is een onredelijk grote aanslag op de Iandelijkheid en de
leefbaarheid van dit mooie buitengebied van Vreeland.
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2 - de ontsluiting van de nieuwe wijk via het zuidelijk deel van de Kleizuwe, wat op
deze Iandelijke en historische edoegangsweg een onacceptabele toename van het
aantal verkeersbewegingen zal opleveren.
Hieronder onze zienswijze per paragraaf van het ontwerpbestemmingsplan.
Ad 5. Toekomstige situatie.
U heeft in uw ontwerpbestemmingsplan geen argumenten gegeven tegen onze
bezwaren omtrent het geplande aantal woningen. Onze zienswijze betre|ende het
aantal woningen is dan ook onveranderd. 54 woningen is voor ons een onacceptabel
aantal. Onze argumenten:
1. De bouw van 54 woningen op deze Iocatie doet afbreuk aan de Iandschappelijke
waarde van dit gebied.
Voor inzicht in de historische waarde van de Kleizuwe en het plangebied verwijzen u
naar het artikel van archeologisch adviseur Anton Cruysheer over de geschiedenis
van de Dorssewaardse polder, zoals het gebied van oudsher heet:
De Kleizuwe is een fraai Iandwegge#e dat van Vreeland naar Kortenhoef
Ioopt, maar van oorsprong ook rechtdoor Iiep naar de Heerenweg in
Ankeveen. Het is een van de oudste (ontginningslwegen van de Vechtstreek,
mogellk aangelegd ergens tussen 900 en 1050 na Chlï (pag. 48)
hqpr//www.bblk.nl/userFiles/Adikelo/ozopolderoézoDorssewaardo/ozoteOAzovreelandt
ll-pdf.
2. De Kleizuwe kenmerkt zich om zijn rustige, landelijke karakter. Dit is met 54
woningen voorgoed voorbij. Dit doet afbreuk aan ons woongenot en aan de
economische waarde van onze woning en onze percelen.
3. Het aanvankelijke uitgangspunt voor woningbouw op het terrein, was het
realiseren van een aantal woningen om de verhuizing van het bedrijf van Driessen te
financieren. De afspraak was om Driessen in staat te stellen budgetneutraal te
verhuizen. Graag zouden wij een berekening ontvangen waarin dit aantal woningen
is gerechtvaardigd voor het verhuizen van het bedrijf en de woning van Driessen.
Zonder deze onderbouwing zien wij wat betreft het budgetneutraal verhuizen geen
enkele reden om uit te gaan van meer dan tien woningen, of de twee grote
buitenplaatsen waarvan eerder sprake was.
4. Wij onderschrijven de mening van (onder andere) de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe dat de overeenkomst tussen de voormalige gemeente Loenen
en Driessen nietig is. We verwijzen hierbij naar de zienswijzen ingediend door de
BBLK d.d. 20-07-2012 en het schrijven van dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhof, namens
mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands d.d. 13 mei 2011.
Ad 4.10. Verkeer.
Wij weerspreken met klem de conclusie dat het bestemmingsplan geen aanpassing
behoeft.
De bevindingen van beide ondecoeksbureaus, Goudappel Coffeng (in opdracht van
initiatiefnemer) en van Delft Infra Advies (iov de gemeente), gaan geheel voorbij aan
de werkelijkheid ter plaatse.
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De zienswijze van de bewoners van de Kleizuwe wordt in het geheel niet gehoord in
het ontwerpbestemmingsplan. De werkelijke situatie ter plekke en de op de praktijk
gestoeide ervaringen van bewoners worden ondergeschikt gemaakt aan (door
initiatiefnemers betaalde) adviesbureaus in Amsterdam en Delft.
Hieronder dus nogmaals de zienswijze van twee bewoners en gebruikers van de
Kleizuwe:
- Ons inziens is de Kleizuwe niet geschikt voor de hoeveelheid verkeer die wordt
voocien tijdens de bouw van en na de voltooiing van het Plan Vreeland Oost.
- Het verzetten van het bord Bebouwde Kom Ieved in de praktijk geen voordeel op.
Het is nu namelijk al onmogelijk om in dit deel van de Kleizuwe harder dan 40 km/uur
te rijden, de 30 km per uurs-zone die u voorstelt wordt dus in de praktijk al
gehanteerd.
- Passeerstroken zijn alleen voor autoverkeer een noodoplossing. Hoe zit het met de
vele wandelaars in dit gebied en de vele scholieren die dagelijks per fiets gebruik
maken van de Kleizuwe? Hoe denkt u dat de gebruikers van de œcreatieve
wandelroute 'het Waterliniepad' die u heeft gepland het gebied zullen bereiken?
- Ook het verkeer tijdens de bouwperiode Iijkt niet in overweging te zijn genomen. In
deze tijd zullen veel zwaar vrachtverkeer en bouwinstallaties af en aan moeten rijden
via deze smalle toegangsweg. Eén kant op rijden is met enige consideratie mogelijk,
zoals het bedrijf Driessen heeft aangetoond, maar met de hoeveelheid bou|erkeer
tijdens de bouwperiode zal het regelmatig voorkomen dat zware trucks elkaar zullen
moeten passeren op dit smalle stukje weg. Wij zien hiervoor geen oplossing die de
veiligheid van andere weggebruikers en de omliggende woningen afdoende
garandeed. Een passeerstrook kan hiervoor redelijke|ijs niet als afdoende worden
beschouwd. Wij vrezen dan ook aanzienlijke schade aan de berm en begroeiing.
- Gezien de economische situatie van het moment zal het project Vreeland Oost
waarschijnlijk niet in korte tijd gerealiseerd worden, maar worden gefaseerd,
a|ankelijk van de verkoop van de kavels. Wij verwachten dan ook misschien wel
tientallen jaren last te houden van dit bou|erkeer.
Conclusie:
Ook na kennisneming van het ontwerpbestemmingsplan concluderen wij dat door het
terugbrengen van het aantal woningen het grootste gedeelte van de bezwaren
kunnen worden weggenomen.
Terzijde merken wij op dat dat door het terugbrengen van het aantal woningen de
haalbaarheid van het project zal worden vergroot. In deze tijd van economische crisis
heeft de gemeente geen enkele zekerheid of er wel vraag is naar de geplande
woningen.
Wij zien graag:
- Een beperkt aantal woningen op het terrein. Een maximum van 10 woningen is
voor ons aanvaardbaar',
- Reconstructie van (een deel van) de oorspronkelijke boomgaard;
- Invulling met respect voor de Iandschappelijke en cultuurhistorische waarde van het
gebied. Nu is er slechts sprake van het 'invullen van de Rode Contour'. Hiermee
wordt voorbij gegaan aan de historische waarde van het gebied rond Iandgoed de
Plantage en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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- Behoud van de Iandelijke Kleizuwe, zonder grote toename van het autoverkeer,
zonder passeerstroken en verbrede wegdelen.
Wij zijn, kortom, van mening dat de voorgestelde bebouwingsplannen een ernstige
aantasting vormen van onze woonomgeving, zoals ook de Belangenvereniging
Behoud Landelijk Kleizuwe heeft gesteld. Wij onderschrijven alle zienswijzen van de
BBLK zoals zij hebben ingediend d.d. 19-07-2012
Tot slot
|j verzoeken de raadsleden vriendeljk om op grond van bovenstaande punten hun
goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsplan
gewijzigd tot stand te laten komen.
Daarnaast nodigen wij u uit om persoonlijk te komen kijken in het gebied. Wij zullen u
van harte ve|elkomen en met plezier rondleiden in dit prachtige stukje Vechtstreek.
Wij zijn ervan overtuigd dat u veel van onze bezwaren een stuk beter zult begrijpen
na een bezoek aan het 'plangebied NL.IMRO.1904.BPvreeIandoostVLD-OW01'.
U kunt ons bereiken om een afspraak te maken op nummer 06 215 80 368, of via
tino@tinonooten.nl.
Bijlagen:
1 - Artikel Polder Dorssewaard te Vreeland
2 - Schrijven van dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhof, namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof -
Wijnands dd. 13 mei 2011
Hoogachtend,
T.A.A.G. oot n en D.P Bolwijn
).0
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T. Nooten en D. Bolwijn
Kleizuwe 109
3633 AG Vreeland
06 215 80 368
tino@tinonooten.nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BR Maarssen
Vreeland, 24-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-beeldkwaliteitsplan Vreeland Oost
Geachte raadsleden,
Ondergetekenden, de heer T.A.A.G. Nooten en mevrouw D. P. Bolwijn, wonende
aan de Kleizuwe 109 te Vreeland, geven hierbij hun zienswijze naar aanleiding van
het concept-beeldkwaliteitsplan Vreeland Oost.
Wij zijn van mening dat de voorgestelde bouw van een woonwijk van 54 woningen
een onacceptabele inbreuk zal maken op de Iandelijke en groene beleving van het
gebied rondom de Kleizuwe, het landgoed de Plantage en de voormalige
Dorssewaardse Polder.
Onze visie is:
- Een beperkt aantal woningen op het terrein. Een maximum van 10 woningen is
voor ons aanvaardbaar',
- Reconstructie van (een deeî van) de oorspronkelijke boomgaard;
- Invulling met respect voor de Iandschappelijke en cultuurhistorische waarde van het
gebied. Nu is er slechts sprake van het 'invullen van de Rode Contour'. Hiermee
wordt voorbij gegaan aan de historische waarde van het gebied rond Iandgoed de
Plantage en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
- Behoud van de landelijke Kleizuwe, zonder grote toename van het autoverkeer,
zonder passeerstroken en verbrede wegdelen.
Wij zijn van mening dat de voorgestelde bebouwingsplannen een ernstige aantasting
vormen van onze woonomgeving, zoals ook de Belangenvereniging Behoud
Landelijk Kleizuwe heeft gesteld. Wij onderschrijven alle zienswijzen van de BBLK
zoals zij hebben ingediend d.d. 19-07-2012
Daarnaast nodigen wij u uit om persoonlijk te komen kijken in het gebied. Wij zullen u
van harte ve|elkomen en met plezier rondleiden in dit prachtige stukje Vechtstreek.
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|j zijn ervan overtuigd dat u veel van onze bezwaren een stuk beter zult begrijpen
na een bezoek aan het 'plangebied NL.IMRO.1904.BPvreeIandoostVLD-OW01'.
U kunt ons bereiken om een afspraak te maken op nummer 06 215 80 368, of via
tino@tinonooten.nl.
Hoogachtend,
T.A.A.G. oo n en D.P Bolwijn
1-
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Volgens deze overeellkorllst is llet volgende gebetlrd:
vast is komen te staar) dat de Gef-neente Loenen de verplaatsirlg van de firlna
D riesse') wellselijk acjlt ',
irl decelllber 2004 hleeft Driessell , Inet llet oog ()p verplaatsi|lg vall Ilet iledrijf.
een tel reir) aan de Oostkarlêlald ijk 1 7/1 8 in Loenen a/(l Vecht (hierna:
Oostkaflaalll ijk) gekocht',
3. de Gerneente heeft vervolgens ten behoeve van en op verzoek van Driessen
een vl'ijstellingsëll'ocedtlre en artikel 19 VVRO opgestart, om de firflla Driessen
onder llet 0|) de Oostkallaaldijk vigerende |leste|llrllillçlspllall te Iatell vallen',
4, deze vl'ijstellirlgsrlr'olietlLll'e is ecllter gesttlit op zo veel verzet ollder de
osnwotlerlder), dat de Gelneente haar vervolgens heeft moeterl staken',
te . op 7 november 2007 lleeft Driessen de Gemeellte per brief plaflsprakelijk
gesteld voor de schade die llij Iijdt rltl hij zijn bedrijf rliet kan vestigen aan de
Oostkallaaltlijk, or|lclat de Gemeente de vl'ijstellirlg vap) llet besternr|lirlgsplan
niet lleeft ktlllller'l verlenen ',
(5. (Ie Gelnee|lte ileeft 0;) 2 73 jtllli 2009 voo|waar'tlelijk een bijdraçle varl 550.000
etlro gekregel) van (1e Pfovirlcie Utrecllt tlit llet Forlds Uitplaatsillg i lillclel'lijke
Bedl ijven ;
(Ie Gelneerlte Ileeft op 9 jtl li 2009 voorwêlê|ç'tlelijk een stlbsid ie gekreçlel) van
1 00.000 etlro gekreget) va'l de Provincie Utrecht op grond val) de
Stlknsiclil|verort'lerlillçl Stedelijk Botlwel) en Vvoner) .
Zoals blijkt tlit de ovel'eellkorllst, is ttlsser) padijen Ilet volgellde overee|lgekorllen'.
î.)r. Mr l I .1 Hoegon Dilkhlof
Advocaaî . Be/aslillçykt/l?t/lg/ (NVAB)
Df s EE J Wlje is
&fer//a/or Selliol Btlstl|ess l,ol|.slll|lî|'t
S M l-ohf|l a 11 . J l )
/1 vçx:at zlt/ E|é?lreat/ de 1'01. tigta/l IUSAI
I-''ltleçlisllé atlprès de l 'Otdçe (kts Avocêtts ç|e
Gtl/ltè ve /.1 dv|setlç
Mf A C Hoegen ililkllof
'/ht/k'|lq|tlt-é3e/élst/'f îulftlltçîl'nç?
t| l|1iIf) |
|l çtltiç| / l..tçJl ,|l|l) éù |i'?'l/)/| yët? 6) 13 t? /? |//!| t| C) /1 |llltt|lïl
|kl f F: f- î?sl te in t) tj |
çït|tçl. l|t) lé?ll'|, |ï (ï |i| te l/r
hkl ,-k | | tl r in |?sl 65 è'I k) | (; i|fl ||lj | èltlf
-ltlçt (lt| (2/? |/r|c/tl |T-t? r | t) f
Delçlel|lckel|llt) 50 14 i'O 840
l /? v %lê'cttttlïç) Derçlelïqlelçlet'
J'focgtl/l f.lf/#lpcf lj.llvçwtàle:ï
8lc ABNANL M.
IBAN NL OYAONAOSO 1.1Y0840
.œ' -.y|
k (;
te
<
<V'
. D
Gemeente Sticlltse Vecllt
College van BenW en de Ge|neellteraatl
Postbug 1212
3600 BE Maarssell
Per ernail ell tevens per post
Datum / Date 1 3 mei 201 1
Onze / Otlr ref. : Driessen
Betreft / Re : Vreeland - Oost (N. B. Bevat sommatie)
Antw.aan / Reply to : H.J Hoegen Dijkhof
Doorkies / Direct no. : +31 (0)20 462 4070
Persoorllijke / Persollal E-rllail: IID/I|D-DUTCFIMWYL- RS.NL
Edelachltilaar College van Btlrgerneestel. en Wetllotlders,
Edelachtbare Raadsleclen,
Naar aanleiding van de terirlzageleggirlg van het concept - oîltwerllîneslellltllirlgs|llêlll
Vreelarlll-oost op 22 april 201 1 en de daaraal) voorafgaallde en daaraan ten
grondslag Iiggende overeellkolnst van 2 februari 2010 ttlssen de Gemeente Loenen
(reclltsopvolgster de Gemeente Stichtse Vecht) en de firma Driessen, wend ik Inij
hierbij tot tl llamens mijn cliënte mevrotlw A Hoegen Dijkhof - Wijnands, eigenares
van de Plantage 1832 Vreeland, Kleizuwe 101 , 3633 AG Vreeland (hierna
eigenaœs). Alle corresponderltie dient u tlitsltliteplcl aan Inijf) karltooraclres, De
Lairessest|'aat 127, 1075 HJ Amsterdarll, te doen toekomen.
Namerls eigenares (leel ik tl llierklij rnede (sat eigenares zich op |let standptlnt stelt
(Iat de bovel lgt?llclellltle tlvûreenkolllst ttlsson de Gemeente Loenen en de firnla
Driessen in strijd is lnet de wet, de openbare orde en de alger-nene beginselen van
behoorlijk bestuur (détotlrllelne|lt de pouvoir) en op valse grondet) berust, waardoor
deze overeenkolmst eel) ongeoorloofd karakter krijgt en nietig is op grond vall artike!
3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Eigenares roept deze nietiglleid hierbij in.
In ilet navolgende zal eigenares haar stalldlltlnt nader toelichter).
1 . ter ctl|llplellsatie van de door Driessen geleden schade r'net llet|'ekkirlçj tot l|et
terrein aafl de Oostkanaaltlijk. zal de Gelreente Driesser) toestaan 40 t()t 60
woll illgel) te llotlwen op het terrein aan de Kleiztlwe 1 05a ',
2. de wtlllirlgefl op het ter reifl aan de Kleizuwe 105a zullerl il) afwijkillg var) llet
rlf'ovi|lciebeleid geen starterswolliflger) it) de sociale sector zijn , Illaar
woninger) in de dtl tlrdere er) betaalbare sectol'',
3. (1(.) Gellleellte zal ter corllller'lsatie van de sch|adia van Dritassef ) l'let lletrt.lkkirlg
tot de Oostkallaaldijk, ook de verpnlichltirlg tot llet realiseren vall 16 tot 18
woningen ir) (Ie sociale sector olltstaan door llet op de Kleiztlwe 1 05a
afwijkel) var) de rlr'ovillciêlle ileleitlsregel , aar) de 1--- ltlraweg 26 te Vfeelatltl , ()ë)
z ichl 11 e In el) ',
4 . de Getlleente zegt toe zich tot het tliterste in te sparlnell olèl tot eel)
ollilerf'oerlelijke positieve bestelllnlillg te komen el) binnen llet Ilietlwe
besterllyllillgsrllall ruil-nte te lnakel) voor de getroffer) l'egelirlg r'llet I)r iesstlr)
aangaande het terrein aarl de Kleizuwe 1 Oba ',
voorts wordt overeerlgekolèlel) dat Driesserl tae'l f)laI) voor worllrlgilotlw zal
Iater) rllaker) door eel) illgellietlrsbtlreatk en wordt ir) de overeellkorllst
gesproken varl tlitvoering van dit plan na goetlketlril3çj varl de G e|lleellte',
de G elneente zegt verder toe dat zij zich fnaxilnaal zal irlsrlaflller) orn hlet
onder het ter plaatse geldende àlestellllnillgsplar) I'nogesijk te rnakel) (Iat
Driessen aan de Oostkallaaldijk de door hem gewellste olltwikkelinç) , ook
woningbotlw karl realiseren .,
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vercler wordt Driessen door de overeeflkorllst verplicht de boerderij aan de
Kleiztlwe 1 te herbotlwer), waarvoor hij een bouwverguflrlirlg rlodig lleeft en
8. waartoe de Gemeente everleerls haar uiterste inspanning belooft o|n de
vergtlllllillg te verlener).
Uit het bovellstaa/ltle volgt dat de Gekneente hier eel) privaatreckltelijke
overeellkolllst sltlit waarin zij zich verbirldt zich tot het tliterste il) te spallnen oln ter
cormpensatie van geleden schade aan Driessen eerl aantal gewenste
bou|ergtlll|lirlger), in castl in overeerlsternrrillg met het inestelmmirlgsplar), te
verlenen.
Eigellares merkt op dat artikel 122 Woflingwet stelt, om te voorkomerl dat een
Gemeente de haar krachtens het ptlbliekrechlt toekot|lerlcle bevoegdheder) uitbreidt
langs privaatrechtelijke weg, dat:
''een Gelneel?/e geel? teclîtsl|alîclelt'lîgelî tîaar btll'gellk'lç l'echt /(a?? venichtel| tel;
aanzielî val| de olèdetwelpell waalùî btj of lf|'aclttelîs de algelïîelîe Iïîaatlegel tza/)
besttllllà zoals bedoeld ilî adikel 2 val| de Wol|ingwet is voolzien of die Inet
Iletl'elflfilîg tot Iîet bouwet: bl of kl'achteos de |el Algetïîelle B epalingelï
Olngevilïgsl'eclït z#? gelegeld. ''
Irl de WABO worden onder meer de regels met betrekking tot de
orllgevillgsvergtllltlilqg besprokerl. In artikel 2.1 WABO wordt onder meer gesteld dat
ilet verboden is te bouwen zonder een vergtlrlrlirlg, Hiertlit volgt dat de gel'neente op
grond van artikel 122 Woningwet rliet bevoegd is een overeeflkol|lst zoals
bescllr'evefl, te sluiter). 1
Eigenares merkt voods op dat in artikel 3: 14 van het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd dat een ieder, die gebruik maakt van een bevoegdileid, die heln
krachtens het btll.gerlijk recht toekomt, deze llevoegdheicl niet mag t|itoefeflell in
strijd met geschreven of ollgescilrever) regels van het Ilubliekrecht. Ntl de Gerneellte
in strijd heeft gellandeld met het ptlkaliekrecllt door in strijd met artikel 122 Wollirlgwet
toch de overeenkolllst te sltliten, ovedreedt de Gelneente ()ok dit gebod tlit artikel
3:14 van het Burgerlijk Wetboek. Varlwege strijd met de wet krijgt de ovel'eerlkorllst
aldtls een orlgeoorloofcf karakter en is de overeellkomst nietig.
De Hoge Raad heeft in de tlitspraak Amsterda?m / lkon bepaald dat de overlleid bij
het rnl'ivaatreclltelijk handelen de algernene beginselen va |1 behoorlijk besttltlr in acllt
2
nloet nemerl.
L- igenares is van mening dat hier sprake is van een ovill'eerlkonlst waarir) een
overheid ovel. de gebl'tlikrllakillg van haar toekomende llevoegtlëledel) corltracteel't'.
llanlelijk het maken van ecn nieuw besttafllrnillgspllar) ell het veflellel! var)
bouwvergtl nningen .
U it de zaak Alkelnade / Hoî'flkallll: blijkt dat (Ie bevoegd lledel) (lie eel) Gelneerlte
orltleent aan de Wet rtlimtelijke orderling alleen l'nogen strekkerl ter klelladigillg van
1
Rechtbank Ztltphen 2 maart 2005, LJN A58472, Lojlstiek / Gelnaente Borctllo
Zle ook Floge Raad 04 april 2003, LJN AF3077, Gemaente Bleijswijk / Ve|eerder.
2
i loge Raad 27 maart 1987. NJ 1987. 727 Amsterdam / lkon.
de Illanologisclèe belallgen van een Gerneente. Gebrtlikt eet) Gelneerlte deze
inevoeçldilellen voor eerl allder doel dan de klellh|r-tigir'lg van haar rllallologische
belaplgen, darl is er sprake van détourflelllellt de pouvoir, artikel 3..3 Algemene Wet
3
Besttltlrsretrilt.
Eigenares is van melling dat de overeerlkolà'lst tussel) Driessen en de gemeente is
opgesteld met als doel de corllrneflsatie en afwending vaf) de dool' Driessell bij de
gemeellte Ileel'gelegde opgeklopte schatleclaill). Een en ander blijkt zowel tlit de
tekst op het voorblad als tlit de corlsitleralls van de overeenkorllst', de Gemeente
belooft haar rnedewel king aarl eel) ilestellllllirlgsëllarl er) vergtlrlrlirlger) ten gLlnste
var) Driessen , als Driessell de clairn , die llij irlgevolge llet door de Gelneente staken
van (le vrijstellillgsprocetltlre ten beiloeve van het terrein aan de Oostkallaaldijk,
pneent te hebber) , laat vallen.
De G. efneellte behartigt llierpllee dtls Iliel ilaa 1. plallologiscile ilelarlçlef), sllaar eer 1
arlder belarlg , rlarnelijk de afwelltelillg va r) een scilacleclaifl) en llet beëind igen varl
een jtl rid iscl) gescllil .
Zoals hlierboven reeds gestilletst, is eel) (lvereeëlkorllst rllet eer) (lel'gelijke strekkirlg
lliet geoorloofd . De ttlsser) Driessef) er 1 de Gerlpeeplte overetallgekoll|iaf) voolwaa rtler)
zijll def halve in strijd met Ilet velbod var) (lètotllllerlle|lt de potlvoir .
Hierdoor krijgt de ovef'eenkolllst een ollgeool'lol'lfcl karakter ef) is zij iflçlevoljje a r tikel
3.. 40 BW 11 ietig .
Voods stelt eigerlares dat door het sluitell van de overeerlkorllst ook de volçlerlde
algenlene beginseles) var) klellotlrlijk bestt|tlr gesctlorltler) zijrl : llet
zorgvtlldigileidsbegillsel , het fair-play tlegillsel eî) llet verlrotlwet|skleçlillst|l ,
Het zorgvu Icligëleidsbegirlsel , altikel 324 Algelnef te Vvet Besttltlrsretlùlt, vereist dat (le
overheid al llaar besltliten zorgvuldig voorileleitlt el) lleel-nt. Ntl de G elzleerlte al il) de
overeellkorllst de toezegging lleeft gedaar) haar tliterste lnedewerkillg te verlelltlll.
aan het op de ir) de overeellktllnst voorzieële wijze van tlestetzlnler) van de Ilertilllnrl,
wordt volgens eigenares de terecllte indrtlk gewekt dat llet nietlwe bestef|llllirlgsrllan
al ge|leel îl) kannen en kruiker) is . Dit gaat voorbij aal) de eis die vool tvloeit tlit çI(.)
Vvro, llafnelijk dat bij Ilet opstellel) vall eer) Ilieuw klesteplllllillçlsplarl erl het aarlwijzt.lr)
van nietlwe ilestellllllirlgçdll eell zol'gvtlltlige erl cofllpleye afwegiflg gerllaakt l|lotat
worden val) alle betrokker) belarlçlerl. Ntl zowel eigenares als afldere ornlwoflelltlell
fliet zijr) betrokken bij de totstalldkolnirlg van de overeellkolnst ttlssell Driesser) (arl
de Gelneellte, karl rliet gesprokell worder) va r) een door de overheid zorçlvtlldig
gernaakte afweging var) alle belanger) ,
i-let fair-play beg itlsel , artikel 2 :4 Iid 1 Algeltlel de Vvet B estutll srecllt, vel eist tlêlt (1t)
overheid zicll onflal'tijdig opstelt bij llet nelllen van een besltlit. Volgefls eiçlclrlar'tls
kan in het geheel rliet lmeer gesprokerl worden van onpartijd igheid van de gerneellte
ten aanzien van het te nemen besltlit (lver llet rlietlwe klesterllrllillgsplar), îltl (1e
Gerneente irl de overeerlko|nst met Driessen dtlidelijk hlaal' voorketlr voor (1(.)
gewenste bestelllllling heeft tlitgespl'okerl .
3
EIoge Raad 3 april 1998, AB 1998 24 1 Alkcnlallo/l.jorrlkal|lr)
œ
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E-erl beroep 01) scllerldirlg val) Ilet vep trotlwellsbegirlsel door eefl overlleid vereist dat
sprake is van tlitdrukkelijke, ondLlbbelzinllige el) ollgeclatlstlleelde toezeggingen
en / of înededelingerl door het daartoe bevoegde orgaan, waaraan door de burger
gereclltvaardigd vedrotlwen ontleend kon worderl,èl
Uit brieven en notulen blijkt çlat onder andere aan eigenares dergelijke toezeggillgell
zijn gedaan, waaraal) zij darl ook het vertrotlwen heeft orltleencl dat op het terrein
aal) de Kleizuwe 105a niet meer dan drie Iandlltlizen gebotlwd zotlden worderl.
Volgens eigenares is met de Gemeente tlittll'tllfkelijk, olltltlbbelzillr'lig en
orlgeclatlstlleel'd overeellgekolller) dat:
de firlna Driessen Iltlclgettail' l?et/népa/ zal vel'plaatsell val) llet terfeirl aan de
Kleizuwe 105a naar een arldere Iocatie. Hetgeen inhoudt dat de kosten die llet
bedrijf moet makerl voor de verhuizing verrekend wortsen Imet de koster) van
de opbrengst var) ilet terrein',
op het terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie htlizel) ztlller) kornen te
staarl.
Eige|lares is bereid en in staat dit alles te staver) l'net bewijsrllitltlelerl.
Eigerlares verwijst orlder meer naar:
Ilet verslag van de laijeenkolllst van 14 augtlsttls 1998 iîl Loellel) (bijlage 1),
Hierin wordt vermeld .'
* dat de Gemeente wacht op een specificatie van de kostel) die llet vool'
Dl'iessen zal Ineebl'ellgell oln te verlluizen',
* dat de Gemeente llet als een optie ziet dat er twee Iandhuizen komef) 01) llet
terrein aan (1e Kleiztlwe 105a, maar niet weet of dat de kosten van de
veriltlizing van Driessel) zal dekkerl',
* dat Driessen graag wil verhuizen maar dit niet alleen ka') vanwege de
financiële reperctlssies van een verhtlizinçl. Het terrein aan de Kleizuwe 1O5a
bestemfnen voor worlillgbotlw, zou voor de firma voldoende financiële
middelen ktlnnen getqereren telleinde de vel'lltlizilèg vall Iîot bedrlf nlogelijk te
maken ',
. dat de Provirlcie de wens tot Illaximaal twee landlltlizer' op llet terrein aal) de
Kleiztlwe 105a heeft getlit.
De brief de dato 17 september 2001 var) de heer C. Neervood (bijlage 2).
I-lierin wordt verrneld dat:
* 01) 28 augusttls 2000 bekelld is gewordel) dat de verrllaatsirlg vap) de firl-na
Driessen naar de Oostk|ll'laaldijk volgens onderzoek orlgeveer 8,5 l'niljoetl
tllden zal kosten ',5
9
. de Ilrojectorltwikkelê|êlf' irlvtlllillg ileeft gegeven aar) tle illr'ichlting val) llet terfein
er) tlitgaat vall vier iltlizell op llet terreil) aal) (le Kleiztlwe losa.
Verklaringen en gettligenissef) van betrokken Sler'sorler),
Hierin wordt vermeld dat:
. tussen de Gellleente en Driessen ee|) pr'iflcipeafsplt'aak was opgesteld, dat
Driessen tltldgettair rletltraal zotl verhuizerl'
. het plar) was dat IDriessen op basis van de afspraak van iltltlgettair' rletltraal
vel'lltlizen, op llet terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie hltlizel) zotl
nlogef) bot|wel) ',
. het dreigen lnet een sclladeclairll door Driessen de f'etfen was voor de
Gelneente oll) nieuwe olllltar|larlllelirlgen te stal ter) ',
. de fl'actieleiders de overeenkolnst hebberl getekelld, olndat ë'nel) (le btli zag
hangen rorlt.l de gellleerltelijktê begrotillg ., Ilierin zotl de Iaotelltiële clain) van
Driessen wettelijk verplicllt r'noeter) wordef) oplgelltlrllef) if) eer) l'isictlparagraaf
en dan zotl (le begroting niet Ineer in evenwicht zijrl. De Gemeerlte zou dall
ook llet risico lopen o?lder ctlratele val) de Provirlcie te konlen',
. de Genleente de vrijstellingsprocecltlre heeft gestaakt tlnltfat er protest kwanl
vantlit verscllillelltle lloekerl. De heer Jellesllla, Mevrouw Rellbock er) druk
va|luit N igtevecllt , va rlwege ilet ve! keel' (lat uit (le (.lostkallelalcl ijk zotl komen.
. destijds 01) basis van (Ie lltldgetlletltl.ale vel'tltlizirlllsafsrlr'aak de rotle corltotlr
il) Vreelalltl . waêllllirlller) stedelijke vel'rlietlwirlg Illag Illaatsvillderl , via llet
rnt'ovillciale streekplar) is vef legd .
De af sprakel) :1 ie de Gelneerlte r-net Driessen nlaakte ir) de overetlrlàtnrllst, zijr)
volgells eigellares darl ook f Iagra nt ir) strijd l'net deze eerdere ovel'eerlkolèlst ttlsser)
de Gelmeerlte , de Provislcie , Driessell en orllworlelldefl erl zijr) eell schellding val)
het vedl'otlwellstlegirlsel door de Gellleellte.
N tl de G' ellleerlte in strijcl lleeft gehalldeld fllet llovtlrlstylillltle beg irlselell , stelt
eigellares (lal (Ie (lvereellkolllst ook op deze gro|ltlell Ilietig is ,
E igeplares I'tlel kt voorts op (Iat (le over eerlkolllst irl strijd is Illet de letltalijklleiçl e|l
ilillijlljleid , Uit artikel 3.. 1 2 BSN et) de J'tlrispl'tldelltie vloeit v()oI t dat ()()k de lltêlallgerl
va r, tlerdel 1 i lij (Ie l (|,(14,) Iijk- el 1 i )ilI ijkl te itl stoets , vêl l ) toe|lassil lj..j lnij ë) 1 ivaat ! e(;l ltel ijk
llalltlelen val) de ovel'hleid , llloetell ïvorden iletl'okkel)
U itvoeri rlg va 1) (le overeel) kolnst tussel) de G. el|leer lte e l 1 I ) riesset) za I i r 1 I ( )(1t)l iJkë)(.) icl
fliet var) de (3 e|lleerlte ktlrlrlell worder) gevergd . rltl deze tl itvtler'illçj ir) strijtl is rll(.,)t (1(.)
zwaarwegelltle belarlgen var) eigenares en olllwollelltlel) , G
Boverllliel) stelt (aiçlellal'es dat de schade val-l Driessell , waaf voor llij de (perlleellte
aarlsprakelijk ileeft gesteld , f ictief , c.(! . veel Iagef is erl totaal çleet) îleoof lo()f(Ie redell
bied t voor wat Ilriesser) irl (1() (lvereerllttllmst wordt aallgelltlc|ell ter corllrlt|îlsëltie
daal van . l Iet terrein aarl de (Dostlfarlaaldijk belloo! t ifl eigtl|lllot'') |log steecls toe aal)
Driesseni er is dtls gec)n sprake van verkoop kall (1(-) gr()l)(I r1)()t cvllllttltlel vtlrlies. 7
1 Raad van State 6 allril 201 1 LJN 8Q0264.
5 Dit lledrag fllis! eel) retlelijke g rondsiag .
f' i-loge Raad 20 nlei 1994, LJN ZC 1 366, De neçJepltle vall (.)l1)a
7
Zlt? kadastraal tlittreksel Oostkallaaldijsl 1 7/ 18, t-oerlen il/çl Vï?cëll
œ
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Uit de jtlrisllrtlderltie blijkt, dat Driessen uit de mededeling van de Gemeente dat zij
haar medewerking zotl verlerlen aan het inpassel) van het bedrijf van Driessen
billnen het besterllrllingsplan aangaande de Oostkarlaaldijk middels een proceclure
ex artikel 19 WRO, fliet kon ell nlocilt afleiden dat de betre|ende vr'ijstellirlg ook
inderdaad zotl worden verleerld, nu varlaf ilet begin af aan dtlidelijk was dat daarbij
8 D t de Genleente de vrijstellirlg
ook een hoop andere belangen speelden. a
vervolgens niet lleeft kunllen veflenen vanwege bezwaren van ormwonendel), is iets
waar Driessen varlaf begin af aan rekening mee hacl moeten llouclell. Bovendien
heeft Driessel) ilet terrein aan (Ie Oostkallaaltlijk al aangekocllt, voordat er ùberhatlpt
een vrijstellingsprocedtlfe was opgestart. Het risico van deze voorlijdige aankoop
komt dan ook voor rekening vall Driessen zelf en hoeft absoluut lliet geconlllellseeltl
te wordel) door de Gemeente.
Uit nottllen van de veç'gaderirlgell van de Gerl|eeflteraacj blijkt, dat vrijwel geer) vaf)
de Ieden van de raad een clailn van Driessell vreesde. Gellleerlteraadsledeln voeren
daartoe aarl dat het destijds gellomen besltlit tot ilet begillnen van eer)
vrijstellillgsprocedtlre genopnen is op 'verkeerde grorlden', waar Driessen volgells de
raadsleden zelf de llalld in lleeft gehad. Bovelldien ileeft de Gemeente wel degelijk
moeite gedaan om de geweflste v|'ijstellirlg van llet bestelmrnillgsrllall te verkr'ijgel).
Volgens deze raadsleden staat llet de Gemeente daaroln vrij een dergelijk besdtlit
tertlg te draaien, zoncler aansprakelijk te zijn voor de daardoor te ontstane schade,
Uit de jtlrisprtltlentie blijkt dat Gerneente daarin ogenscilijnlijk gelijk heeft.g
Ntl Driessen geen enkele grond (geen actie tlit onrecèlttnatige daad of wallprestatie)
lleefl, 01,) zicl) Illet stlcces te bel'oepen op een recht op sctladevergoeding, stelt
eigerlares zich op ilet standpltlllt dat l3et absurd is dat de Gelneente de
ovel'eellkonlst met Driessen heeft gesloten.
Eigerlares is eens te rneer verbijsterd ëlu tlit de ovel'eenkotnst blijkt, dat Driessen een
wel zeer rtlime corllperlsatie wordt aangeboden op de hierboven beschrever) valse
grondslag en is var) mening dat ook op deze grond sprake is van oëlbelloorlijk
besttltlr. Eigenares vindt het orlilegrijpelijk dat de raad, hoewel zij eel) schatleclaim
var) Driessen totaal niet vreesde, Driessen tocll een colnpensatieregeling aanbiedt.
E-igenares is dan ook van lnening dat door de overeenkorplst tevens sprake karl zijn
van opzettelijke lnateliële valsheid in geschri|e, corlform artikel 225 Wetboek var)
Strafl'echt.
Ulier konlt bij dat eigerlares van l'nening is dat (le vel'nleellcle sc|latleclairn van
Driessen op de Gemeente, ook rla een eventtlele uitvoering var) de overeerlktlrllst epl
het nieuwe besterlltllirlgsplar), zotl ktlnrlerl blijven bestaan , als de overeenkolllst
1 o
plietig wordt bevonden .
In deze fase kan en hoeft niet te worden ingegaan op het concept --
otltwcrrlbestcrïllnillgslllal) zelf , aaflgezicn (lit plan stoeît op eer) llietige
overeellkolmst.
Eigenares wil er ecllter wel 01) wijzel) dat overigens llekend is dat, zowel de
Mont|rnerlterlcomrnissie als de Dorpsraad van Vreeland er) alle andere olllwonellden
en vele derde - belallgilebbellder) lllîêîlèietïî faliekallt teger) llet concellt --
ontwerpbestel|lfllirlçlsplaî) Vreeland - Oost irl zijn ht-lidige onlvang zij|).
01) grond van hot ilovellstaarlde vorlangt eigenares val) de Gelneellte (lat zij
bevestigt dat zij geen verdere uitvoerillg aa') de ovcroollkorllst meer geeft ekl
verdere tlitvoerillg van de overeeplkomst çlirect staakt.
Voorts verlatlgt eigenares (Iat de Gellleellte het op deze llietige overeerlkolllst
gebaseorde coklcept-oll|erpbesternllliklgsl|lall onverwijld integraal intrekt ell
daarvan ollvorwijltl eell ptli|licatie doot tlitgaall in (1() pers en aal)
belallgllebbellden.
Bij gebreke vaîl illtegrale sc|lriftelijke bevostigillg vall het Ilove|lstaarlçle voor
vrijdag 27 lnei 2011 olll 12.00 tltlr (les voorlniçldag zllllell recllts|llaatregelen
worden gestayt.
|| ()t (| () 131 () () | ttl ù) () () (J |'tllltir) çJ,
Uw Dw,
Dr. rllr lrl .,1 F-loeçjerl Dijkllof .
B Hof Amsterdam 16 jufli 2009 LJN 8.-18507 Top WIl)d B.V. / Gerlleellte Wewershtoof
9 R ëltbank Zutphen 1 0-02-2009 LJN Bl-f 2379.
E,c .
i''' Hoge Raad 3 april 1998. AB 1998, 24 1 Alkemade/l lornkanlp
'||
8
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|w. 1. Grouslra
Wes|broekse Binnenweg 42
3612 AJ Tienhoven
Burgeme|#er en Welheuders vln
Pos#bus 1212
3600 BE Mccrssen
stichlse Vechl
|ienhoven,lg-ob-zolz
C l
ass.
R' g '-''''---'
' . (). . -*-z k ) rv
Z ZJ-|Y ;
/ çom |...n t
'Az Zl- / * Z /' u--r i .. - p'.-,. T o- ç-;; l
,,,,? y ..,) . ; ,... .. .
) ' ' '.
i !. ' . % ê' '
|.....-. - -. - .....- -. -. . -.. ...,.- ..- . - -... ... .-.. -. . ...-..- -. - ,, . . -. . t
$ .j.J.,jj.$|...j.|#,. -..-.........,,,,..,. ..,. , ..... .....,...j.
ë .' .
. , . ! zo.i .j :.z bev .
2 E Jtt ' $11 2j12 ' ' '
* 1
|à .... .
t3s. r. ,.-:!(;. -.----,..-
.. ' , '
/ .à ..J..f r ù' k,|4) I r-; ( ,g;. rj ..f .' . zo . ------.--
.# ' |'49;? Ja n . ê
A. ze
l
. . j
G|ch: Tollege,
Twee ach#ereenvol|ende weekenden heefl he: parîc|lrum Porl Roycl (vroeger Mol|polder)
weer f orse overlcs: veroorzaak#. .
Op vrijœguvond 8 juni ging een Hisdo|#aans bruilof Asfeesl gepaard me't vech#par#ija, wacr de
politie oun te pls moes: komen.
De daarop volgende zondag 10 juni wcs er de hele dcg een spriœkusxen bui#en op he:
|rkeer#|rein opges#eld met als gevol: de hele da|, gedurende vele uren gejoel, |ekrijs en
geschreeuw van kinderen alsof de buur: |cr de Ef 'eling was verhuisd.
bûarna volgde nog een pcrèy in hel pcrhcatrum me: zxls gewoenlijk ulle deureq en rumen wijd
open en de muziek op volle toeren.
Op zalerdugavond 16 juni heef: de horecc-exploilanl wederom een fees: in he: par#ycen#rum
gegeven. de muziek mel de zwûre bûslonem wcs lol in de wijde omlrek te horen en hield vele
mensen Ilngdqri: uil de slaap. be herrie heefl ondanks dû: ik lol drie keer Aoe de poli#ie heb
gebeld voor|geduurd Aot 2.50 uur.
Er wordl voor#dur|d |ehandeld in s#rijd mel de voorschrif#en die zijn verbonden aun de
verlèende brank- en Horecuvergunnin: en de Exploitclievergunnin|.
Ik wijs U er me: nudruk op da: de rech|er op 14 mei 2012 ui#sprack heeft gedccn in de zaak die
ik Aegen de afgif#e von de vergenning voor he: par|ca#rum heb acng|punnen. Op 23 mei 2012
heef: U hiervan berich: onwangen.
Nu ruim een jaar lcn: de overl|: te hebben moelen verdrcgen is bij mij en de buurlbewoners de
mool vol.
Ik verzoek U me: klem de uilsprcok vcn de rech#er ui: |e voeren en de vergunning te weigeren,
c.q. in te Arekken.
De polilie heefl mij zaterdagncchl Io#en we#en, do: U nie: ou|omû#isch een melding krij|: van de
overlosl, U dien: daar zelf naar Te informeren bij de poli#ie!







01. Inkomende documenten - 14011


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3


Me: vriendelijke |roe#,
1. 6rous#rc
Cc
Mr. T.A.M. van Oos|erhoul
Gemeen#vood stich#se Vechl
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Mw. 1. Grouslru
Westbroe|e Binnenweg 42
3612 AJ Tienhoven
|e|eenleraad van |#ichAse Vecht
Pos#bus 1212
3600 86 ààuurssen
|ienhoven, 19-06-2012
, J .a. .
ir' - / '''.' - . .
'( tt $) . çz. taa < ) 1-v'.
qanm gnte
y p f y r. o
s' ..ç è.è ! ....â ù.
Tj'' i ' . ..| .4.
., y f j.| |y j
| .. - ; ! ï.
' k ..y ù: tq . 1 1 t v . I :1 0 V .
1 .
ï'
F $.. zo û . J. . 1 ... ,
A r:'tùa! ' q'l'nef) 'î|' '' 3 '% téln
x tl- 1 ' s . ! %G;)'kr c ,
r
|ecch#e Ieden von de ge|eenteccud,
Bij|nond lref; U een kopie vlrl mijn brief oon he; college en Buoemeuler en weAhouàep: xn.
Me; vriendelijke groel,
1. Grotlstru
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Stibbe /''l élt..l 9.J rrvee| B ussels uuxemsour, uondon xewvork oubai
jngek. |-.tv.bev.
2 s J,11 l 2112 A
Beh.Afd.
1 mr. A. collignon
O
Aangetekend - -
jaotjkenif|- n/jypie aan. % advocaat
De Gemeenter|d va tlc tse ec zn /? z y er zt.z
Postbus 12 12 Advocaten en notarissen
3600 BE Maarssen Strawinskylaan 2001
, eostbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
Tevens per fax (zonder bijlagen): 0346 25 40 10
T +31 20 546 01 39
F +31 20 546 07 10
anna.collignon@stibbe.com
|w.stibbe.com
Onze ref.
AC/IV 1023839-12839164
Datum
zsjuli 2012
Zienswijze inzake On-erpbestemmingsplan Vreeland-oost 2/12/13337
Geachte gemeenteraad,
Namens Greif Nederland B.V., hierna te noemen: ''GreiP', voor wie ik in dezen als advocaat en
gemachtigde optreed, bericht ik u als volgt. Greif heeft kennis genomen van het ontwerpbestem-
mingsplan Vreeland-oost (kenmerk Z/12/13337) (hierna: het Ontwerpbestemmingsplan), zoals dat
van 1 5 juni 20 12 tot en met 26 juli 201 2 ter inzage Iigt. Greif dient daarover een zienswijze in.
1.
INLEIDING
Greif exploiteed een vaten- en verffabriek aan de Bergseweg 6 te Vreeland. Haar bedrijfs-
terrein grenst aan het onderhavige plangebied.
(1)
(2)
Aanleiding voor Greif om een zienswijze in te dienen is de beoogde woningbouw op korte
afstand van haar bedrijf. Greif wil met deze zienswijze voorkomen dat zij, vanwege de be-
oogde woningbouw, wordt beperkt in haar huidige en toekomstige bedrijfsvoering.
Een bevestiging van de gemeenteraad om maatregelen ter beperking van de overlast te tref-
fen kan voor Greif aanleiding zijn geen beroep tegen het vaststellingsbesluit in te stellen.
De betre|ende maatregelen dienen dan wel te waarborgen dat Greif haar bedrijfsvoering
kan continueren. In dit kader zou een geluidsscherm of aardenwal om het bedrijfste|ein
van Greif geplaatst moeten worden. Bovendien zou er een afscheiding langs het calamitei-
tenpad moeten komen. Greif zou hierover graag met de gemeente in overleg treden.
ALGE|EEN
(3)
2.
(4)
Als gezegd grenst het bedrijfsterrein van Greif aan de westzijde van het plangebied. Op pa-
gina 4 van de plantoelichting staat over het betreffende bedrijfsteaein:
''Aan de noordwestzijde van de toekomstige woninglocatie (en ten zuiden van het beoogde
calamiteitenpad) is een bedrijfste|ein gevestigd. Op dit bedrijfste|ein kunnen bedrijven
De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N.V. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 341 98700). De algemene voofwaar-
den van Stibbe N.V. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbepeAing. De algemene voo|aarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op vecoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op |.stibbe.com.
5|5D812807787.1
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gevestigd worden die een uitstraling hebben waarmee bij
ul
dient te worden gehouden.
de planon|ikkeling rekening
(5)
Het voorgaande is opmerkelijk. Op het bedrijfste|ein van Greif kunnen geen bedrijven
worden gevestigd, er zijn al een verf- en vatenfabriek en een kantoorgebouw gevestigd. Met
de uitstraling van deze gebouwen dient al rekening te zijn gehouden. Dit is ten eerste in het
belang van Greif. Het continueren van haar bedrijfsvoering moet voldoende zijn verzekerd.
Dat is ook in het belang van de nieuwe bewoners. Er zullen voornamelgk vrjstaande en
twee-onder-één-kap-woningen worden gerealiseerd. De koopprijs van deze woningen zal
relatief hoog zijn. Daa|egenover dient een goed woon- en lee|limaat te staan.
Gelet op het voorgaande vraagt Greif zich af of de gemeente alle belangen wel voldoende
heeft meegewogen. Hier geldt dat de belangen van Greif en de belangen van de toekomsti-
ge bewoners met elkaar in contlict kunnen komen. Aan de ene kant wil Greif haar bedrijfs-
voering on|ikkelen en uitbreiden. Aan de andere kant verlangen de toekomstige bewoners
een goed woon- en leeilimaat. Ter besche|ing van beide belangen dient de gemeente de
nodige maakegelen ter beperking van de overlast te treffen. Hier zou ten minste een ge-
luidwal Iangs het terrein van Greif moeten worden geplaatst. Voorts zou bijvoorbeeld Iangs
het calamiteitenpad een afscheiding kunnen worden gerealiseerd.
Nu het On|erpbestemmingsplan in het geheel niet voorziet in maatregelen ter beperking
van de overlast, meent Greif dat de gemeente onvoldoende rekening met haar bedrijfsvoe-
ring heeû gehouden.
(6)
(7)
Provinciaal beleid
(8)
In paragraaf 3.3. 1 van de plantoelichting is de structuurvisie van de provincie Utrecht aan
de orde. In deze structuu|isie worden de streekplandeelgebieden, waaronder het deelge-
bied Vreeland, beschreven. Greif constateeë dat de passage met betrekking tot Vreeland
slechts gedeeltelijk is overgenomen. In de s|uctuurvisie staat namelijk:
l T lichting bij het On|embestemmingsplan Vreeland-oost, p. 4.
oe
STGSD|I 2807787. !
(2)
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Vreeland
De kern heeft çulourhistori|hc kenmerken en in
het kader van het Grxne-Hartbeleid gelden ook voor
deze kern ruimtelijke ||rkingen. Er zijn moge-
lijkheden voor het transfo|eren van een |drijven-
terrein in een woning|uwlxatie. Ten noordcn van
de kern, aan de Vecht en aan een oude Vecbtarm,
liggen enkelc |dri/ven dle afbreuk doen aan de
landschap|lijke kwliteit van de omgeving en bo-
vendien zorgen vxr verkeershinder in het oostelijke
deel van Vreeland. Dit terrein valt geeltelilk binnen
het stedelijk gebied van het vigerende streekplan. Hd
beleid is erop gericht deze bedrijven te verplaa|en en
tot en |langrijke kwziteits|rbetering te komen.
Bij de inrichting is het en belang de kwaliteit van
deze locatie, langs de Vecht en tegcn dc historixhe
dorpskern aan te bewaken. Een goede landschap-
Klilke inpassing is en belang. V Is bet |nelllk
dat-grxt 2,2 wndewonivn t|emoet komt
en de (àxt nxme-He-en oude-).
( t? )
De 1) Ial) k aart laat ee Ilter z iell dal llet os'ergrote tlee 1 N all het p lallgeb i ed i s bestelèl (.1 Noor
''$5.'k)r1er1 . . N.J 1-1 istaalld '' el) '' q'()IèeI1 - N'ri 'Istllltlld.''l'ïs ee-llltlleell '' . S lec llts een k Ie in dee I N'l'I1
Ilet plangebied bestenld is N'oor '' ï'$' 'ollel) - -NëllleellgelntltlNs d '' . I 1) lloeverre Ilee t-t de genleellte
tocpassi ng Jlal'l het 1,1 iela'tàtlr N$ eel'gegeN'el) Jnro: 1 l'ltz iale beleid gegeq elè? I Iet ('')l)tN& erpbe-
stell'l 1-n i l'gsp I :11-1 I 1 i k t i 11 st ri id 111 et 11 en pl'o: i 11 te 1:1 Ie be 1 e 1 (1 .
Calanlitcitenptltl
'I-ot Ilet plal|geb ied bell ool-t tltlk' tlell slrtètlk gnèl-ld 1 1) tle 1-1 i: hti ng h, an de à''' er 11 1 . Lleze st nàok
I-olld i s ge Iegel) tel'l l|oortlell N'al'I llet bedri i fslerre 1 1) N'al-l ( ; rei 1-. ,'NaI'l deze grolltlell is tle be-
!:') -
steln 11) 1 I'lg ''( .1 roel' '' toegek el|t'l . I Ilgeq' tà l ge ;.'1.14 i k e I .3 t'dl'ldttr g 5. :1 1-| Ilet (. )11t U el-lltnestelll 111 i l'ljris--
plal) zi i 11 deze grollûlell - t'lldel' l'lleer - bestellld N oor krët 1:,1'11 iteitelllnêttlel) , I 1't de (-.| lallttèel in 11-
1 i 11 g 'L'.'; 1. ê't 1)1 t l 1 i t| 1-(.) '$'' (..'l 1- :
'' '1 'tlt llt-t plall gcbietl bcllokll-t teN en s u's.rl-d
Ileze jkt l'ook za 1 de t'f'l t|ï i kk k? 1 i lèg & all
te I i I k I 1 ) a k te l ) . ' ' '
1) .
sll'l a l 1: stl'khok' grtll'ld de l-icl, t 1 l'!g h. ï'tlè de N'-ecllt .
(..)t.l-ll ctl 1;.111) 1 1: 1 ttàl'l pllt.l u 1 tkkllll tllllj ()p Clc- I|ttrgscys eg 111 (.'|-
ç-; rei j- s reest N. el-l'll intlt|l-i l'lg N all 1'1:1;.11' Inri N akê) tltaol' tle aall Ieg 5. all eel) cal al'l'l i teitellll:dtl. I let
pad grellst diret:l aal) Ilaal' t-lkl|dri 1 fklerrei 1.1 . Iiaarbi 1 h t'orz iet llel ( ll'1t|: el-lnlnestel|llll i l-klp.sp I:.1l)
n 1 et i 11 eell bt-,l-l'l el'l 1. i 1 . eel'l aa rdel'l NN a l t) t- eell sot' l'-l.j-!e I 1 1 k e a l-sc 11 e id 1 1'1 g . I 1) (le 17 I ixnttne l i te llt i I'lg
staat s I er 1) t s :
I d t! l 1 '1 . I -) . --7 .
S l .. N >k ! ) 1 2 hù ( 1 = - è1 -' 1
( .3 )
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(1 2) In het Ontwembestemmingsplan is geen verplichting opgenomen om een groene afscher-
ming te realiseren, dan wel te behouden. Voorts kan een dergelijke groenstrook niet voor-
komen dat mensen vanaf het calamiteitenpad het bedrijfsterrein van Greif kunnen overzien.
Op dit punt heeft u maar beperkt rekenschap gegeven van de gevolgen van het calamitei-
tenpad voor Greif. Daarbij is sprake van een verslechtering ten opzichte van het vigerende
bestemmingsplan. Een en ander is onvoldoende gemotiveerd.
(13) In het geval er toch een calamiteitenpad komt, dan zou Greif graag zien dat er tussen het
pad en haar bedrijfsterrein een afscheiding wordt gerealiseerd. Een dergelijke afscheiding
moet voorkomen dat mensen over het bedrijfsteaein van Greif kunnen uitkijken. In het
On|erpbestemmingsplan zou dit moeten worden gewaarborgd.
2.3.
Jachthaven
(14) In de plantoelichting wordt vooruitgelopen op de on|ikkeling van een jachthaven aan de
Vecht. Op pagina 50 van de plantoelichting staat hierover:
''Ten noorden (buiten het nu voorliggende bestemmingsplan) ligt aan de Vecht ruimte voor
de landschappelijke inpassing van een kleinschalige haven met een beperkte doorvaart van-
af de Vecht met een doorgang onder de Bergseweg. Nieuwe ligplaatsen voor kleine bootjes
en sloepen worden gerealiseerd voor zowel de Iokale bevolking alsook nieuwe bewoners.
Bij dit terrein is in de winter ruimte voor de bestaande ijsbaan, wat het mogelijk maakt om
het bijbehorende verenigingsgebou|je zowel een zomer- als een winterfunctie te geven
voor dan wel het haventje, dan wel de ijsbaan.''4
(15)
Ondanks dat deze beoogde jachthaven buiten het plangebied ligt, wordt zij in de plantoe-
lichting regelmatig genoemd. In het archeologisch veldonderzoek en het karterend en waar-
derend onderzoek is bovendien al rekening gehouden met de jachthaven. Bij Greif ontstaat
de indruk dat de on|ikkeling van eenjachthaven reeds vaststaat. Een goede ruimtelijke be-
Iangena|eging ontbreekt echter.
Greif kan zich niet vinden in de ontwikkeling van een jachthaven vlakbij haar bedrijfster-
rein. Zij vreest voor een beperking van haar bedrijfsvoering als gevolg van deze jachthaven.
Als gezegd heeft op dit moment nog geen ruimtelijke belangena|eging plaatsgevonden.
Om deze reden zou in het On|erpbestemmingsplan niet moeten worden geanticipeerd op
de on|ikkeling van eenjachthaven.
|erkeer
(16)
2.4.
(1 7)
De beoogde nieuwbou|ijk zal tot additionele verkeersbewegingen en een toenemende
parkeerbehoeAe leiden. Greif vreest dat hierdoor infrastructurele problemen zullen ont-
staan. Een aantal wegen in Vreeland is relatief smal. Daarbij zal parkeren binnen de draai-
3
Idem, p. 53.
4
ldem, p. 50.
ST|ASDïI 2807787. 1
(4)
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te i rk e Is '$ al'l N ratr I'lt|: agens tot lll-tètnlelllell Ieiden . l I ierdtètll- za I de dtltll-stl-tèll) illg i 1,1 V ree lalld
11) et llall'l e N'oor N. I-at2 I-ltNs agen s - N$ ordell be l el'n 11) ertl . k' oor de bere 1 k baarllei (1 N'al'1 (.1 rei 1- 1 s (1 it
bezqvaarl i 1 k . 'I'ev'ells ztl I len de 11 al idige ill|N ollers N'al) Vreelalld N erk eersl) i l'l(Iel- tàl|dela' illdel'l .
I I ee û de gellleellte 11 ierln ee N'o l tloellde rek en i 11 g gelltltltlell '? (J re i 1- is 11 iet (àq'elq te 1 gd op ba s 1 s
N'al'l de plalltoel itll'lt ing el) de ollderzoek sl-alnptll-tell bellkll'elltïe bi 1* llet (llltNs'el-llbestelmln ings-
p la 11 .
3.
( I 8 ) I-let bedri 1* f- val) ( irei 1- i s ge Iegell tèp eell gezolleerd l'Iltltlstl-ietel-l-ei 11 ssaal-s'tlkll' 111 I 990 eel'l ge-
l tl itjzol'le 1 s N'êtstgesteltl. (-)p pagi 1111 .7 .7 van de plallttèe l icllti llg staat dat eell detll N'an dezc ge-
I tl i dzolle over I'let 5$ este l i j k te dee l N'al'1 llet 1) langeb i ed tl i tstrek t . l 1,1 d it dee l i s Nson i ngbotl |N
n iet ztlllder Itleer lnogel ii k .
( ; E L t 1 I D
f ; te I u i tl s zo n te
( 1 9 ) Aal) tlell dee I N'al'1 de grolltlel) 13 1 1) llen de
Nrri 1 staalld '' 'l'ïN ee-afllleell'' toegek elld . '1 'e: el'ls
''(.1- e I tl i dzolle - I Iltltl strie '' :
gel tlidszolle i s de bestell'l 111 i I'lg '' q.'c)l1el1
Ilebbel) deze grolldel'l de getniedsaêllldtl idi ng
( 2() ) I I'lge: o Ige al-t i k e l I ...1. .2 N :2,l,1 llet ( )111 is el-lnbestell) 111 1 Ilgsplall l'llogel) op deze gl-tlllklel) - i 1'1 a |L
N.N 1 -1 k 1 1,1 g N' a 11 1.1 et be 1.71) a I d e b 1 i tl e :è1 1.1 ('.'lt,l re be ste 11 1 11 .1 1 1) gel'l ( :.1 rt i k e I e 1-1 .3 t klt e 1.1 1|) e 1 l ( ) ) - gee 11
11 i etl|N e 5|. on i Ilgel'l u ordel'l gebtltl|N tl . 13 1 1 b 1 llllel'l 17 l 11 1) se N 1-1 1 sl c- I I 1 11 g ka 1) ilet beq tlegt-l gezag
1-1 i e I-N'' 1|1. 1'1 a t'às i i k e 1.1 .
( 2 l ) (.i re i f 5N' 1 i st erop d al Ilet N' oorgaallde 1-1 iu-t EN eglleel'll t da t 1.7 i 1'1 l-le 11 de ge I tl 1 kl ztllle 1.1.1111.- (.'I f tl 1 t-
botl |5 e 11 k tl 1) llen Nu ol.del'l gtll-t)la I 1 seertl . ( ') p gl'ol'l d N'1tI1 Ilet ll|es l tl 1 t t'l)1 gey i llgsl'ec 13 t 1 s I'let b i i -
N'oorbee I d 1,'1 oge l i 1 k ztèl) dcr t)I)-l j-'.k't: 1 1) gs: e rgu 111) 1 1) ja - u-ll 1 1) a Ià: 1 1 k 1 llg N. :1 11 llttt be stel'll 11,1 i Ilgs-
l7lal) - eell b 1 1 bellorelld botlqs is erk te botlNv ell . l 11 llet Cxkklest 1 scll tàlètlel'ztlek i s 1) iktrll'lee geell
rek' ell i I'lg gelltltltlell . I 11 d i t tèllklel-zt|ek i s de gel tl itlslnelllsl 1 l'lg berekelld iàp de I'ltl I'ltell N 1 el'l
N l a . I Tleze ptllltell zij 11 ge lkzgel'l klp tle 2-û () (-113t .4 ) zflllegl-ells. I 11 Ilet kllltlel-zt|ek i s teIl tll) l-ekî'l'1-
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te - niet gekeken naar de mogelàjke geluidsbelasting binnen de geluidzone. Greif meent dat
bij het onderzoek moet worden uitgegaan van de maximale (bouwlmogeldkheden van het
Ontwerpbestemmingsplan.
(22) Voorkomen dient te worden dat Greif in haar bedrijfsvoering en/of uitbreidingsmogelijkhe-
den wordt beperkt. Gelet op het voorgaande zou de gemeente geluidbeperkende maatrege-
len moeten treffen. In het Ontwerpbestemmingsplan zou ten minste de aanleg van een ge-
luidsscherm of een aardenwal moeten worden opgenomen. Een en ander kan gemakkeljk
worden bewerkstelligd door de grenzen van het plangebied aan te passen. Uiteraard is Greif
bereid om een nadere toelichting te geven.
3.2.
(23) Ten behoeve van het On|erpbestemmingsplan is ook een onderzoek naar de milieube-
lemmeringen gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in de ''Knelpunten-
analyse milieuaspecten herontwikkeling Kleizuwe 105a te Vreeland'' (hierna: Knelpunten-
analyse). In dit rapport staat met betrekking tot geluid:
Knelpuntenanalyse milieuaspecten heron-ikkeling Kleizuwe 105a te Vreeland
lndbn |u|ningbo| pl|ts vindt bui| de zœth-|enç ja het gexneerde
DeunFœYrœm IS op Del Nla| Wan Xuld geen Knelpunl te VLT|CMGI. Indlen |IIIIIGI de zone
mil|llgbœw tmtaiweld Nu Wtlltlïll IllUd ill tœI1 Ialtne Plalf-eœ Wuldul adlNetœlld ddl sFldke
k| van œn gœd woon- œ! lKfMimaat.
(24) Als gezegd strekt de geluidzone zich over een deel van het plangebied uit. Gelet op het ste-
denbouwkundige plan zal in ieder geval een aantal tuinen binnen de geluidszone komen te
Iiggen. In voornoemd onderzoek is geen rekening gehouden met deze tuinen. Dit terwijl
volgens de jurisprudentie ook ten aanzien van tuinen behorende bij woningen sprake dient
te zijn van een aanvaardbaar woon- en leeilimaat. In haar uitspraak van 25 april 201 2 over
de vaststelling van het bestemmingsplan ''Koemeersdijk'' overwoog de Afdeling:
''Daar komt nog bij dat de Afdeling ten aanzien van tuinen bij woningen reeds eerder heeft
geoordeeld (onder meer in de uitspraken van 23 november 201 1 in zaak nr.
201004293/1/R4 en van l 5 augustus 2007 in zaak nr. 200605022/1) dat deze in het kader
' 5
van een goede ruimtelijke ordening ook besche|ing toekomen.
(25) Greif stelt dat ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar de geluidsbelasting in de betref-
fende tuinen. Nu deze tuinen binnen de geluidzone liggen, kan niet op voorhand worden
geconcludeerd dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leeilimaat. Hier zou nader
onderzoek naar gedaan moeten worden. Greif wijst erop dat eventuele problemen ook kun-
nen worden voorkomen als de gemeente geluidbeperkende maatregelen treft. Zo zou een
geluidsscherm of aardenwal rondom het terrein van Greif aangelegd kunnen worden.
5 ABRVS 25 april 20 l 2 zaaknr. 20 1 0 l 2 1 9 l /1/R3.
ST|ASD|I 2807787. 1
(6)
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4.
GEUR VAN GREIF
(26) Ten behoeve van het On|erpbestemmingsplan is ook onderzoek gedaan naar de geuremis-
sies van Greif. Bij de productie van stalen vaten, fiber vatten en lakken emitteert Greif geur.
Deze geuremissies be'l'nvloeden het woon- en leeAlimaat voor de beoogde woningen in
Vreeland-oost. Het betreffende onderzoek is uitgevoerd door Buro Blauw.
4.1.
(27) De resultaten van Buro Blauw staan in het ''Geuronderzoek bestemmingplan Vreeland
Oost'' (hierna: het Geuronderzoek). In de eerste plaats stelt Buro Blauw voor om een
3 l g8-percentiel in het plangebied
maximaal toelaatbare geurconcentratie van 1,1 ouE/m a s
vast te stellen om daarmee een goed leefomgevingsklimaat te waarborgen. In het Geuron-
derzoek staat:
|anvaardbaar hinderniveau
Op basis van de bekende (Ioga|tmische) relatie tussen de hedonische waarde en de
geurconcent|tie wordt hieruit een geurconcentratie berekend met een hedonische
waarde van -l/z (C(H-w) van 1,1 ou|m3. Deze waarde wordt in dit ondecoek gehanteerd
als aanvaardbaar hinderniveau voor de nieuwbouwloc|e Vreeland Oost. Dit
aanvaardbaar hindemiveau wordt dus bereikt bij een geurconcentratie van 1,1 oulm3 als
98 percentiel of Iager.
(28) Blijkens pagina 28 van de plantoelichting heeft de gemeente Stichtse Vecht het advies van
Buro Blauw overgenomen. Het voorgaande bevreemd omdat de provincie Utrecht eerder
3 / 3 heeft genoemd. Deze strœfwaarde is opgenomen in de
als stree|aarde lge/m (0,5 oun m )
considerans van de revisievergunning van Greif. Doorgaans wordt een dergelijke streef-
waarde als beschermingsniveau voor nieuwe situaties gehanteerd, aldus Greif. Waarom is
de gemeente hiervan afgeweken?
3 j 98-
(29) Greif meent voorts dat een maximaal toelaatbare geurconeentratie van 1 ,1 ouE/m a s
percentiel op gespannen voet staat met haar omgevingsvergunning. Immers, op grond van
de omgevingsvergunning mag de geurbelasting van Greif op de dichtstbijzijnde woning van
/ 3 1 98- ercentiel bedragen. In dit kader bepaalt voorschriR 2.1 .2 van de
derden 1,9 OU m a s p
omgevingsvergunning:
De ge|belas|g verooroqa| door de in de inzichtùlg aanwezige toestellen en |talhties,
door de in de ixtrichtlg vezl'ichte werHaaoedo of acùvàeitem mag ter plaatse van de
échtstbijdjnœ woning van dSU'H en de nabij gelegen school niet meer beeagen d| 3.8
ge/m' (1,9 OU/m3) als 98 perc|tiel.
3 d dichtstbijzijnde bestaande
(30) Uitgaande van een vergunde geurbelasting van 1 ,9 OU/m op e
woning zou ter plaatse van de nieuwbouwwoningen geen aanvaardb|r woon- en leefkli-
maat kunnen worden gerealiseerd. Volgens de gemeente is pas bij een geurconcentratie van
3 l 98- ercentiel sprake is van een aanvardbar woon- en leeilimaat. De ver-
1,1 ouE/m a s p
gunde geuremissies van Greif overschrijden dit aanvaardbare hinderniveau.
ST|ASD|I 2807787. l
(7)
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4.2.
(31 )
De feitelijke geurbelasting
Voorts wordt in de plantoelichting en het Geuronderzoek ten onrechte uitgegaan van de fei-
telijke geurbelasting. Op pagina 28 van de plantoelichting staat:
''Uit het geuronderzoek van Odournet uit 2008 komt naar voren dat de streefwaarde van 0,5
OUE/m3 als g8-percentielwaarde aan de zijde van het plangebied op het terrein van Greif
ligt. Uit het onderzoek komt naar voren dat het bedrijf in de omgeving geen noemenswaar-
,16
dige geurhinder oplevert.
(32)
Het is echter niet van belang of de huidige geurbelasting van Greif geurhinder oplevert. De
gemeente had de vergunde geurbelasting moeten beoordelen. Een en ander was ook aan de
orde in een uitspraak van de Afdeling van 13 september 2006. In deze uitspraak ging het
om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ''Worme|eer-Noordeinde''. Appel-
Iante had kritiek op een rapportage van Buro Blauw waarin werd geconcludeerd dat geen
onaanvaardbare geurhinder in het plangebied was te verwachten vanwege het bedrijf van
appellante. De betreffende uitspraak luidde:
''Appellante heeft voorts gesteld dat het onderzoek van Buro Blauw B.V. is gebaseerd op de
feitelijke bedrijfssituatie, terwijl de milieuvergunningen voor haar bedrijf ruimte bieden
voor een uitbreiding van de geuremissieveroorzakende activiteiten. Uit de stukken noch het
verhandelde ter zitting kan worden afgeleid dat is bezien of bij een maximale benutting van
de mogelijkheden die het bedrijf van appellante op grond van de aan haar verleende milieu-
vergunningen heeft, kan worden voldaan aan de in het rapport van Buro Blauw B.V. bere-
kende geurcontour.
2.5.9. Gelet op het vorenstaande is de afwijking van de in de VNG-brochure aanbevolen af-
stand onvoldoende gemotiveerd. Het bestreden besluit berust in zoverre niet op een deugde-
lijke motivering en het is in zoverre in strijd met artikel 3:46 van de Awb.''7
(33) Greif wijst voorts op een uitspraak van de Afdeling van l 0 augustus 20 1 l . In deze zaak wa-
ren een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ''Zuidplas West'' en een gelijkna-
mig exploitatieplan aan de orde. Appellant stelde dat haar geurcontour verkeerd was bere-
kend. Er zou ten onrechte zijn uitgegaan van een kleinere bedrijfsomvang dan vergund. De
Afdeling oordeelde dat de berekening van de geurcontour van het bedrijf inderdaad op on-
juiste uitgangspunten was gebaseerd:
''Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de raad bij de berekeningen van de geurcontour
van (appellante sub l 0) van de vergunde bedrijfssituatie had moeten uitgaan. Nu de geurbe-
rekeningen die ten grondslag zijn gelegd aan het bestemmingsplan zijn gebaseerd op een
bedrijfssituatie met een huisvestingssysteem dat als BBT is aan te merken, heeft de raad in
Toelichting bij het On|epbestemmingsplan Vreeland-oost, p. 28.
ABRVS 1 3 september 2006, Daknr. 200508009/1, r.o. 2.5.8.
7
ST|ASD|I 2807787. I
(8)
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zoverre gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die bij het voorbereiden van een besluit in
,,8
acht dient te worden genomen.
(34) Ten onrechte is de gemeente Stichtse Vecht uitgegaan van een feitelijke geurbelasting van
Greif. Als gezegd beschikt Greif over een vergunde geurbelasting van 1,9 OU/M3 op de
dichtstbijzijnde woning van derden. Deze norm heeft als uitgangspunt te gelden. De ge-
meente heeft in dit verband onvoldoende gemotiveerd of sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leeilimaat.
4.3.
(35)
De geuremissies
Op pagina 12 van het Geuronderzoek zijn de waarden opgenomen die representatief zouden
zijn voor de huidige geuremissies van Greif. Onduidelijk is evenwel hoe Buro Blauw op
basis van deze eenmalige steekproef heeft kunnen concluderen dat deze waarden represen-
tatief zouden zijn voor de huidige situatie. Greif bestrijdt dat haar huidige geuremissies
structureel lager zijn dan de vergunde geuremissies.
4.4.
Het maximale groeiscenario
Geplande ruimteljke on|ikkelingen zouden de normale ontwikkeling van bestaande acti-
viteiten niet mogen belemmeren. Concreet betekent dit dat de beoogde woningbouw de be-
staande en toekomstige bedrijfsvoering van Greif niet mag beperken. Tevens zou de reeds
vergunde ruimte van Greif moeten worden geëerbiedigd. In het Geuronderzoek worden
verschillende groeiscenario's van Greif doorgerekend. Eén van de scenario's is het mœxima-
le groeiscenario. In het Geuronderzoek staat hierover:
(36)
I dit i dt d 'pd|pitit Gif gt d, bi d gd
bejë|jdn ht tl rpdciiddl it t bid. Vdtlld dt d
itbidig ht tl pdeiiddl, bhd ht pt g, ilitl
kan worden ge|alisee|, is |rekend bij welke p|udiœapaciteit het aanvaardb|ar
hidi g jit it dt b| bù d btd ig.
(37)
Met betrekking tot voornoemd scenario is Buro
ductiecapaciteit binnen de vergunde bedrijfstijden.
maximale groeiscenario is.
De vatenfabriek van Greif te Vreeland is de enige fabriek binnen Greif die in staat is om
een zeer groot aantal verschillende vaten te maken. Het
lëllhtëëtlllp
hier om meer dan 160 verschil-
1111|ë1111
ëhëëlltëhtll
Blauw uitgegaan van een maximale pro-
Greif merkt echter op dat dit niet het
(38)
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de tabel 3.1 op pagina 12 van het Geuronderzoek kunnen er verschillende emissiebronnen
bij Greif worden onderscheiden.
Een maximaal groeiscenario is niet eenvoudig aan te geven: het vermenigvuldigen van de
emissies met een groeifactor is een veel te simplistische benaderingswijze. De emissies zijn
sterk alankelijk van de productmix (bijvoorbeeld of inwendig of alleen uitwendig wordt
gelakt). Door de |exibiliteit van het productieproces is het mogelijk dat de emissies op ver-
schillende punten niet op evenredige wijze veranderen. In plaats van uit te gaan van de
emissies van de bronnen, had Buro Blauw uit moeten gaan van de vergunde waarde ter
3 3
plaatse van de dichtstbijzijnde woning van derden 3,8 ge/m (1,9 ouE/m ) als g8-percentiel.
Die waarde limiteert de mogeljke groei van Greif. Als wordt voldaan aan de bestaande
geurnorm, dan is nieuwe woningbouw alleen mogeljk buiten de bij die situatie behorende
3
contour van 1 , l ouE/m .
(39)
(40)
Naar mening van Greif is onvoldoende onderzocht of de beoogde woningbouw de bestaan-
de én toekomstige bedrijfsvoering van Greif beperkt. De gemeente heeft een en ander on-
voldoende gemotiveerd.
|G-brochure Bedrijven en milieuzoneHng
In de plantoelichting is ook aandacht besteed aan de milieuzonering. Op dit punt is aanslui-
ting gezocht bij de |G-brochure Bedrijven en milieuzonering. Een van de doelstellingen
van milieuzonering is het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activi-
9
teiten duurzaam binnen aanvaardbare voo-aarden kunnen uitoefenen.
4.5.
(41)
(42)
Voor zover hier relevant geldt voor Greif een richtafstand van 300 meter. Dit betreft een af-
stand tussen enerzijds de perceelsgrens van Greif en anderzijds de gevel van een woning.
Als we kijken naar het On|erpbestemmingsplan dan bedraagt de afstand tot de dichtstbij-
zijnde nieuwbouwwoning slechts 165 meter. Van de richtafstanden in de |G-brochure
kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. Greif constateed dat hieraan niet is voldaan.
In de plantoelichting staat slechts:
(43)
''De afstand zoals genoemd in de |G-brochure bedrijven en milieuzonering betreft een
richtlijn, waar ingevolge vaste jurisprudentie gemotiveerd van mag worden afgeweken. De
dichtstbijzijnde als zodanig bestemde en gebruikte burge|oning ligt in de huidige situatie
op een afstand van circa 70 ml. Aangezien de afstand tot de dichtstbijzijnde in dit bestem-
mingsplan toegestane nieuwbouwwoning circa l 65 ml bedraagt kan worden gesteld dat de-
ze niet maatgevend is voor de milieuzonering rond het bedrijf Greif. Deze huidige situatie
geeh derhalve het argument op grond waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken van de
l l 0
indicatieve richtlijn van 300 m .
9
VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering, 2009, p. 24.
Toelichting bij het On|epbestemmingsplan Vreeland-oost, p. 38.
ST!ASDïl2807787. 1
(10)
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(44)
In de eerste plaats wijst Greif erop dat deze bestaande woning aan de Nigtevechtseweg 24
te Vreeland is gelegen. Dit betekent dat de woning aan de westzijde van haar bedrijfsterrein
ligt. De beoogde nieuwbou|oningen komen daarentegen aan de oostzijde van haar be-
drijfsterrein. Er is dan geen sprake van vergelijkbare situaties. lmmers, tussen de bestaande
woning en het bedrijfsste|ein van Greif loopt de Vecht. Over deze rivier varen dagelijks
vele boten. De nieuwbou|oningen grenzen daarentegen direct aan het bedrijfsterrein van
Greif. Voorts is van belang dat wind uit de richtingen tussen zuid en west in Nederland het
meest voorkomt. Gelet op het voorgaande is aannemelijk dat de nieuwbou|oningen eer-
der hinder van het bedrijfsterrein van Greif zullen onde|inden.
In aanvulling hierop merkt Greif op dat de bestaande woning aan de Nigtevechtseweg wel-
iswaar op korte afstand van de perceelsgrens van Greif is gelegen. Maar de betreffende wo-
ning is verder van de grootste bronnen van geluid, geur en gevaar gelegen. Daarentegen
Iiggen de beoogde nieuwbou|oningen relatief dicht bij de grootste bronnen van geluid,
geur en gevaar. Het is dan aannemelijk dat de nieuwbou|oningen eerder hinder van het
bedrijfste|ein van Greif ondervinden.
Bovendien brengt Greif in herinnering dat de |G-brochure alleen van toepassing is op
nieuwe en niet op bestaande situaties. Niet is gezegd dat ten aanzien van de bestaande wo-
ning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leeilimaat. Om deze reden kan een afwij-
king van de richtafstanden niet worden gemotiveerd met een enkele verwijzing naar een
dichterbij gelegen bestaande woning.
(45)
(46)
5.
GEUR VAN DE GEITENHOUDER
De gemeente heeft niet alleen gekeken naar de geurbelasting afkomstig van Greif, maar ook
naar de geurbelasting afkomstig van de geitenhoeder Maatschap P.N. & S. van de Pauw
(hierna: de geitenhouder). Voorts heeft de gemeente een concept Geu|erordening
Vreeland-oost (hierna: concept Geu|erordening) opgesteld. Met deze concept Geurveror-
dening wordt afgeweken van de geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij (hierna:
Wgv).
In de Wgv zijn waarden opgenomen met betrekking tot de hoogste toegestane geurbelasting
op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Deze waarden geven het bescher-
11 |
mingsniveau voor de omgeving van veehouderijen. Zij bepalen met andere woorden e
geurbelasting die geurgevoelige objecten vanwege een veehouderij ten hoogste moeten ac-
cepteren. Gelet op deze geu-aarden kunnen ook de uitbreidingsmogelijkheden voor een
veehouderij worden berekend.
(47)
(48)
(49)
Het onderhavige plangebied ligt buiten een concentratiegebied en binnen de bebouwde
3 d in en geldt.
kom. Dit betekent dat - in beginsel - een geurnorm van 2 ouE/m voor e won g
Ingevolge de concept Geu|ordering wordt van deze wettelijke normen afgeweken. Gelet
Kamersmkken 11 2005/06, 30 453, nr. 3, p. 5.
STyASDh12807787. l
( l l )
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)
is allrde N'al'1 3 otll /1-1-1 geldel) .
zotl s.'k')()l- eel) dee I '$.':1ll hel 13 lallgebied eel) I'logere getlr-
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( .5 0 )
'I'eI1 aallziell N al) !1 ietlNq botlNs NN (.-,l' i l'lgell i 11 Ilet paars gestreepte 17 lallgeb ied geldt eel) lltègere
getll-llt|l-ll) . ()1,1 kle getlrsit tlat ie 1 1) beeld te bl-ellgell ilee l-t de gellleellte eel) t'lldel'zklek' Iatel)
te itNoerel) . I)e restl Itaten N'a. 1'1 d it t'Ildel'ztlek staall i 11 llet ''rappolc gebiedss' i sie. (lllklel-tntôtlNh' i llg
ï el'ordelli 1) g tlgN' ïs'el ge te 1-11 i lldel' e 11 h eell otldk'lri j '' ( 11 'lt.lrl'la : ra Ilptàrt jteb 1 eds: 1 s 1 te ) .
( 1' l-e i (- lllerk' t 1 11 de eerste |7 Iaat s (-,1) (1111 11 i el k'b j- I1:.à tlNs te I 1 j k s is tàrdt gen'l tàt i N'eerd o f sprak e 1 ja :.1)1 11
eel) aal) N aardbaar :5 t''lol'l- ell l eet-ge b 1 ed . I )e gel')l eente N'erss 1 j st al k',kl llt s na:lr Ilet rappttll'l ge-
b i e kl s N. i s i e :
In het Iuprxhrt wordt v|gesteld de geumorm voor dit gebied te wijzi|en en 2 OUpm3 naar 3
3
OUEM . Bij deze geumorm kunnen de œimtelijke on|kkelingen doorgang vinden zonœr dat
de o|ikkelings|elijkheen van de veehouderj hierdœr worden geschaad en waarbij |t
Ieehlimaat accep|bel wordt geacht. Het |lang van een geïntegerœ aanpak van de veront-
reiniging wordt niet geschaad en een even hoog niveau van b|cherming wordt bereikt
Nlaal' ook i 1) llet rapport ge 1.3 1 u-ds 5 1 s 1 e Ns kll-kl t k'Il N (.) 1 doe l'ltle oll de rzou l'lt te t- sl'')r:l k e i s & :11) eell
acceptabe I lee lk' I i 11.1 aal . I Ie! ral|pol-t tàlldel-sc Ileitl een aclltta l cêttegtll-ieël) I'l-let betrek k i llg tot
l'lk?t Ieelk' I i 11) aat . I leze eategt) 1' i eë 1) $ :1 1'1 ë l'el) N ;.1 1) ''zeer gk|eûl '' ti.àt ''extl-eell) s l ec 1) t '' .
S l ï S I ) 1 > 31$ ) - - èk - 1
(12)
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Tabel :: Leealimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting
* * * I * I *' l œ' # # 1 : e' I * I *' I # # *
Zeer goe 0 - 5 O/o 0 - 0,7 oklvm 0 - 1,5 oulm
Goed 5 - 10 O/o 0,7 - 1,8 oug/m 1,5 - 3,5 oup/m
Redelijk goed 10 - 15 % 1,8 - 3 ous/m3 3,5 - 6,5 oug/m'
Mafg 15 - 20 % 3 - 4,5 oty/m 6,5 - 10 oulm
Tameldk slecht 20 - 25 % 4,5 - 6,5 ow/m 10 - 14 ouc/m
Slecht 25 - 30 % 6,5 - 8,5 oua/m: 14 - 19 ouum3
Zeer slecht 30 - 35 % 8,5 - 11,3 ouc/m3 19 - 25 ouE/m3
Extreem slecht 35 - 40 % 11,3 - 14,7 ouE/m 25 - 32 oulm
(53) Gelet op een geurnorm van 3
een ''redelijk goed'' leeilimaat.
3 dt dan geconstateerd dat nog altijd sprake is van
ouE/m wor
In het rapport gebiedsvisie staat:
ùet Ieeëtimaat bij een geuYelasting van 3 oulm3 is voùgens taàet i (parù graaf 13.4) '
op zijn minst 'redelijk goed'. Op de kaarten in de bijlagen is te zien dat slechts een
gedeelte van het plangebied een 'redelijk goed' Ieeilimaat zou ondewinden. Voor de
rest van het plangebied is het IeeRlimaat 'goed'.
(54) Greif acht dit wel erg kort door de bocht. De geurnonn wordt anderhalf keer verhoogd van
3 3 /m3 Er is evident sprake van een verslechtering van het woon- en leef-
2 ouE/m naar ouE .
klimaat. Het leeilimaat verschuift daarbij van ''redelijk goed'' naar ''matig''. De gemeente
treû bovendien geen maakegelen om de geurhinder te beperken. Dit alles in aanmerking
genomen wordt in het rapport gebiedsvisie slechts opgemerkt dat toekomstige bewoners
hiermee rekening kunnen houden bij hun keuze zich in Vreeland-oost te vestigen.
6.
De belangrijkste aanleiding voor Greif om deze zienswijze in te dienen is het voorkomen van be-
perkingen van haar huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Het On|eœbestemmingsplan voorziet
- onder andere - in de aanleg van een calamiteitenpad en de ontwikkeling van woningbouw op kor-
te afstand van het bedrijfsterrein van Greif.
CONCLUSIE
Een bevestiging van de gemeenteraad in de zienswijzenbeantwoording die deel uitmaakt van het
vaststellingsbesluit, dat de gemeente overlast beperkende maatregelen (waaronder ten minste een
geluidsscherm of aardenwal) zal treffen, kan voor Greif aanleiding zijn om tegen het vaststellings-
besluit geen beroep in te stellen. Vanzelfsprekend komen de kosten voor het realiseren van het ge-
luidsscherm of de aardenwal en andere maatregelen dan voor rekening van de gemeente Stichtse
Vecht.
Voor het
mingsplan.
Hoogachtend,
i o .
' tltùAoTG|
A. Collignon
overige verzoek ik u deze zienswijze te betrekken bij de vaststelling van het bestem-
STïASDh12807787, 1
(13)
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25 Jull 1ô12
Zien|,ia innke Ou-eobestemminpplan Vreeland- nst 2/1z/1333)
Gcachte gemeentcaad,
Namecs Greif Nederland 3.V,, hierna te nœmen', ''Grei ', voor wie ik in dezen als advoeaat en
gemachtigd'e optrqedj bericht ik q als volgt. Greif heeû k nnis genomen van het cn|epbesteln-
mi, ngspla: Vreeland-oost (ke|merk Z/12/13337) (lûema'. iket On|erpbegtemmin|snlan), zoals dat
. ' . t - '*' œ .
van I sluni 201 2 tot en met 26 Juli 2,0 12 tef inzage ligt, Grelf lient daarôver een zienswilze in.
1. INLEDING
(1) Greff exp|oitœrt en vaten- en versabriek aan de ergseweg 6 te Vrceland. Haar bedrijfq-
terrein grens't nnn het onderhavj.gq plangebil.
(2) Aanleiding voor Greif om een zienswijze in te die en is de beoôgde woningbouw op kôrte
afàtand van àaar N4drijf Grgif wil met deze zicns Yja voorkomen dat zjj, vanwtge de be-
de woningbouwj wordt bep|rkt in ha'c huidige en toekom.stige be|jf|xring.
oog
(9) Een bevestiging van de gemeentera| om maa|ge en ter bejxrking van de overlast te tef-
fen kan voor Greif aanleidins zijn geen bereep telen het vaststellingshesluit in te ôtellen.
De be|cffendc maaeegelen dienen dan wel te waèborgen dat Greif haar bedtijf'svoering
kan continueren. In dit kader zou. cen gelqidsschev of aardenwal om het bedrijfstelein
van Oreif geplaatst moeten worden. Bovendk: ze er een Fscheidins langs het calamitei-
tenpâd moeten komen. Greif zou hierover graag mz de gemeente in overleg treden,
2. ALGEMEEN
(4) Als gezegd grenst hct bedrijfkeaein van Greif. aan : westjde van hct plangebied. Op pa-
gina 4 van de plantoelichtîng sf|pt over hd betreffekde bed|jfsteaein;
NAM de acôrdwvstijde van de tôckoms|ge w ntglocatûe (en ten aiden van het beôogde
calamltei|n.ped) is etn bcd|.jfste|in gevest|gb. Op dit bedrijfxermin ktœmen bedrijven
1 x - - uh a rr , r., .c n :.e.r ngumr.asa- 1- t a|z, al 2 . r tlxlr,rz r: :,n lrsrzmr -
Dc prqkqk dt ggv nïq œ r 9111*! N.V. (Ip exk|| In hg, 14 drr 1 er veg (* Ka ot vg
d-- --:z '-7J-z.-,J ';---l::,--zz.-$-,:J'--î,---,--- -rt:zril.d--|ctL-z. - -1--- - '-
|n |ï .ylibtx.rm
â||Dtsoan7raF.!
al/l3
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gevestigd wêrde: dlv eer |it.s|ling btbberï aarmee bij dc planon-j,uelin,g rekening
dient te worden |ehoudtn.''l
(5) Het voorgn|ndc is opmerkeljk. Op hct bedrijfste ein van Greif klmnen geen lledrijven
worden gevegtigdj œ zjjn a.l een veril en vatenfabrie en een kantoorpbouw gevestigd. Md
de uits|aling van deze gebouwen dient al rekening t . zijn gehouden. Dit is ten ettste in het
belang van Greif- H|t çontinueren van haar btdtijfs oering moet vcldeende zijn verzekerd,
Dat is ook in het belang van de nieuwe bewoners. Et allen voo|ameljk vrjstaande en
|ee-pnder-één-kap-woningen wordcn gefeali|eqrd, De koopprijs van deze woningen zal
relatief lloog zijn. Du|genover dient en goed w n- en leellimaat te staan.
(6) Gelet op het voorgzande vfaagt Greif zich af of de emeente alle bela|gen wel voldoende
hee meegewogen. Hier geldt dat de belangen van jreif en de belângen van de toektmsti-
A en de ene kant wil Greif llaar bedrijfs-
ge bewoacrs met elkââf in conflict kunnen komên,
vcering oll-ikkelel) en uitbrciden, Aan de andere kit verlangen de toekomstige bewoners
een goed woon- cn leeRlimaat. Ter besche|i|g val beide belangen dient de gemeente de
nodige maaèegelen ter |perkisg van de overlast t trefren. Hiet zou ten minste een ge-
luidwal langs het terrein vAn Greif moeten worden glplaatst, Voorts zou bjveorbeeld lanss
het ca.lam.ittitopad een afsclleiding kurwea werden. éerealise|d,
(7) Nu hd On|epbestemmingsplan in lld geheel niet voorzitt in maatregelen ter bcperking
van de overlast, metnt Greif dat de gcmeente onvol oende rekeeing met haar |drifsvoe-
ring heeh gehouden.
2.1 , Provineiaal beleid
(8) In paragraaf 3.3. 1 va: de plantoelichting is de struc uutvisie van de provincit Utrecht aan
de ordt. Ih deze st|chlu.wisie wordcn de Mreekpla deelgebieda, waaronder llet declge-
hieg Vree,l|d, beschteven. Greif r'cnstatœn lat de passage met betrekking tet Vreeland.
slechts gedeeltelijk is overg|omen. In de s|ctuurvi ie suat nâmelijk:
Tocli.olltin.g bii het On.-erpbesttmmingsplan Vreei,and-oc t, p. 4.
S'IRASD|I 22û1Ts1.1 z,j
(
1 6: 54
02/13
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#-4l.nd
œ kertt |ftca|crkl|-lsçhe h x|e| en 111
hqt kaderu| ht G|ne-Hâî|elk |(a xkv-
dce hrn |lmtellAehprklvu. |ZIJIT m|.
ll/kleien er àet t||lfu| * œcbedrl||
te|lt| lneen warllng|œ|tfe.T n|o wn
dekern, zân dç||elltem |an een oùe vxiufm.
1:.11 |kkœrllv dle 4|1| âan dc
Iande*-ll| k|lle va. zo hgo bo
v|dkn xlpn ||rhe|lldef q hd xstelpl
delvaz Vreeufhl Dikt|rqla wlt lell#hIma
hdkeddlAed wnhetv|x Kt-kpl|n.gd
|eld Ner| prkit al idrlj| lewfphâtgo en
*t=hl|grdl|ll|l| ngtel---.
BIJ del,nlkMlnglsàdwn hkmgde kwalfklt|e
derrloe|e. kn|dzvecht enlvn eàlœrlr|
lomâkernuw * b-ka, Ben . l|dldl|p-
mll#ê l|y|ns Is et, Nkrrj W' d ,' l|'Vi' e' u2I>.
dpt-y-duxdien- tœt-
un did (mdnae|e-oxz ).
(9) De plgrkaart J'aat chter zien dat het overgrotc dte van het plangebied is bestemd voor
''Wonen - Vrijstand'' cn ''Wonen - V|jstaand/Tw e-a|een'', Slechts een klein deel van
het plangebied beskmd is vocr ''Wonen - Aaneenge ouwd''. In hoeverrc heeft de gemeente
toepassing aan het hierv|ûr weergegevel: provinci le bcleid gegeven? Het Ontwerpbt-
stemmipgspl,an Iijkt in ôtrij| met het pxvinciale belei .
2.2. Calamiteltenpad
(1û) Tot het plangebied behoort ook en strçok Fond in e ricllting var 4: Veclm Deze strook
grond is gelegen ten nxrden van het bedrijfste|in al Greif. Aan deze gronden is de be-
stemming ''œoe|'' toegekend. Ingevolge artikel 3 o der g van het On|embesklnmings-
1| zijn deze gronden - onder meer - bestemd voo/ ealam.iteitenpaden. In de plaptoelicll-
P
tfng staat Jlferover:
|'Ibt het plangebicd behoôrt tever.s een smalle s Took groud in de richeg van. de Vecht,
De7-e s'trook z,a1 de on|i|eling vath een calamjt itenpad uitkomcnd op de Bgrgseweg mo-
|elijk maktm.''z
(1 1) Greif vreest verlnindeHng va: haar privacy door de aanlcg van ten calamiteit|pad. Het
pad renst djrect aan hâar bedl'ijfster.rein, Daarbij voorziet het œtwepbegttmmingsplag
niet in een bomenrij, ecn aardepwal of een soortgel 'ke a.:sscheiding. In de planï:celichdllg
staut slcchts:
''De gccnstrôok wxr dit pad dtmrhecn loôpt, vo t tevens de groene (visuele) afsche|ing
naar het achterliMe|de hedlrijâte|ein.d'!
2 Idômj p. 2.
s'1''$Mohlu||ra7, I (3)
1 6 : 54
e3/13
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(12) In latt On|eplstemmingsplan is geen vcrplkhtin cpgenomen om ee: roenv afscher-
min: tc realis|ren, dan wel te |kouden. Voorts ka een dcgelijke gmenstrook niet vcor-
komen dat mensen vanaf het calamiteit|pad Ilet bed ijfsterrein van Greif kuhnen overzien.
Op dit punt hee: 1) mA|r beperkt xkenschap gegev n van de gevolgen van hct calamitei-
d Crreif. Daarbij is sprake van een verslecktering tcn opzichte van hd vigerende
tenpa voor
bestemmingsp.lan. Een 411 lnder is onvoldoendc gcm tiveerd.
( 1 3) 11| het geval er toch eeh calalm.iteitenpad komt, dan ou Greif graag zien dat er talsen hd
pad en haar bel|.jfste|ein een afscheiding wordt g realisœrd. Een dergelijke afxheid|ng
mcet voorkcmen lat mensen over het |arjfstele van Oreif kunnen uitkijken. In hd
On|epbestemmingsp.la,n zeu dit moden wœden ge aarborgd.
2.3. Jâchtiaven
( 14) In de plantoelichting wcrdt vecruitêelop| op de on wikkeling van een jachtb|vv, aan de
Vecht. Op |gina 50 van de pl|toelichting st-t hier ver:
''Ten noorden (buiten het nu voorligg|de b|ste mingsplan) ligt en de Vecht ruimte voor
de ladlcha|elijke inpassing van een,-kl.eingchâli : haven m|t een. bmcrkte dôorvaart vfm-
afde Vecht met een deorgâng onder de Bergsew g. Nieûwe ljgplaatxn vxr klcise twojes
en glocpcn worder) ger|lisverd voer zowel de 1 kale bevolking alsoôk nieuwe bewencrs.
Bîi dit terrein is in de wiater ruimte vxr de be andc ijsbâah, wat het mogelijk maak't om
bct bljbellotende verer.iglgsgebouwtje zowel eln znmer-' als een winïenctie te geven
voor dan wel het haventjc d| wel de jsbaan.'|
(15) Ondank: dat deze beongde jachthaven buiten het pl ngebied ligj wordt zij in de plantoc-
lichting regelmatig genoemd. 1., Ipt Attlleôlogixh ve donderzoek en het kartertmd en waar-
derend onderzoek is bovendien al rekening gehtwde: md de jach|aven. Bij Greif ontstaat
de indruk dat de on|ikkelinr vaa eenjaclztàav| ree , vastst|t. Een goede |imttlijke be-
langena|eging ontbreekt echter.
(16) Greif kan zich niet vinden in de on|ikkeling van e n jachthaven vlakbij haat bedrijfster-
rein. Zij vreest Sloôr een beperking va: haar badriifsv ering al, gevolgvan deze jachthavea.
Als gezegd heeft op djt moment nog geen |jmttlj e bel|gena|eging pl||gevonden.
Om deze reden zou in hct On|eœbesklnmingsplan nid moeten worden g|nticipeerd op
de or.|jkkeling van eenjachlaven.
2,4. Verkeer
(1 7) De beoogde niegwbou|ijk 7.a1 tot âdditionele ver eersb|egingen en cc: fcenemende
prkeerbehoe|e leiden. Gxif vreest dat hierdoor i fr|t|dnrde problemen zullen ont-
slaan. Een aantal. wegen in Vreeland is relatief smal. |rbij zal parkemn binnen. de drâai-
3 uem p. 53,
4
Idem, p, 50.
:'$A$rA1 2|f)77,7. 1 4)
(
e4/13
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cirkels van vrachtwagens tot problemen leiden. Hier oor zal de doorstrom.ing in Vreeland -
met name voor vrach|agcps - worde'n belemme|. fmr de beteikbaarheid van Greif is dit
bezwaarli,jk. Tevens zullen de lluidige înwoner! van Vreeland verkucshiader ondewindcn.
Heeft de gemeente hiermce voldoe|de rekening geh uden? Greif is nid overtuigd op basis
va: de plat.tûelicltting en de onderzoeksrap|en b horende bij het œtwerpl|emminp-
plan.
3. GELI.)III
(1 8) Het bedrijf. van Greif is gelegen op ten gczoneerd in ustdeterrein waarvoor in 1%0 een ge-
Iuidzone is vastge|eld. Op paginâ 33 van de plantoe ichting ltâAt dat een deel vaa deze ge-
luidzone ovet het westelijke deel vam het pl|gebie uitskekt. 1: dit dûel is woningbouw
niet zonder meer mpgeljk.
3. 1 , Gelniduolœ
(19. ) Aan een. deel van de gronden binnen de gtlnid z|ne is de besqrmming 'sWonen -
Vqis-bland / Twee-aag.tcn'' toegekend. Tevens hebbe deze gronden de gebiedsunfujdlng
''Gel.uidzone - lndusze'':
=-,
..- ,=7r=,.a
- 21
ZZ .: $.-=
|||.|| | | =' ' |q .
J
||# V>M
wel||m
11.-,
=
r'-
h
: | . ' ' 4:.4
Y ZJl*O'VW-- '
. ,1 .Z.|r:x.*:o,-.-y
j| t- é'çli'Ye |bœ
(20) Ingcvolge artikel 14.2 van het On|embekemmirgs lan mogen op deze grondcn - in |-
wijking vml het bepaalde bij de andere bestemlningén (artikelen 3 tot en met ) 0) - geen
ieuwc woningen wcden gebouwd, Bij binncnplacste v|jkelling kan het bcvxgd gezag
n
hiervan afwijken.
(21) Greif wijst erop dat het vocrgaande niet wegneemt at bjnnen |4 geluidzone aap- of uit-
bonwen kunnen worden. gerealiseerd. Op grond van et Besluit omgoingsr|ht is htt ëij-
vchorbeeld mogelijk zondeT omgrvillgsvergunning - Jn in Afwijking van het bestfmmilxgs-
lan - een bijbellorend bouwwerk te boqwen, In het kkoestisch ondtrzoek is hiermee êeen
P
rekening gcbcnden. In dit onderzoek is de geluidsbeiasting berekeptl op de punten N1 en
Nla. Deze punten zàin gelegen op de 50 dB(à) zone ens, In het ondcrzcek is - ten onrech-
SBMDht1801787.1 jj)
31-20-5460734
16: 54
85/13
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te - niet gekeken naat de mogeljke geluiibelasting binn|n de geluidzonc. Greif meent dat
bij hd ondetzoek moet worden nitgqaân van de m imale (bouwlmogeljkhedcp van het
On|œpbe|emmingsplan.
(22) Voerkomtm dient te worden dat Greif jn hnpr. |drij voering |/of uitbteidingsmogeljklle-
den wordt beperkt. Gelet op het veorgaande zou de emeente geltlidbeyrkende mâatrem-
len moeten treffen. In het œtwembeste|inzspl| zou ten mjngte de aanleg van een ge-
luidssche| of een aardenwal môeten worden opge omen, Fen en ander kan gemâkelijk
woMen bcwefkstell.igd door de grenzen kan hd plan ebied aan te passta. Viteraard is Greif
bereid om een nadere tûclichting te geven.
3.2. nelpuxtenanalyse milieu|pede, Iœron||eli g Klel-|we 106a te Vreehnd
(23) Ten behoeve van hd On|erpbe|ttmmingsplan is k een (mderzoek naar de milieube-
lemmeringcn gedââ|, De resuhten van dii onderzotk zijn neergclegd in de ''nelpnnjen-
Ralyle milivuâspeçten heron|ikkel.i.ag Kleizuwe lôsa te Vreklaûd'' (hierna: Knelpunten-
analyse). In dit rappctt staat met btkekking tot gelQiJ',
1Y@; enïs|| p!-'| œdt:I'*- * 4 | hëg----œM.
M$k ' l ô; |||k Kn||l je| MeINM M c||, j|den |mn| de mne
|l|lyplu1w pelr|--ryu M|lzdml Irluë lrl |n œtele Ié- wlg|) ualvelxpx otwz|
b ManœR |œ | œ 1
(24) Als gezegd. sîekt de geluidzone zich over een deel v n het plangebied uit. Gelet op het ste-
denbouwktlndlge plan |11 in ieder geval een aantal inen binnen de geluf.dszone komes te
liggen. In voornoemd onderzoek js geen rekening ehouden met deze tuinen. Dit terwijl
volgens de ju|sp|denti.e ook ten aanzien va: tuine behorende bij woningen sprake dient
te zijn van een unvardbaar woon- eh leeAlimaat. 1 har vitspl'aak van 25 zpril 2012 over
te vaststel.l.igg van het |temlningsplag ''Kcemersdl'k'' ovenvoog de Afdeling:
''Daar kcmt nog bïj dat de Afdeling ten aanzkn n tuinec bii wlmlgen reeds eerder hceft
gêncrdeeld (cmler mcer in de ujtspraken an 23 |ovember 201 1 in zâak nr.
221004299/1+4 en var J 5 augustus 2007 in z|a m. 202605022/1) dat deze in het kader
van en gnedq ruimteltke ôrdèning ook bescherm g toekom.en''s
(25) Greif stelt dat ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar de gcluidyhlasùng in de betref-
fende tuinen. Nu deze tuinen binnen de geluûdztme igêen, kan niet op voorhand wordcn
gexgcludeerd dat sprake is van cen aanv|rdbaar oon- en letKllaat. Hier zotl nader
onderzoek naar gedaan moeten worden. Grcjf wijst e op dat eventuele problemen ook knn-
nen worden voorkomen als de gemeente geluidbepe ken|e mâakegelen treft. Zo zou een
geluidsscherm of aardeqwal rondom het tcrrein vân Gùif aangelcgd kvnten worden.
S ABRVS 25 april 2012 |akrr. 20 1012 191/1/113.
ï
|WAIDtI 2:077|7.1 6)
(
16: 54
e6/13
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4. GEUR VAN GREW
(26) Ten behoeve van het On|erpbestem|ningsplan is o k onderzoek acdaan n|ar de geuremis-
jes #a1: Gr|f. Bij de prodvctie van staltn vaten, fibè vatten en Iakken emitteed Greif geur.
s
Deze getlxmissies beïnvloeden het woon- en lee limaat voor de beoogde woningen in
Vreela'nd-oost, Het be|effende ondeszoek is uitgev d door Buro Blauw,
4,3 . Aapvaârdbaar hinderniveau
(27) De resulkten van Buro Blauw staan in hd ''Oeu Qnderzoek bestemmin|l| Vreelapd
Oost'' (hiemê: llet œu|nde|o|k). In de eerste laats stelt Buro Blavw vôot om een
maximaal toelaatb| geumoncentratie va, 1.j1 cu;j ' als gl-pe/centiel in het plangebkd
vast te sttllen om d|mee |en g|ed leefomg|ings limaat te waarborgœ.. In het Geuron-
derzoek staatl
op bx's vah de |ende (Iwad|ixhe) xI* |s n de heofèche waarde en de
qearconcen|e wordt hleruit - geuvo|t|ee bexkend meteen hedonpeœ
wa|de vœn -Yz (c(HQ v|n 1,1 oq|mê. |e wa: wordt in dit onderwek geharl-d
als a||dbaar heernlveae voor de nleuwbotlw |e Vœeland nae. nlt
e|nvedbe|r hlndemimau wôrdt dus bereikt bil e geu=|en|ue van 141 oulm' als
98 pe=neel 41 lœer.
(20 Blijkens pagjna 23 van de plaglzovl.jch|ng heeft de emeente Stichtse Vecht het advies van
Buro Blauw overg|omell. Het voorgaande bevretmd omdât de provincie Utrecht cerder
3 0 5 (ms/m3) hetft genoemd, Deze gtrœesarde is opgenomtn in de
als s|cdwaarde 1 ge/m ( ,
considerans van de revisievergunning vaa Greif. Doorgaans wordt een dergeltke lîeef-
waarde als besche|ingsniveau voor nieuwe situatiea gehantecd, aldus Greif. Waarom is
de gemeente hiervan afgeweken?
07/13
(29) Greif meent voorts dat een maximaal toe.laatbre ge|collcen|tie van 1,1 cu|/m3 als 92-
percenticl op gespannen veet staat met haar omgevingsversurnîng. Immers, op grond vsn
de omgevingsverjunning mag de geurbelas|ng van Greif op de dichtstbijzijnde woning van
derden 1,9 OU/m als gs-percentiel bedragen. In dit kader bepaalt voorsçhri; 2.1.2 van de
omgevingsvergunning:
De >|1em' u||ku-de inœù||a|ep ||tegea|t'e-ll|'es.
Hdelde|c|g|' $* -=wwm||œof evi-' xg |plaa-m de
AowfNaï||e-|- ëxde-bi alvaeqlitt m-be|age |3.8
|u? (1 9 ou/2) al 9: mmoel.
#
(30) Uitgaande va.n een vetgunde geurbelagting van 1 ,9 OU/m3 op de dichtstbijzijnde bestaa|de
woning zou ter plaztse van de pieuwbou|oningen geen srvaardb|r wcen- en leefkli-
maat kunnen worden gerealiseœd. Vclge|s de gemeente is pas bij en geurconcentatie van
l 1 ours/m3 als gs-pcrcentiel sprake is van een aœwaardbar woon- en leeœimaat De ver-
)
gunde getlremissiœ van Oxif overschrjjdt|. dit MjwAardb|e lzindemiveau.
STWSDII 23077%7, 1
(7)
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4.2-
(3 l ) Voorts wordt in de plallto|lichting en het Geuxnderz|k tetl çmr|chte uitgegaan van de fcî-
telijke geurbelmqting. Op pagina 28 van de pl|nteelicbtëug staat:
De feiteljjke genrbelasting
''Uit het aeurond|zôek van Odogmet uit 2003 komt naar voren dat de skee|aatdt vân 0,5
oul|/rrls als gs-percentielwaardê aan de zt|de van hct plangebied op htt terrein van Grtif
ligt. Uit het onderztwk komt naar vorêa dat het bedrilf in de omgeving geen nô|ersw|r-
14|
dige g eurhinder oplcvert
(32) Het is eehter niet van belang of de huidigt geurbela|ng van Greif geurhinder ûplevert. De
gemeente had de vergtmde geutbelastillg mccten beoordelell- Feu eq ander was ook aan de
orde in een uitspraak van de Afdeling van 13 september 2006- In deze uitspraak ging hd
om het besluit tot vxdstelli.ng van het bestemmin|splAn ''Wo|e|e|-Noordeinde''. Appd-
Iatte had klitiek op |n rapportage van Buto Blauw waarin wêrd geconcludecd dat geen
onaanvanlbare getlrhindcr in het plângebi| was te vtrwâchten va.nwege het bedrijf van
appellantt. D4 be|effende uitspraak J.cidde:
''Awcll|te heeo vocrts gqsteld dat hct œtdel'zak van Bqro Blauw B.V. i'| geba|eerd op de
feitelijke bedrilfssimatle, terwïjl de milieuver|ningen vcor haar bcdrijf ruimte biedcn.
voor een uitbreiding van de gcurcmitsîeuroor|qende activiteittn. Uit de stukken noeh het
verh|delde tcr zitting kan worden afgeleid dat is btzien of bti een maximale lxnuttirag van
de mogeljjkhden die htt bcdrijf vân appelhvte op yohd van de nnn haar vtrlccndt miyîeu-
verrlnninge, hee|, kan worden voldaan al de in het rappcd van Buro Blauw B.V. bert-
kende g|rccntotm
2.5.9. Gelet op het vôrtngt|r,de is de afwijking vaq de ir de |o-brochure |anbevolen |f-
stand |nvold|erde gem.ctiveœd. Het lxsîeden Nslvit b|st in zoverre niet (T een deugde-
lilkc motivering er llet is in mverx in strijd met artikel 3:46 van de Awb.
(33) Greif wijgt voorts op een uitspraak van de Afdeling van 10 aurls'ms 201 1, In deze zaak wa-
ren een besltlit tot vaststelling va: lyet bekemmingspl| ''Zuidplas West'' en ecn gelijkna-
mig exploitatiepla: a| de orde. Appellart stelie dat haar geurxntour verkeerd was bere-
kend. Er zou ten onrechte zij: uitgegaan van een klcintre bedrijfsomvanr dan vergund. De
Afteling oetieelde dat de berekening van de geurcontnur van het Ledrijf indetdaad op on-
juiste tlitgangspunten was gebaseerd;
''Oelet Merop is de Afdeling van oordeel dat de raad bij de berekenïgen va.tt de geurcontollr
van (appcllante sub J ()J van de vergtmde |drijfssj.|atie had m|ten ugtgaan, Nu de geurbe-
rekenïgen die ten grondsl. zijn gelegd aan hct best|mmingsplan zijn gebâseerd op een
bedrijfostu|ti.e met een huisvcstings|ysteem da.t als BBT is âân te merken, heeû de raad in
G Toelicbting bt) ltet Ontw|bestemmingsplr Vreeland-oo|, p, 2:.
7 ABRvs 13 stpt|ber 2006, rukrlr. 200508009/1., r.t). 2.5.8.
|BA5D!12|77!?'!
(8)
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zovtrrc gêhandeld in strjjd met de zorgkuldighej.d die bil heî voorb|eiden van een bcsluit in
.18
|çht diqnt te wo|ltn getomen,
(34)
Ten onmc|tc is de gemeente Sticbtse Vecht ghgegaan v| een feittlijke geurbet|timg van
Gteif. Als gezegd beschik Greif ôver een vergunde geutbelasting van 1,9 OU/M3 op (lc
d'ichîstbijzijnde woning vau derden, Deze norm heeh als uiîângspunt te gelden. De ge-
meentc heeft in dit verband onvoldoende gemotiveei of sprake is van een a|vaardbâ|
woon- en leehlimaat-
4 -3 .
(35)
pe geuremi||i|s
Op pagina 12 van hct Gevro|derzoelt zijn de waarden opgenomen die re|esen||ef zouden
zijn vocr de hnidige geuxmissies van Greif, Ojldu.idelijk is evenwel hoe Buro Blauw op
basis van deze eeqmalige lteekproef heeû kurlttm cpntluderen dat deze waardetl tepresen-
tautf zouden zijn voor de hufdise situatie, Greif bestqjdt dat hazr huidige genamissies
structuxel la|er zàin dan de vergunde getlremissi.|.
Het maximale groelcen|Ho
4.4.
(36) Gcplande aimtelijke ön|ikkelingen zouden. de nôrmale on-ikkelîng van bestaande acti-
vlteiten nlet mogen belemmeren. Concreet bdekent dit dat de beoôgde woningbouw de be-
staande en toekomstke bedrijfsvoering van G|if niet mag beperkeq. Tevens zou de reedg
vexpmde mimte van Glvif moeten worden peëerbiedigg. In lwt Geurondûrzotk worden
verscllillende voeiscenario's van Cyreif i'oorgœekend. Eén van de |cenalio's is het maxima-
le gyoêisoênariê. In het G|uxnderzoek staat hjerovtt;
Jh dlt Meeaeio oerdt de prde|p||lt van Gœlf vergrxt d@cr, blnnen de |munde
bedëjelden h| œa| p|du|-lddelen ult | |den. V|d|-lleee œt de
ulermlan| ean h|taantal |deemld-'-.n, |uens het as| |ur, rllll--le|
km wr|n geœallseë, 14 |œkend bp welie pee|p|teft bt't aare|dbor
hln|mu--.u voor 4eerjul| nlet wo|k overs|: W * bes|qndp wonlngen.
(37) Met betrçkking tot vool'ncvmd
ductiecapaciteit binnen de
maximale rotiscenario is.
(38) De vatenfab|ek van Greif te Vreela|d is de enige fabriek binncp Greif iie in staat is om
een zeer groot aantal verschille|de vaten te maken. Het gaat hier om meer dan 160 vtrschil-
lende vù.ten. De vatofabriek in Vrcelaqd onderscheidt zich hicrdoor o|k van aridere fab|e-
ken irl Nederllmd en de rest vau de wereld. Deze aadere fabrieken zij, cvet het algemeen in,
staat een tiental vergchillcde vat|ll te maken. Greif Nederl|d entleent haar bestnna|echt
aan het feit dat hâar fabriek zoveel verschill|de vaten kan maken. De olngevillgsvergqn-
ning voor milîcu (voorh|tn de milieuvergunning) is hierop ook afgestcmd. Zcals blijkt uit
scenario is Bvro Kauw uitgegaan van een maximâle pro-
vergunie bedrijfstijden. Greif merkt echter op dat dit niet het
B ABRVS 10 augustus 293 1, zm'lknr, 200906804/18.1, r,o, 2.6.4.1.
5|85D|12807787.1
(9)
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de tabel 3.1 op pagina 12 vân hd Geurollderzeek kunnen er verschillende emissiebrosneg
bij Greif wordcm onderscheiden,
(39) Een mAximval grociscenrio is niet eenvoudig aan te geven: het ve=enigvuldigen van de
emjssjes met een groeifador is een veel te simpli|ische |nlelingswijze. De emissigs zijn
sterk alânkelijk van Je productmix (bijvoorbeeld of inwcndig of alleen ugtwendig wotdt
gclaktl. Dxr de i|ibiliteit van het proiuctiepl'oçe! is lwt mogelijk dat de emissies op ver-
schillende punttn nid op evenmdige wijzc vctanderc|. In plaats van uit tt gaan van de
vmjssies van de bronnen, had Buro Blauw uit moden gsxn varl de vergunde waarde ter
3 1 9 oqs/m3) &1, gl-percenùel,
plnatse van de dithtltbijzijnd'e woning van derden 3,8 ge/m ( ,
Die waatde Iimjte| de mogelijke groei van Gxif, Als wordt voldaan aap de bcstaande
geurnonn, dan is nieuwe woningbo|w alleen megeljlt beiten de bij die situatie bellorende
/ 3
contolx van 1 , J our m ,
(40) Nalr mening van Greif i, s onvoldoende onderzocht of de beoogde woningbcuw de bestaaa-
de én toekomstige bedrijflvoedng van Greif beperkt. De gemeente heeft een en ander on-
voldoende gemoti.veerd.
4.5-
(41 ) In de plantoelichting is oek aandRht bestetd aan de milieuzoneHlàg. Op dit punt is aanslui-
'ting gezocht bij de |G-brochure Bedrijven en milieuzoncring. Een van de doelstellingen
van milietlzoneng is het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activi-
, 9
'teiten dtmtza.am binnm unvaardbaœ veorwaaëcn knnncn uitocfcno,
|cbroehure Bedràivcn en millcu|nedng
(42) Veer zever hier relevant geldt voor Gfeif een ricàtafs|d vân 304 m|ter- Dit bbe'eft een af-
stand trusseg egerzids de perceelagrens van Greïf en anderzijds de gevel van een woning.
Als we kijken Jlaar het On|çmbesttmmi|gsplan dan bedraagt de afstand tot de dicbtstb|j-
ziinde nieuwbou||in'g stechts 165 meter. Van de richtfsunden en de |G-brochure
kan alletn pemctiveerd woden afgeweken. Greif constAtee| dat hieraan niet is voldaan.
(43) In de pla|lôelichting dtaaî llechts:
''De afstand zoals gencemd in de |G-brochux bcdrijven en milieuyzn|ng betmeh een
richtlijn wa|r ingevolge vasteiu|p|dentie gemotiveerd van mag wcrdcn afgewekee. De
!
dithtstbljzijnde als zôdânig bestemde en gebluik'te burgemcnlg ligt in de huidige simatie
op een afstand van circa. 70 ml. Aangezicn dû afstand ttt de dichttbijzijnde in dit bestvm-
mingspl| tôegestane nieuwbnu|oning circa 165 ml bedraagt kan worden gesleld da,t de-
ze nid ma|tgevqnd is voor de milieuzonerkg rond het bcdrijf Grelf. Deze huidige sjttlatie
geeft derhalvt het argument op groftd waârvan geootiveerd kan wœden afaeweken van de
j H1û
indicaKeve richtlijn van 300 m .
9 VNœkochure Bedrijven en miliûuztm|g, 2009, p. 24.
19 Totliehting bij het œtwepbexemmirgspl| Vreeland-oost, p. 33.
5|5D|128ê77|7.1
(1û)
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(44) 1: de eersœ plaats wijst Greif erop dat deze txstaande woming aan de Nigœvethtseweg 24
te Vreelaad is wlegen. Dit betekent dat de wlming aan de westzijde vân h|r ld|jf'stelei:
ligt, De beoogde nieuwbôu|c|ingen komen daar|tegtn A|n de oostzijde van haar be-
drijfstecein. Er is dan geen sprake van vergey.tikbare situaties. |mers, tussen de btstâande
wcning cn het bed|jf.sMe|i: van Greif loopt de Vecht. Over deze rivier varen dageliiks
vele boten. De nieuwbou|oningen grenzên daa|ntesen direct aan het be&ijfsterrein van
Greif. voorts is van |lang dat wind uit de richtingen tussea zuid en west in Nederland het
meest vcorkomt. Gelet op het voorgaande is nnnn|eliik dat de nimlwbou|oningel: eer-
der hinder van het bedrijfsterein van Gxif zullen ondewinden.
(45) In aanvulling lzierop merkt Greif op dat de bestaânde woning aan de Nigtevechtseweg wel-
iswaar op kûfte afstard van de lrceelspens van Gteif is gelegtn. MMT de bdreffende wo-
ning is verder van de grootste bronnen van geluid, geur en gevaar relegen. Daarenkgen
liggen de beoogde nieuwbtm|oni, ngen relatief licht bij de grootste bronnen van geluid,
geur en gevaar, Hd is dan aa|emelflk dat de nienwbou|onicsen eerder hjnder van het
|drlfste|eia van Grejf ondcwinden,
(46) Bovendien bftngt Greif in àel|nqctir's dat de |G-brochure alleen van toepassing is op
nieuwe en niet op Nstaande situaties, Niet is gezegd dat ten aanzien van de bemlmde wo-
aisg sprake is van een aanva|ibmx woon- en leeRlimaat Om deze redetl kac. een Af-wij-
king van de riclAtafsànden njet worden gemotiveerd met een enkele venvijzing naar een
dichterbij gelegen. bestaande wôning.
|.
(47) De gemeente heeû niet alleen gekeken naar de geurklasting afkcmgtig van Greif, maar oek
naar de geurbel|tjr.g afkomstig van de geitenhoeder Maatschap P.N. & S. van de Pauw
(hierna: de geit|houder). Veert.s hee| de gemeeme een cencept Geuaœordening
Vr|lând-oost (hiema: conccpt Geuwerœd|ing) opgesteld. Md deze concept Geurveror-
dening wordt afgeweken van de geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij (hiema:
Wgv).
GEUR VAN DE GEWEOOUDER
(4à) In de Wgv zij: waardee cpgenomen met betrckking tot de hoogste tocgcstane geurbelasting
op een geurgevoelig object (bijvôorbeeld een woning). Deze w|lrden geven het bescher-
1: Zij bepâlen met andere wo|rden de
mingsniveau voor de omgeviag van veehonderijen.
geurbtlasting die geurgevceljge objccten vanwege ecn veehoudœij tcn hnesste mcete: ac-
cepteren. Gelet op deze geunwxrden kunnen ook de uitbreidingsmbgelijkheden voor een
veelaouderij worden berckend,
(49) Het ond|hâvig: plangebied Iigt baiten te concvn|tiqgtbied en binnen dt bebtmwde
kom, Dit betekent dat - in beginsel - een geurno| van 2 ou|/m3 voor de wonirgen geldt.
Ingevolge de concept Gtuwûrderïg woêdt va,n deze wetttlijke normen afgeweken. Gelet
11 Ikaa,ersïkken .1! 2û05/û6, Sû 451, nr. 3, p. 5.
I3TïA8;IX1 28077|7,1
( 1 1 )
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deze concept Getl:rverordenin.s zou voor een deel vân hd plangebied ccn hogere geur-
op
' lden.
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(50)
Ten aanzien V&ö hietlwbœ|oninge: in b. et paarg gûstreepte Plangebied geldt een hogere
orm. Om de geursit|tie in bedd te brengen heeft de gemeente een onderzoek. lAten
geurn
itvoere|. De re|ultzten vaR dit onderzoek gtalm tn hd ''rapport gebiedgvisie' enderbouwing
u
rordening o| Wd |euràlnier en veehottderij'' (hicaa: raplmrt gebiedsvisûe).
ve
Greif merkt in de eerstc plaats op dat niet oî nauwelijks wordt gemoti&'eerd of sprake is van
aardbaar wcon- en leefgebied, D4 gemeente ve-ijst Flecht: naar het rapport ge-
een aanv
biednvigie:
(51)
rt |el|lœyee: de |umorm |dR gebied te wjzœen Van 2 OUA' naar3
In hetrappo
0U/m3. B4 dêae yum- kunnen de n|mte|jke or|helk| doeang |nd|zœ|rœt
de o|helingsmœelpkhe| va| de|eh||piâ hle||r|| |baad œ waarbd hd
l||m|t â|pt|d wtegeadt Hd|lâqg VM-teMY|de |ânokvzn de Y|nt-
elgin! erdt At gelœmd en en en I| Oae Van bœthermîng wordt beœikt
52) Maar ook in het rapport gebizsvisEie wordt onvoldœnie onderzocht of sprake is van cen
(
tabel leeRlimaat. Hct rapport ollïerscheid een achtta.l categori/n met bc' trekking tot
Atçep
ië|n van ''zeer goeé'' tot î'extreem |lœht''
het leeAlimaa.t. Deze câtegori|n var .
$11A$1;h1 7!777,7.1
(12)
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Yoel :1 t-œli|at |eït|4œlr lmdqep ver|.|*ëz|ng
zœr ç - 5 % () - (1J q m (1 - 1,5 |n
Cœd s - 1ô % :2.- 1,e |œm 1,5 . 34 oœm
|îeliik |œ 10 - |5 % 1*: .. 3 nW is - 6,5 oud
|tlg 15 2Q % :| - #,S 4 6,5 - zo of
Tzme et t 2: - 25 op ' 445 - *5 rtll/m lc .- 14 etk/m
Slet 25 - |ô % g,,s - :,5 oue/m 14 . N4 ow/m
Z- |let 3: .. :5 % gys - |ug eœmz 14 - = o/ma
E|tl|m qledlt 35 - 4| % 11a - 14,7 o m 25 - z| mlgm
:
Gelet op een getrlm:'m van 3 ottém' wordt dan gecon|teerd dat ncg altijd sprake is van
een ''redelijk goed'' lecRlimaat ïn het rapport gebiedsvis|e sïaat:
!
:
Het Iee|limam bij en geuvlasting van 3 otl|m' W volgens tabel 2 (paragraaf 3.4)
op zilp mins-t 'redelljk goed'. Op de kaarten in de bijlagen is te zlen d| sleche een
gedeel| varl het plangebled een 'eetijk gœd' Iee|limaat zou o|dewfndœx voor de
eest van het plangebied is h t leelima|t 'g|d'.
:
(53)
2
(54) Ortsf acht dit wel erg kort door ldc bocht. De geurnorm wordt aadethAlf keer verhoogd van
2 ous/m3 naar 3 otu/mF. Er i! ekident sprake van cer verslechtedng van het wotm- en leef-
klimaat. Hd JeeRlhnaat verschlih daarbij van Nedelijk goed'' naar ''matig''. De gemeente
tre; bovendien geen maa|egtlln om de. geurhinder te beperken, Dit alleg in aanmerking
r
genomen wordt in het rapport tebîelsvisie slechts opgemerkt dat toekomstige bcwoners
hiermee rekeniny ksnnen houdefl bij hun keuze zich in Vreelandro| te vestigen.
1
6. CONCLUSIE
i
De belangrijkstc aan|eiding vcor Greif ùm deze zienswijze in te dienen is het voorkomen van be-
1
perkingen van haar huidige en toekomstlge bedrijfsvoering. Het On|vmbestemmingsplan voorziet
- onder arldere - in de aanleg van een cûlamiteitenpad en de on|kkeling van woningbôuw op kor-
!
te afstâlld van hd bedrqfsterein van Gréif.
i
Een bevestiging van de gcmetpterxd ià de zienmi-jzenbe|twoording die dccl uittn|akl van àct
vas|tellingsbesluit, dat de gemeente oGrlâst beperkende maa|egelen (waaronder tcg m|nste een
1 idsscherm of a|rdcnwal) zal treffenji kan voor Greif aanleiding zijn om tegtn het vatstellings-
ge u
besluit geen beroep in te stellen, Vr.zel/spvekend komen dc kosten v'oor het |aliscren van het ge-
luidssche| of de aardenwal en andere lmaatregel| dall voor rekening vac de gemeente Stiehtze
Vecht. i
i
Voor àet overjge vcrzoek ik u deze ziènswijzc te |trekken bii de v|tsœlling van het beltem-
mipgsplan.
Hcogê.thtends
k ç: -
. . - ,, |, . . . .||
. - . -ztçqt rko-lç/ù ...
% '
A. Collignon
5|5D|118|77|7.1
(J 3)
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Vreeland, 19-07-2012 - - - e
) )) ()-).
Betreft: Zienswijze op concept-geu|erordening
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u mijn zienswijze 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 lid 1 sub c Wgv bepaalt over
het maximaal vergunbare geurniveau met betrekking tot de bedrijven in en om het gebied, namelijk
2 OUF / m3 en trekt het maximale vergunbare geurniveau op tot 3 OUE / m3 De 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 heeû voldaan op grond van het volgende.
Ondergetekeqde meent dat met betrekking tot de grondslag koor 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 tliterste
grens waarbinnen geen nieuwe wöningbouw kan plaatsvinden, is deze nu plots verruimd naar 3.0
OUE/m3.
De 2.0 OUE/m3 geurcirkel is door de bewoners vap 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. 5 juni
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 Iee/limaat nastreeft (bijvoorbeeld door
minder woningen te situeren in de geuœevoelige zone van het plan of door het plaatsen van een wal
o.i.d), wordt naar mijn mening 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 discussie gesteld en
wordt door de Gemeente naar een 'acceptabele' verhoging biervan 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) afgewogeq en worden de belangen van de huidige Kleizuwe bewöners en de
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eventuele toekomstige bewoners van het plangebied ernstig ondermijnd. lmmers, de geurnormen
voor de geiten -/ veehouder worden met het optrekken van de norm verruimd, terwijl het
leefklimaat van de aan de Kleizuwe gelegen woningen naar de maatstaven van de huidige norm al
aan de bovengrens van het maximaaj toelaatbare raken en in bepaalde gevallen zelfs overschsijden.
Met het verruimen van de norm waarbinnen de veehouderij mag opereren zal dit alleen maar
verergeren. Bovendien is ondergetekende van mening dat van een ''redelijk goed'' leefklimaat voor
slechts negen woningen geen sprake zal zijn binnen het plangebied, maar eerder van een (zeer)
matig leefklimaat voor alle in het plangebied gelegen woningen, nu de bestaande norœ zover wordt
opgerekt.
Ondergetekende 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 ondergetekende 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 mij ook hier de schijn op van
partijdig en vooringenomen zijn (namelijk alle regeigeving in het voordeel van de
projectontwikkelaar toepassen en zo veel mogelijk huizen mogelijk maken), waartegen de BBLK
hierbij heftig protèstee| alsook tegen de verruiming van de te hanteren geurnorm.
lk 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,
à
al oorrà
() y te
ktmztç (,,,El
|?..xr te pïe &p in
) Lj> l
Oeeetoocl
zJî3 ,1 (
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Kleizuwe 103
3633 AG Vreeland
Email:
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
klaasbeumer@hotmail.com
Vreeland, 24-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-geurverordening
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u mijn zienswijze
0p de Concept-geu|erordening
Class.
.t
|. . . .. . .
| reg. (zaak nr.
i: .
î t ''-> p -2 ) é A.-:
j 2-. . - 'j wreents
1 Z<Azh te éö SICFISP
.-. ï.-, (g)- |:; .||
j' j
-...g-j.- .-. -...--..-, .
é /: . . à t. tg r y t v kj o j, , , jy
. . ' ,'
2 s JPI-I 2212
. . . .,... . .. .. - . ! î'
. '' |' .' ,( . .' ' |:
1
O ,' |
; . . . .
j pg. ên/xopis aan. i
## n 1% .//-4,
) It. I T , 'k .
Vreeland - Oost (hierna; e
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 . De 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. Wij zijn van mening dat de Gemeente niet aan de
vereisten heeft voldaan op grond van het volgende.
Ondergetekende menen 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 mijn mening 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 discussie gesteld en
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1
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. lmmers, de geurnormen
voor de geiten -/ veehouder worden met het optrekken van de norm verruimd, terwijl het
leefklimaat 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 ondergetekende 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.
Ondergetekenden zijn 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 zien ondergetekenden 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 mij 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 wij hierbij
heftig protesteren 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,
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Gemeenteraad van Sticbtse Vecht,
Postbtls 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 16-07-2012
Cla|.
Reg. (Za:k)nF.
.-- j j .....,j , y-...tj -
*.1. -- ï Q' *'- -- --
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) . . .
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| . . . . . . . . ... . .
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'.. 6|| I .. ' . ..
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j'
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Betreft: Zienswijze op concept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt te de zienswijze van ondergetekende op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland -
Oost (hierna: het plan) als onderdeel van het ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen 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 woràen de eisen qdie 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 landelijke gebied.
Ondergetekende is van mening dat wanneer het aantal woningen in het ontwerp -
bestemmingsplan Vreeland oost naar beneden wordt bijgesteld. een aanziehlijke verbetering kan
worden bereikt met het oog op bovenstaande kwaliteitseisen tlit het plan, zowel voor de bestaande
bewoners van het gebied als voor de gedachte bebouwing.
Ondergetekende ervaart dat in het ontwerp- bestemmingsplan Vreeland - Oost de gedachte
bebotlwing wel erg dicht op de bestaande bebouwing komt, zeker aan de oo|tzijde 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.
Tevens wordt de Iandelijke, groene en rustige beleving aangehaald, die de te realiseren wijk zou
moeten bezitten. Deze aspecteo 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
ondergetekende 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 ondergetekende van mening dat het ontwerp -
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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
roene buffer wordt gemaakt. Voor de huidige bewoners van de Kleiztlwe vormt een dergelijke
g
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.
Ondergetekende 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend.
?ù ,,-
3 cù
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|an)
q6àz
16
Vqczlzx.l








01. Inkomende documenten - 15006


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2


Klant, Markt & Relaties
Planadvies & Vergunningen
|ater|wok
Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
T.a.v. Tomas de Smet
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
1,Il,IlII.l1II1II1,I,11IIIII,I1II1I1IIjl
ClaSS.
! neg. (zaaklnr.
in -z//-z-/l 'à 87 sl-jc-ule
/15-00 1 Y2Eb1
fk/lQ
Ontv.bev'
tl+k.
C JBLI 0|10
3
iseh.xc,. ct.i (J
l
. $ n
tekeningen//ogiB al '
Aan
l
Datum
Onderwerp
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost
Geachte heer De Smet,
26 juli 2012
Ons kenmerk
12.088844
contaupersoon
P . Maa s
Doorkiesnummer
020 608 53 34
Email
peermaas@waternet.nl
Hierbij geeft Waternet, namens het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV) haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost.
Ten eerste merken we op verrast te zijn met de ter
ontwerpbestemmingsplan. Het wateooetsproces is
nog niet afgerond, en wel om de volgende redenen:
inzagelegging van het
namelijk naar ons idee
Watersvsteem
In onze reactie op het voorontwerp hebben we u uitgenodigd om een overleg
aan te gaan over de inrichting en het beheer en onderhoud van het
watersysteem in de nieuwe woonwijk. Dit overleg heeft nog niet plaats
gevonden.
T'eens/oot
Tevens hebben we in de reactie aangegeven dat bij verbreding van de
teensloot de stabiliteit van de kering niet negatief mag worden be'l'nvloedt.
Uit de waterparagraaf en de bijlage Ieidt ik af dat er stabiliteitsberekeningen
zijn uitgevoerd. De berekeningen zijn echter niet aan ons voorgelegd ter
beoordeling.
Kering
Verder moeten we opmerken dat uit een in juli 2012 gereed gekomen
toetsrappoo van de kering blijkt dat die niet voldoet aan de veiligheidsnorm.
De kering moet worden opgehoogd er) verbreed waarbij ook de teensloot
moet opschuiven. Dit is mogelijk van invloed op de inrichting van de
projectlocatie.
Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (Iokaal tarief)
F 020 608 39 00
KVK 41216593
www.waternet.nl
1/2
Waternet is de gemeenschappelljke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
en de gemeente Amsterdam
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Klant, Marltt & Relaties
Planadvies & Vergunningen
Onze conclusie is dat we niet kunnen instemmen met het Datum
ontwerpbestemmingsplan. We verzoeken u en de initiatiefnemer om de 26 juli 2012
wateooetsprocedure te hervatten en om met ons in overleg te gaan over het ons kenmerk
watersysteem en over het ophogen van de kering. 12.088844
Met vriendelijke groet,
E
''N '
ö. van Drongelen
teamleider Planadvies
2/2
Waternet is de gemeenschappelqke orqanisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
en de qemeente Amsterdam
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Gemeenteraad van Sticbtse Vecht,
Postbtls 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 16-07-2012
Cla|.
Reg. (Za:k)nF.
.-- j j .....,j , y-...tj -
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4 a rltè|keîlirègefl/Kr-'pi e. êM'trl ,
j'
t.
Betreft: Zienswijze op concept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt te de zienswijze van ondergetekende op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland -
Oost (hierna: het plan) als onderdeel van het ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen 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 woràen de eisen qdie 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 landelijke gebied.
Ondergetekende is van mening dat wanneer het aantal woningen in het ontwerp -
bestemmingsplan Vreeland oost naar beneden wordt bijgesteld. een aanziehlijke verbetering kan
worden bereikt met het oog op bovenstaande kwaliteitseisen tlit het plan, zowel voor de bestaande
bewoners van het gebied als voor de gedachte bebouwing.
Ondergetekende ervaart dat in het ontwerp- bestemmingsplan Vreeland - Oost de gedachte
bebotlwing wel erg dicht op de bestaande bebouwing komt, zeker aan de oo|tzijde 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.
Tevens wordt de Iandelijke, groene en rustige beleving aangehaald, die de te realiseren wijk zou
moeten bezitten. Deze aspecteo 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
ondergetekende 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 ondergetekende van mening dat het ontwerp -
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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
roene buffer wordt gemaakt. Voor de huidige bewoners van de Kleiztlwe vormt een dergelijke
g
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.
Ondergetekende 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend.
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Betreft: |ienswijze inzake On-er/bestemmingsplan Vreeland-oost |/12/13337
Geachte gemeenteraad,
Allereerst willen wijgraag reageren op de nota van beantwoording inspraak-en overlegreacties op
het concept-ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost, zoals dat door de Gemeente Stichtse Vecht in
mei 2012 is opgesteld.
Indien u hier samenvattend naar kijkt zult u tot de conclusie komen dat vrijwel alle ingediende
inspraakreacties, voor zover deze inbreuk doen op het plan, door de gemeente ter zijde worden
geschoven. Het kan niet anders dan de conclusie te trekken dat de gemeente wel heel erg eenzijdig
haar eigen belangen voortrekt en nauwelijks bereid is om samen met andere betrokkenen dan de
heer Driessen tot een goed plan te komen. Het lijkt er zelfs op dat de heer Driessen werkelijk in alles
zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen. Deze zeer eenzijdige opstelling wekt daardoor de schijn
van belangenverstrengeling. Wij dagen de gemeente Stichtse Vecht uit te bewijzen dat men ook
Iuistert naar belangen van andere dired betrokkenen/aanwonenden.
Hieronder verwoorden wij een aantal concrete bezwaren die wij als direct aanwonende van de
Kleizuwe hebben.
Aantal woningen
Wij vinden het aantal woningen te hoog. Het aanvankelijke uitgangspunt was en is naar onze mening
nog steeds om zoveel woningen te realiseren als nodig was om de verplaatsing van bet bedrijf van
Driessen te financieren. Vermoedelijk is de financiering hiervan rond te krijgen met vijf tot tien
woningen. De geplande vijftig tot zestig woningen zijn van een geheel 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
geen antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staan alleen al in de
woonkern Vreeland 40 woningen te koop in diverse prijsklassen. Hier nog eens 55-60 woningen aan
toevoegen, lijkt de economische haalbaarheid van het plan ernstig te ondermijnen en zal
markwerstorend werken en grote en ongewenste leegstand tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijk
minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicbt op kenmerken van de
Hollandse Waterlinie zullen de kenmerken uit het beeldkwaliteitsplan aanzienlijk versterken.
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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 onderstaande bezwaren,
zodat door forse redudie van het aantal woningen de kansen op haalbaarheid van het plan
aanzienlijk worden vergroot.
Groenbu|er
Aan de noordzijde van het plangebied is een groene afscheiding met het schiereilandje gemaakt . Er
kan gemakkelijk een verbetering 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 zo'n afscheiding een grote verbetering. Wanneer de sloot aan beide zijden
van het schiereiland breed genoeg gemaakt wordt (vijf meter) dan kunnen alle watergangen goed
onderhouden worden vanaf het water.
Geuraspeden
Wij vinden dat hier sprake is van een bewuste doelredenatie. Daar waar in het voorontwerp
bestemmingsplan werd uitgegaan van 2.0 OUE/m3 als uiterste grens waarbinnen geen nieuwe
woningbouw kan plaatsvinden is deze nu verruimd naar 3.0 OUE/m3.. De 2.0 OUE/m3 geurcirkel is
door bewoners van de Kleizuwe ten tijde van de inspraakreadie getoetst. De bevindingen waren dat
deze geurcirkel verder het plangebied ingetrokken zou moeten worden, als gevolg waarvan er in een
groter deel van het plangebied geen woningbouw mogelijk is. In het geuronde|oek van De Roever
Omgevingsadvies d.d. sjuni 2012 worden deze bevindingen bevestigd. Echter in plaats van dan
opnieuw naar de indeling van het plangebied, het aantal woningen etc. te kijken, wordt naar onze
mening met vage argumenten de norm van 2.0 OUE/m3 ter discussie gesteld en toe geredeneerd
naar een 'acceptabele' verhoging biervan tot 3.0 OUE/m3. Hierbij worden uitsluitend de belangen
van de projectontwikkelaar en de geiten-/veehouder meegewogen en die van de huidige Kleizuwe
bewoners wederom ernstig ondermijnd. Ook nu wekt de gemeente de schijn van pa|ijdigheid,
waartegen we sterk protesteren alsook tegen verruiming van de te banteren geurnorm. Dit is voor
ons essentieel aangezien wij op minder dan 100 meter afstand van de geitenboerderij wonen.
Verkee|situatie
De verkeersonderzoeken blijven verbazing oproepen. Er worden heel wat cijfers gepresenteerd,
maar daarbij lijkt 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 langzaam (agrarisch) verkeer. Van de grote
verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder ondewinden. 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
1
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eeoegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat
zich niet vergelijken met een normale eeoegangsweg. We kunnen in 1 van de rapporten lezen dat
op de Iangere termijn verkeersontsluiting via het noordwestelijk deel van het plangebied wordt
voorzien. Als dat zo is, is het Iogischer dit nu al vorm te geven en verder uit te werken en het niet te
beperken tot een calamiteitenpad. Wij zouden er voor willen pleiten de definitieve ontsluiting van de
woonwijk aan de noordkant/Bergseweg te situeren. Ook hier geldt weer dat middels een aanzienlijke
reductie van het te bouwen aantal woningen, het probleem van de ontsluiting zich gemakkelijker Iaat
oplossen.
Verder vragen wij ons af, aangezien dat nergens terug te Iezen is, hoe de aanrijroute van het
bou-erkeer zal zijn. De Kleizuwe is hiervoor in onze optiek geen optie.
Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat het htlidige plan een ernstige aantasting van onze woonsituatie tot gevolg
zal hebben. Echter, wij zijn ook redelijk en snappen dat er iets zal moeten gebeuren. De totale
omvang van het project kan niet anders dan voor ons als direct aanwonende onacceptabel zijn.
Een beperkte bebouwing met 10 tot 20 woningen zou wat ons betreft een reële optie zijn waar wij in
principe niet afwijzend tegenover staan.
Tot slot
Ik verzoek u om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden dan wel het
bestemmingsplan gewijzigd tot stand te laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Dhr J.B. Smits en
%
Mw C.C.M. Smits-peeters
Kleizuwe 127
3633 AG VREELAND
.
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Vreeland, 20-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden, hierbij ontvangt u van ondergetekende, de zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan Vreeland-oost
Paragraaf 1.. Inleiding.
Vooropgesteld is ondergetekende 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
onderschrijft 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.
Paragraaf 2. Huidige situatie.
M.b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merkt ondergetekende 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 Natuus Schoon Wet, Rijksmonument is en
ook deel uit maakt van het Beschermd Dorpsgezicht van Vreeland, evenals het Sperweweld.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
m.b-t. paragraaf 3.1. Inleiding geen opmerkingen,
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. Structuu|isie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
1
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Niet duidelijk is waarom geconcludeerd kan worden dat de geplande ontwikkeling van het gebied de
SER - ladder volgt
Met betrekking tot paragraaf 3.2.2. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
Ik verzet mij tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van
bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. Ik ben van mening dat de Gemeente hiermee e| 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. Fr is slechts een rode contour verlegd om nu
bebouwing mogelijk te maken.
Met betrekking tot paragçaaf 3.2.4.
vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
lk vraag mij 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 omgesprongep
met de cnltuurhistorische 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 lijn met het respect voor
cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrijft. Ook de aantasting van de zichtlijnen in het
gebied en een te verwacbten verandering in het beschermde dorpsgezicht ter hoogte van de oude
Vecht voldoen volgens de BBLK niet aan het beleid van de Nota.
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 voigens 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 jtliste vergunningèn
gesloopt, die op dat moment bescherming genoten onder de Monumentenwet, waaronder in ieder
geval 1 bunker. Volgens de BBLK is dit de voornaamste redeo 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
sloopvergunping 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 gebiqd dat daaraan in de toelichting circa 3 pagina's gewijd worden en elders in
de toelicbting nog eens meerdere malen gewezen wordt op het bijzondere karakter van de
Hollandse Waterlinie. Met de ene pet op wordt, naaf de mening van de BBLK, de omwonenden door
de Gemeente een fantastiscbe restauratie van de kazematten e.d. voorgeschoteld, terwijl de
2
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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 (laten) slopen.
Onbegrijpelijk, 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, waêrdoor 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 laten aansluiten ontstaat een nog tetere
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 lijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Het
bestemmingsplan dreigt öp dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden.
lk ben van mening dat, nu van een herstel van de gesloopte bunkers moeilijk sprake zal kunnen zijn,
uit cultuurhistorisch oogpunt in ieder geval specifieke verwijzingen gemaakt dienen te worden,
zodat kan worden achterhaald waar de bunkers hebben gestaan. Deze plekken dienen omgeven te
worden met groen.
Paragraaf 3.3. Provintiaal 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 structuurvisie 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 concludeert;
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 plaais 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 achterli|ende 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 bet 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
Greif' 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 aanziqn van de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 heeft pndergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 zie commentaar bij paragraaf 3.2.6.
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Paragraaf 3.4. Gemeentelijk beleid.
M.b.t. paragraaf 3.4.1. heeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Welstandsnota.
De BBLK heeft in een aparte zienswijze baar 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 heef't 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
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 ondervonden 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 ontheffingen 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. Landscbapsontwikkelingsplan 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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
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M.b.t. paragraaf 3.6. zie standpunten onder paragraaf 4.6.
Paragraaf 3.7. Vigerend bes|emmingsplan.
Met betrekking tot de paragraaf merkt de BBLK op dat het volgens haar onjuist is dat Driessen
Vreeland B.V. over de jtliste 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, waardoot
Driessen jarenlang heeft geopereerd zonder vergunning. Slecht een korte periode tusêen 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
i omwonenden daar weer met stlcces tegen in het geweer gekomen.
aangevraagd werd z jn
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 wei afgestoten waren is nimmer gereageerd.
De BBLK verwijst in dit kades naar de chronoloog van het dossier Driessen die te vinden is onder de
volgende Iink:
http://|w.bb1k.nI/UserFiIes/CHRONOLOOG%20DOSS1ER%-- ZODR-IESSEN%ZOI99I%ZOHEDEN%ZO 1
.pdf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en 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 voo|loeien uit de AWB en het Bro niet, althans
onvoldoende bij de besluiworming rond het plan zijn betrokken. De BBLK verwijst naar haar
standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
lk heb serieuze twijfels over de kwaliteit van het bodemonderzoek nu men al jaren tekenen van
verontreiniging heeû menen te zien en ook meerdere malen een verontreiniging van het bodem /
slootwater merkbaar is geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. LuchtGœ'aliteit.
Er is geen onderzoek gedaan naar de Iuchtkwaliteit in het plangebied en de omringende gebieden.
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Dit betreur ik ten zeerste omdat dit van groot 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 aantpl woningen, die een grote impact zal hebben op de omwonenden.
Ondergetekende 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 ktlnnen beoordelen.
In het geval van een calamitçit als gevolg van deze opslagplaatsen maakt de BBLK zich echter eerdes
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 concludeert uit deze paragraaf van de toelichting het volgende.
'ê itstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Greif heeft sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur u
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur ''uitstoot'' van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / M3 mag bedragen om een goed woon - en Ieefklimaat te
kunnen waarborgen met betrekking tot de geplapde woningen.
De daadwerkelijke geur ''uitstoot'' van Greif is op dit moment echter blijkbaar lager 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 lagere waarde uit het onderzoek en niet van de maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals deze is
opgenomen in de milieuvergunning van Greif. Het lijkt de BBLK onverstandig uit te gaan van deze
lagere 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 ht!n 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 vap 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.
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De BBLK verwijst ten behoeve van haar standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK heeft
ingediend bij de concept - geurverordening 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 #unsterhuis
behoeve van het berekenen van de te verwachten geluidhinder inmiddels achteriaald is. Het
ten
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 Iaatste 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.
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. heeû ondergetekende 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 Greif 300 meter dient te bedragen en dat De Gemeente daarvan
slechts gemotiveerd mag afwijken.
De afstand tussen het terrein van Greif en de eerste woning in het plangebiqd 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 leehlimaat heeft ondanks de korte
afstaod tot bet terrein van Greif, bovendien staat het huis in kwestie aan een totaal aqjere kant ten
opzichte van Greif dan de gedachte woningen. De Gemeente kan beter de 300 meler richtlijn
aanbouden om conflicten en inbreuken m.b.t. het Ieeqlimaat te waarborgen.
Paragraaf 4.9. Natuur.
Met betrekking tot deze paragraaf heèft de BBLK vooçalsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
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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 Vooqoets
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 heeft 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 geledeo is.
Met betrekking tot het mitigatieplan verwijst de BBLK naar haar opmerking over het
ve|olgopderzoek van Els & Linde zoals hierboven verwoordt.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven bij de BBLK verbazing oproepen.
Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar daarbij Iijkt geen oog te zijn voor de daadwerkelijke
situatie. Deze sittlatie is dat de Kleizuwe een historische weg van meer dan duizepd 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 culteurhistorische belang van de Kleizuwe blijkt.
h|p://|w.bblknl/userFiles/AqikellzopolderlzoDorssewaard%zotelzovreelandtll.pdf
Van de grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder
ondeœinden. De weg wordt veel gevaarlijker en de Iandelijke schoonheid van de Kleizuwe wordt
ernstig aangetast. De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene
beginselen van een eeoegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de
Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat zich niet vergelijken met een normale e|oegangsweg.
In een van de rapporten is te Iezen dat op de langere termijn verkeersontsluiting via het
noordwestelijk deel van het plangebied wordt voorzien. Als dat zo is, is het Iogischer dit nu al vorm
te geven en verder uit te werken en het niet te beperken tot een calamiteitenpad. De BBLK pleit
ervoor de dehnitieve ontsluiting van de woonwijk aan de noordkant/Bergseweg te situeren.
Middels een aanzienlijke reductie van het aantal te bouwen woningen laat het probleem van de
ontsluiting zich ook gemakkelijker oplossen.
Verder vràagt de BBLK zich af, aangeziçn dat nergen: terug te Iezen is, hoe de aan- en afrijdroute van
het bou-erkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK geen optie.
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Met betfekking 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 aaovankelijke uitgangspunt was en is naar de
menipg 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
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 leegstand tot gevolg kunnen hebben.
Aanziénlijk minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicht op kenmerken
van de Hollandse Waterlinie zpllen 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 bet 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
Ondergetekende 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
j
V
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Gemeentesaad van Stichtse Vecht,
Postbus 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 16-07-2012
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Betreft: Zienswijze op coocept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze vap ondergetekende op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland -
Oost (hierna: het plan) als onderdeel van het ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen 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 vanuiy het omringende Iandelijke gebied.
Ondergetekende 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 bebonwing.
Ondergetekende 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 oves
het garanderen van de zichtrelaïies in het gebied.
Tevens wordt de Iandelijke, 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
ondergetekende 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 ondergetekepde van mening dat het ontwerp -
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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
b ffer wordt gemaakt. Voor de huidige bewoners van de Kleizuwe vormt een dergelijke
groene u
afscheidiog 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.
Ondergetekende 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoojachtend,
' , X. z/t
io'|
&/,f/< t'l'yrr'
Ctm
èùi'iltl rz.r /.5,?
Lîéîà
/(
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Vreeland, 20-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden, hierbij ontvangt u van ondergetekende, de zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan Vreeland-oost
Paragraaf 1. Inleiding.
Vooropgesteld zijn ondergetekenden 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. Ondergetekenden onderschrijven de staodpunten en argumentatie van mevrouw Hoegen
Dijkhof - Wijnands volledig en verzoeken de raad deze standpunten voor zover nodig hier als volledig
herhaald en ingelast te beschouwen.
Paragraaf 2. Huidige situatie.
M.b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merken ondergetekenden 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.
m-b.t. paragraaf 3.1. Inleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. structuu-isie Infrastruttuur en Ruimte (SVIR)
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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. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
Wij verzetten ons tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt een herontwikkeling
van bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. Wij zijn 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. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
Wij vragen ons af in hoeverre de geplande, naar onze mening overmatige, woningbouw in Iijn is met
; het beleid uit de Nota Belvedère. Zo wordt volgens ons 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 ons niet in Iijn met het respect
voor cultuurhistorische
waarden dat de Nota voorschrijft. 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.
Paragraàf 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 onze mening 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 ons niet gebeurd. Integendeel, in onze
ogen 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 ons is
dit de voornaamste reden dat er nu geen groepsschuilplaatsen meer aanwezig zijn op het terrein.
Het is voor ons 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 onze mening, 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 Iocaties bevinden, te (Iaten) slopen.







01. Inkomende documenten - 14965


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 10


Onbegrijpelijk, 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 dreigt op dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden.
Ik ben 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. Provintiaal beleid.
Paragraaf 3.3.1. Strurtuu-isie en Provinciale Ruimtelijke Verordening.
De rode contour is volgens ons 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 volgen ons 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 bedrijveh'' waarvan de verplaatsing gewenst
was. Wij achten 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 Greif, 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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 zie commentaar bij paragraaf 3.2.6.
Paragraaf 3.4. Gemeentelijk beleid.
M.b.t. paragraaf 3.4.1. heeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Welstandsnota.
De BBLK, waarvan ondergetekenden beiden Iid zijn, heeft in een aparte zienswijze haar mening over
de Welstandsnota Stichtse vecht 2012 en het concept - beeldkwaliteitsplan Vreeland Oost aan de
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Raad kenbaar gemaakt. Wij verzoeken 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. Wij hebben 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
van de socîale 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.
Wij vragen ons 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 onde|onden 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 ons aan Driessen ontheffingen 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.
Wij verwijzen m.b.t. deze paragraaf naar de zienswijze van BBLK (waarvan wij beiden Iid zijn)
aangaande het concept - beeldkwaliteitsplan en verzoekt de raadsleden deze zienswijze hier als
volledig herhaald en ingelast te beschouwen.
Ten aanzien van paragraaf 3.5 hebben ondergetekenden vooralsnog geen opmerkingen.
M.b.t. paragraaf 3.6. zie standpunten onder paragraaf 4.6.
Paragraaf 3.7. Vigerend bestemmingsplan.
Met betrekking tot de paragraaf merken wij op dat het volgens ons 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
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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.
Wij verwijzen in dit kader naar de chronoloog van het dossier Driessen die te vinden is onder de
volgende link op de site van de BBLK, waarvan ondergetekenden beiden Iid zijn:
http://www.bbIk.nI/UserFiIes/CHRONOLOOG%20DOSSIER%20DRIESSEN%201991%20HEDEN%20 1
.odf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijzen wij naar onze zienswijze m.b.t. paragraaf 1.
Paragraaf 4. Nader onderzoek.
Paragraaf 4.1. Algemeen.
Wij zijn van mening dat de waarden die voo|vloeien uit de AWB en het Bro niet, althans
onvoldoende bij de besluitvorming rond het plan zijn betrokken. Wij verwijzen naar onze
standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
Wij hebben serieuze twijfels 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.
Er is geen onderzoek gedaan naar de Iuchtkwaliteit in het plangebied en de omringende gebieden.
Dit betreuren wij ten zeerste omdat dit van groot 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.
Ondergetekenden hadden daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de Gemeente
zorgvuldig onderzocht werden.
Paragraaf 4.4. Externe veiligheid.
Wij merken op dat zich in de omgeving van het plan een aantal opslagplaatsen bevinden. Wij
beschikken over te weinig informatie om de juistheid van het gedane onderzoek te kunnen
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beoordelen. In het geval van een calamiteit als gevolg van deze opslagplaatsen maken wij ons echter
eerder zorgen over de ontsluiting van het plangebied die naar haar mening op een dergelijk moment
ontoereikend zal zijn. Ook vragen wij ons af of het calamiteitenpad wel voldoet aan de eisen die de
noodwetten daaraan stellen.
Paragraaf 4.5. Geur.
Paragraaf 4.5.1. Geuronderzoek bedrijfsterrein.
Wij concluderen uit deze paragrapf van de toelichting het volgende.
Greif heeû sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur ''uitstoot'' van 1.9 OUe / M3
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur ''uitstoot'' van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / M3 mag 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 /
3 De emeente heeft bij de situering van de woningen aan de westzijde van het plan rekening
M . g
gehouden met het advies van het Buro Blauw. Wij vragen ons af waarom uitgegaan wordt van de
Iagere waarde uit het onderzoek en niet van de maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals deze is
1 opgenomen in de milieuvergunning van Greif. Het Iijkt ons onverstandig uit te gaan van deze Iagere
I
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
017 een
zeker moment is geconstateerd dat de daadwerkelijk geur ''uitstoot'' minder was dan de Iaagste
waarde doet hieraan volgens ons niet af,
Beter is het volgens ons 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. Georonderzoek veehouder.
Wij verwijzen ten behoeve van ons standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK (waar wij
beiden Iid van zijn) heeft ingediend bij de concept - geurverordening 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.
Wij zijn 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 Iaatste 10 jaar. De BBLK zou graag zien dat de
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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.
Wij merken 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.
Wij vragen ons 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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.8. Milieuzonering.
Wij concluderen uit de toelichting en de VNG brochure dat de gewenste afstand van de woningen
tot het terrein van Greif 300 meter dient te bedragen en dat De Gemeente daarvan slechts
gemotiveerd mag afwijken.
De afstand tussen het terrein van Greif 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 ons 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 hebbep wij vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
Wij merken 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 merken wij op dat het vewolgonderzoek van Els & tinde uit juni 2011 waarin deze
conclusies nader geanalyseerd en onderbouwd worden in opdracht van Driessen Vreeland B.V. is
gedaan. Wij achten dit geen blijk geven van zorgvuldig onderzoek maar eerder van ''wie betaalt,
bepaalt'' en heeft geen grote waardering voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Paragraaf 4.9.2. Beschermde soorten.
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Wij merken op, dat wij eraan twijfelen 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.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven onze verbazing oproepen.
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 maken wij 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/userFiles/Artikel%zopolderlzoDorssewaardlzotelzovreelandtll.pdf
Van de grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder
ondervinden. De weg wordt veel gevaarlijker en de Iandelijke 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 erftoegangsweg.
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
ontsluiting zich ook gemakkelijker oplossen.
bouwen woningen Iaat het probleem van de
Verder vragen wij ons af, aangezien dat nergens terug te Iezen is, hoe de aan- en afrijdroute van het
bouwverkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in onze optiek geen optie.
Wij wonen in de onoverzichtelijke bocht in de Kleizuwe ter hoogte van 101/ 103. Met al het
bouwverkeer dat is te voorzien gedurende een bouwperiode (waarvan de duur onduidelijk is), valt
een aanzienlijke verslechtering van de verkeersveiligheid te ve|achten. Nergens in onderzoeken is
meegenomen hoe veel bouwverkeer er dagelijks over de Kleizuwe naar het terrein van Driessen zal
rijden. Hoeveel zware vrachtwagens met bouwmaterialen en busjes met werklieden er dagelijks te
verwachten zijn wordt niet genoemd. Onze jonge kinderen Iopen een verhoogt risico op
verkeersletsel met al het zware bou|erkeer indien van de aanvoerroute over deze zijde van de
Kleizuwe gebruik gemaakt zal worden.
Wij wensen een aanvullend onderzoek waarin de te verwachten verkeersbewegingen van het
bouwverkeer wordt meegenomen.
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Tevens wensen wij op te nemen dat wij bezwaar maken tegen eventuele passeerplaatsen ter hoogte
van Kleizuwe 103. Enige jaren geleden hebben wij een bestemmingswijziging aangevraagd bij de
gemeente met het doel de bestemming boerderij/agrarisch aan te passen naar woning voor perceel
Kleizuwe 103. De gemeente heeft hiermee ingestemd, echter is de beslissing door een bezwaar van
Driessen door de Raad van State ongedaan gemaakt. De bestemming van Kleizuwe 103 is dus
wederom agrarisch. Wij zijn eigenaar van de berm aan beide zijden van de weg. Hier staan
fruitbomen die van groot belang zijn voor niet alleen het historische beeld van de Kleizuwe maar
zeker ook voor onze bedrijfsvoering. Nu wij zijn teruggevallen op een agrarische bestemming
hebben wij besloten een kleinschalige fruitteler te worden waarvoor bomen Iangs de weg van groot
belang zijn. Het is dus geen mogelijkheid bomen Iangs dit deel van de weg te ve|ijderen, wat ons
betreû. Zonder passeer plek is het welhaast onmogelijk om de onoverzichtelijke bocht veilig te
houden, wat ons betreft.
i
i
Paragraaf 5. Toekomstige situatie
Paragraaf 5.1. Woningbouwprogramma.
Wij verwijzen 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 merken wij het
volgende op.
Wij vinden het aantal woningen te hoog. Het aanvankelijke uitgangspunt was en is naar onze mening
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
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
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Ondergetekende 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,
Klaas Beumer
g x
%/J/ ; 1.
Anna Follender-Grossfeld
T
t -'---''
. ,|. z
-2- e 7
Bewoners Kleizuwe 103
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22 juli 2012
Betreft! Zienswijze On|erpbestemmingsplan
' Class. *' '
Reg. tzsaklnr.
' .z. l 3 :-9 3 '. qm.
l .
. s:jcf-iTsc
t & 1 -2- / ( $4 C 2- *tJ|r-.hr.
Ingek. 'p . , ;
-)'lS ..:) (9 àt.
2 ù JLLI 2112
!| # Afd
te 1. .
Mntekeninpen/Kooie aan. .
vreeland Oo t te ze z ze
Geachte raadsleden,
Om te beginnen dunkt het ons goed u erop te wijzen dat wij de zienswijzen van de
Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe volledig delen en onderschrijven.
Wij hechten eraan nog nader in te gaan op het onderdeel verkeer. Wij delen de
verbazing van de Stichting, maar wij zijn ook veron|aardigd, ook in de le|erlijke
betekenis Aàan het woord.
Met de reactie in de Nota van bean|oording van mei 2012 in paragraaf 2.4 laten B&W
oùs en de anderen niet in onze waarde. Het college verkiest het in het geheel niet in te
gaan op de bezwaren door die weg te wuiven ih algemene termen met de opmerkingen
dat een en ander acceptabel zou zijn respectievelijk dat het te genereren verkeer geen
noemenswaardige problemen zal opleveren.
Daarmee miskent het college willens en wetens dat er sprake zal zijn van een ernstige
toename van de overlast voor de nabije aanwonenden en het ontstaan van ernstige
overlast voor de overige aanwonenden.
De Nota gaat eenvoudi|eg voorbij aan de door diverse aangedragen voorbeelden van
bestaande en te verwachten belastende en gevaarlijke situaties.
De ùemeente stelt al jaren doende te zijn met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
van Driessen die veel overlast veroorzaken voor omwonenden. Maar de huidige plannen
vergroten de overlast alleen maar, en de kring van omwonenden die overlast zal gaan
ondervinden wordt ook vergroot.
Datwetend en in de wetenschap dat de voorstellen volstrekt disproportioneel zijn ten
ojzichte van het doel moet de Gemeente volgens ons de plannen bijstellen.
Wat drastische kerandering van de plannen betreft merken wij op dat B&W weigeren
inzage te geven in de stukken die inzicht kunnen geven in de afwegingen met betrekking
tot het nu voorliggende concept-bestemmingsplan. Die zijn van groot belang omdat
daarin de kern gelegen is van de vraag wat B&W beweegt deze plannen door te willen
drijven ten koste van de inwoners van de gemeente. Die stukken moeten ook inzicht
geven in de beoordeling van de schade die aan Driessen zou worden toegevoegd door
beëindiging van zijn bedrijfsactiviteiten, althans van dat deel ervan dat niet illegaal is.
Onderdeel van die stukken vormen dan de afwegingen die ten grondslag liggen aan het
toekennen van een opvallende overcompensatie aan Driessen.
Wij begrijpen dat de burgers inzage in die stukken en het verstrekken van die informatie
wordt onthouden omdat het verstrekken van die informatie de financiële en processuele
belangen van de Gemeente kan schaden. En dat zou dan daarin gelegen zijn dat als het
bestemmingsplan niet tot stand komt, alsnog beslist dient te worden over de vordering
van Driessen.
1
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Maar het mag toch niet zo zijn dat het college alles in het werkt stelt te verhinderen dat
de burgers met succes verzet kunnen aantekenen tegen een on|erp-bestemmingsplan
door niet de nodige transparantie te betrachten omtrent de belangena|egingen die aan
dat ontwerp ten grondslag liggen. Aan schade aan de belangen van de belanghebbenden
wordt daarmee de voorkeur gegeven boven de schade die de Gemeente zou kunnen
oplopen door een foute belangenafweging in het voortraject naar dit ontwerp-
bestemmingsplan. Een voorbeeld van de gevolgen van een dergelijke foute
belangena|eging vindt u in het oprekken van de geurverordening.
Wij wensen met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur inzage in alle stukken en
informatie.
Tevens verzoeken wij u om uw goedkeuring aan het on|erp-bestemmingsplan te
onthouden.
Hoogachtend,
J.B. de Geringel
J.W. Berkouwer
H.H. van Ijzendoorn
R.K.C. Sassen
Kleizuwe 5 '
Kleizuwe 6
ï
Kleizuwe 64 t .,p-
Kleizuwe 7
2
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BELANGENVERENIGING BEHOUD LANDELIJKE KLEIZUWE
-7 ' -' ' ''*
C|lëi te 63 .
p/a Kleizuwe 121
j Fjog. zaaklnc g|g, yc vr||jaj;tj
' 'é- . j q.. j j . .j qéyy ga, . j . j s yo s y y j j. s j
é|tx om ai .
- qx I k .# .tï,Ilc!
!..à ê) ( 1 t ' (...1 te % .5 lgck . Internet: www.bblk.-nl
lngek, onù.ttz..,
2 5 JLLI 2212 k/
Gemeenteraad van Richt e . . ' ''
G
Postbus 1212 ..
Mntekeninge|K|e aan,
3600 BF Maarssen
Vreeland, 23-07-2012 r
Betreû; Zienswijze op concept-geuwerordening namens de Belangenvereniging Behoud Landelijk
Kleizuwe.
Edelachtbare raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op de concept-geu|erordening 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 ttg 3-Ok!C-/ m3. .QQ. 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 isvan 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
minderwoningen 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 3van de Notitie Lokaal Geurbeleid Vreeland -
Oost, die ten grondslag ligt 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 hlervan 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
leefklimaat 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.
pe gqmeente wekt dool de gqkozen handelwijzq volgens de BBkK.o4)k hier de schijn pp yan partijjig
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 protesteeë
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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend
# . z j ,
'f
, ' . ' è 'ç ;
'-j ? ' , ,
6
t , .
Het bestuur van de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
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Aantekenin|n/Kopie aan.
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9
Betreft: Zienswijze On|epbestenaminp-plall Vreeland Oost
Datum: 25 iuli 2012
Geacht College,
H'iermee bevestigen wij het plezierige gesptek dat de twee leden van de Veclztplassencommissie (voltlit:
Commissie vooc de Vecht en het Oostelijk en Westelijk lllassengebied), te weten de heren Beelaerts van
Blokland en Cladder, op 4 juli 2012 mochten hebben met wethouder de heer Wiersema en ambtenaar de
heer De Smet. Gesproken werd over de Nota be|x|oording inspraak- en overlegreacùes bij het Concept-
Olx|erpbestemmingsplan Vreeland Oost.
114 aalàsltlitilag llierop geven wij u otlderstaatld onze zienswij ze voor het ter inzage liggende
On|eœlnestemnal'fzpplan Vreeland-oost:
* Zoals al in de inspraakreactie van 3 J'uni 2011 aangegeven blijft de Veclztplassencommissie van
mening dat bouwen op de bewuste locatie ongewenst is vanuit lalàdschappelij'k- en cultureel
perspectief. Zo er al op de lange termijn sprake is van een wenselijke toename van het
woflifzgbest|d in Vreeland dan zou deze beter kalnnen plaats vinden op de txaastli|ende
iladtlstrieterreilzen van Van Leer/Greif en Mur. In dat geval zou echter een goed inzicht in de
kosten van de bedùl'fsveplaatsing wel gewenst zijn om te kunnen beoordelen of een grotere
wolailAgdiclztlzeid ter dekking van deze kosten acceptabel zotl zijn.
* Wij zijn van mening dat er in het plan sprake is van teveel woningen op te kleine kavels.
De htlidige geplande 15-20 woningen per ha (ca. 60 woningen op 5 ha) geven aanleiding tot een te
hoge tnebotlwingsdiclztlzeid. Weliswaar minder dan bij Cronenburgh (ca. 25-30 woningen per ha),
maar nog altijd te stedeliîk voor de overgang van dot'p naar open gebied, zoals hier speelt.
Ook de verk-eersaeAkeling zou gediend zijn met minder woningen, zeker zolang er nog geen
goede olatsluiting via de provilaciale weg is voorzien.
* l-let plan voorziet voorts niet in een afnemende bouwhoope van dorp naar btlitelàgebied, hetgeen
wel gewenst is.
* Wij missen in het onhx'etp nog een duidelijke omschrij'ving van de maaiveldlloope', een
eenduidige koppeling aan de maaiqreldhoogte van het lzaasth|ende weiland zou moeten worden
opgenomen.
Tenslotte blijven wij graag betrokken bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het
lneeldk-svaliteitsplan.
De Vechtjnlassel|coln|llaissie maakt, evelAals de Vrielàden val: de Vecht, deel tlit van de ovel'koepclel|de Stichting
Colnmissie voor de Veclnt en het Oostelijk en Nvestelijk Plasselègebied.
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wij làopen dat de genoemde punten voor tl aanleiding zullen zijn het ontwerpbestemnzifàgsplalz Vreeland-
Oost aan te passen en wachtelz uw verdere berichten met belangstellillg af.
Xfet vtielàdelijlle groeten,
Commissie voor de Vecht en het
Ooste ijk en q/estelijk lRlasselzgeënied,
M.C. Smit, voorzitter
1 R à 4u r Ines tu u rsli d
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LANDELIJKE KLEIZUWE
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email: lnfo@bblk-nl
Internet: |w-bblk-nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 23-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
class.
Fug. jaaklnr,
' ïY j ï - 4. / 1 % ''B-j gejytyr
x j j Nyjc
îù ï'ï I k )., I ï t.k t çà -à-, yscjjl
Ingek. onxbev,
2 5 JLLI 2212 L.j
Beh,Afd. ';.
ù o
Aantekeningen/Rûpie aan.
:
Edelachtbare raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost (hierna: het plan).
Voor het communiceren van haar zienswijzen richting de raadsleden wordt hieronder doos BBLK
aangesloten bij de indeling van de toelichting op het plan.
Paragraaf 1. lnleiding.
Vooropgesteld blijft dat de BBLK nog altijd van mening is en blij| dat de overeenkomst tussen de
voormalige Gemeente Loenen en Driessen nietig is. Hierop wordt wederom uitdrukkelijk hierbij een
beroep gedaan.De argumentatie hiervoor treû u aan in het schsijven van dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhof,
namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof -Wijnands d.d. 13 mei 2011. De BBLK ondesschrijR de
standpunten en argumentatie van mevrouw Hoegen Dijkhof - Wijnands volledig en verzoekt de raad
deze standpunten als hier 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
betregende terrein. De hoofdbezwaren van de BBLK richten zich naast het misbruik van
bevoegdheid, op de wijze waarop in het plan wordt omgesprongen met het bijzondere en
beschermde gebied van de Hollandse Waterlinie, het aantal woningen, de situering in combinatie
met de maawoering 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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A
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 grenzend aan het plangebied, het NSW Iandgoed De
Plantage 18j2 is gelegen. De dode arm van de oude Vecht (waarover wel gesproken wordt) met haar
beide oevers en aangrenzende boomgaard de Driehoeck en het voor publiek toegankelijke
Jubileumlaantje zijn onderdeel van het Landgoed, dat is opgenomen onder de Natuurschoon Wet,
Rijksmonument met complexbescherming is, waaronder ook de Kleizuwe en het Sperweweld vallen
en het gsootste bestanddeel vormt van het unieke Beschermd Dorpsgezicht van Vreeland. Aan deze
aspecten en de betre|ende, beschermende wetgeving wordt - volledig ten onrechte - geheel
voorbijgegaan.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
De BBLK heeft m.b.t. paragraaf 3.1. Inleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. Structuu-isie Infrastruttuur en Ruimte (5VIR)
De BBLK merkt op dat niet duidelijk is waarom geconcludeerd kan worden dat de geplande
ontwikkeling van het gebied de SER - ladder 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
totaal 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 bebouwing mogelijk te maken. Echter is duidelijk afgesproken met de gemeente dat er
slechts 2 Iandgoedachtige panden zouden komen en dat budgetneutraal zou worden verhuisd, met
het oog waarop dan ook deze rode contour is getrokken. Verwezen wordt primair naar de
Chronoloog van het dossier Driessen die wordt bijgesloten.
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 en naar de mening van de BBLK overmatige
woningbouw, in Iijn is met het beleid uit de Nota Belvedère. Zo is en wordt volgens de BBLK niet
correct omgesprongen met de belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied als de Hollandse
Waterlinie, de Kleizuwe en de buitenplaatsen die het plangebied omringen en die juist de
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aantrekkingskracht van de streek uitmaken. Zo is de sloop van een aantal beschermde bunkers met
twijfelachtige medewerking van de gemeente (zgn. 'betonnen gebouw') op het plangebied en de
voorgenomen uitholling van het beschermde karakter van de Kleizuwe als historische weg, (geen
eigendom van de gemeepte en slecht beperkt openbaar onder de Wegenwet, door zijn aard), door
de voorzienbare sterke toename van het aantal verkeersbewegingen, volgens de BBLK niet in Iijn
met de wet en het respect voor cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrij|. Ook de grove
aantasting van de zichtlijnen in het gebied en de te verwachten ernstig nadelige verandering van het
beschermde dorpsgezicht, ter hoogte van de oude Vecht, voldoen volgens de BBLK in het geheel niet
aan het voorgestane beleid van de Nota.
Paragraaf 3.2.6. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de Iigging van de Hollandse Waterlinie, door het plangebied heen, is het plangebied een
bijzonder en ook internationaal beschermd gebied, waarmee naar de mening van de BBLK veel
zorgvuldiger omgegaan moet 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 voorbeseherming onder de Monumentenwet geldt. Vooralsnog is dit
volgens de BBLK niet gebeurd. Integendeel, door de Gemeente zijn dubieuze sloopvergunningen
verleend en daardoor zijn elementen van de Hollandse Waterlinie illegaal, althans niet onder de
jtliste vergunningen gesloopt, die op dat momentjuist wel uitdrukkelijk bescherming genoten onder
de Monumentenwet, waarvan de gemeente op de hoogte was en is, 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 zgn. betonnen gebouw, een beschermde
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 drie
pagina's gewijd worden en elders in de toelichting nog eens herhaald gewezen wordt op het zeer
bijzondere en beschermde karakter van de Hollandse Waterlinie. Met de ene pet op wordt de
omwonenden door de Gemeente een fantastische restauratie van de kazematten, e.d.
voorgeschoteld, terwijl de Gemeente met de andere pet op niet schroomt diezelfde kazematten, die
zich echter op door de Gemeente en de projectontwikkelaar minder gewenste locaties bevinden,
illegaal 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 onderhavige bunker (maar ook de twee eerder
zonder enige vergunning 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. Naar de mening van de BBLK hebben
woningbouwplannen om van een beweerde en onbewezen schade af te komen, ook al zou deze
beweerde schade bewezen kunnen worden en de gemeente hiervoor al aansprakelijk zou zijn, wat
volgens de BBLK niet het geval is, de voorkeur genoten boven de belangen van de Hollandse
Waterlinie als cultureel erfgoed en worden deze belangen klaarblijkelijk in het geheel niet
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gerespecteerd, zoals wel - ten onrechte - wordt gesu|ereerd in het plan. De enige reden hiervoor
Iijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit terwijl slechts twee
woningen zijn afgesproken en budgetneutrale verhuizing. Het bestemmingsplan mag op dit aspect
niet ongewijzigd vastgesteld 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. Struttuu|isie en Provinciale Ruimtelijke Verordening.
De BBLK merkt op dat zij uit diverse 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 (kopie bijgesloten) het volgende
concludeen;
De rode contour is volgens de BBLK verlegd primair op grond van het feit dat Driessen
budgetneutraal zou moeten kunnep verhuizen en daarvoor de mogelijkheid kreeg twee
Iandgoedachtige woningen op het terrein te realiserep. Dit is afgesproken met omwonenden.
Vervolgens is - deze afspraak volkomen negerend- de gemeente met de insteek gekomen, op basis
van het feit dat alle bedrijven (Greif, Mur (inmiddels failliet) en Driessen), waarvan de kern van
Vreeland en de Kleizuwe hinder onde|inden, te verplaatsen en in de plaats daarvan op hun
terreinen gezamenlijk maximaal 60 - 80 woningen mogelijk te maken. In het huidige plan worden
echter alleen al op het terrein van Driessen 60 woningen gebouwd. Dit is totaal niet in Iijn met de
tweede achterliggende gedachte voor het verleggen van de rode contour. Uit het citaat van de
Gemeente, in de toelichting opgenomen, blijkt dat sprake was van ''enkele bedrijven'' waarvan de
verplaatsing gewenst was. De BBLK acht het een schending van gedane toezeggingen en vastgelegd
beleid, dat, nu slechts een van deze bedrijven (Driessen) eventueel verhuist, op het daardoor
vrijkomend terrein hetzelfde aantal woningen wordt gebouwd als voor drie bedrijventerreinen was
bedoeld. De bewoners van de kern van Vreeland en de Kleizuwe zijn hierdoor namelijkjuist slechter
af. Naast de verkeersoverlast en de geuroverlast van de fabriek Greif, 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 3.41. heeft de
BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
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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 (kopie bijgesloten).
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 uiwoerbaar is. De projectontwikkelaar kan een beroep doen op een
compensatieregeling.
De Gemeente verwijst vervolgens naar de (de door de BBLK eerder ter discussie gestelde)
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente en Driessen Vreeland B.V. uit 2010.
De BBLK acht de beweegredenen van de Gemeente aangaande de compensatieregeling in deze
overeenkomst onjuist. Volgens de Gemeente bestaat de compensatie van Driessen Vreeland B.V.
m.b.t. haar vermeende schadeclaim er blijkbaar uit, dat Driessen Vreeland B.V. eenvoudig wordt
toegestaan ongemotiveerd van de Beleidsregel af te wijkenl Voorts betaalt de Gemeente dan ter
compensatie de kosten van het bouwen van de sociale huu|oningen 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 meent dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik van deze Beleidsregel. Nog altijd is niet
gespecificeerd, Iaat staan bewezen 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 aan de
Oostkanaaldijk wegens verzet van omwonenden. 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 aan Driessen onthe|ingen van de beleidsregel op oneigenlijke
gronden, namelijk om de vermeende schadeclaim op de Gemeente af te wenden, niet op gronden
op basis waarvan 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.
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Met betrekking tot de paragraaf merkt de BBLK op dat het onjuist is dat Driessen Vreeland B.V. over
de juiste milieuvergunningen beschikt. Omwonenden hebben vele malen tegen de te verlenen of
verleende vergunningen van het bedrijf Driessen Vreeland B.V. geprocedeerd tot aan de Raad van
State. Zij zijn daarbij steeds in het gelijk gesteld, waardoor Driessen steeds heeft geopereerd zonder
vergunning. slecht een korle 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. volgens de
Provincie beweerdelijk een aantal werkzaamheden afgestoten waardoor volgens de Provincie het
bedrijf onder het Besluit Landbouwbeheer kwam te vallen en niet meer vergunningplichtig zou zijn.
Op verzoeken van bewoners aan de Provincie en het bedrijf om te berichten welke werkzaamheden
dan wel afgesloten waren is nimmer gereageerd. Niet valt in te zien waarom hetzelfde bedrijf
(volgens Driessen zou dit daar exact hetzelfde bedrijf zijn) aan de Oostkanaaldijk wel
vergunningplichtig zou zijn en op de Kleizuwe niet. De conclusie is dat Gemeente en provincie
Driessen altijd ten koste van de omwonenden zijn gang hebben laten gaan.
De BBLK verwijst in dit kader naar de bijgesloten chronoloog van het dossier Driessen die ook te
vinden is onder de volgende Iink:
http://www.bblk.nl/UserFiles/CHR0NOLOOG%20DOSSlER%20DRlESSEN%201991%20HEDEN%20 --1
,nç.lf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en de brief
van mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands aan de Gemeente de dato 13 mei 2011, welke ook als
bijlage is toegevoegd aan deze zienswijze.
Paragraaf 4. Nader onderzoek.
Paragraaf 4.1. Algemeen.
De BBLK is van mening dat de waarden die voo|loeien uit de AWB en het Bro niet, althans
onvoldoende bij de besluiworming rond het plan zijn betrokken. De BBLK verwijst naar haar
standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
De BBLK merkt op dat haar ledenbestand serieuze twijfels heeft over de kwaliteit van het
bodemonderzoek, nu men al jaren tekenen van verontreiniging heeû gezien en ook meerdere malen
een verontreiniging van het bodem / slootwater merkbaar is geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. Luthtkwaliteit.
De BBLK concludee| uit de toelichting dat er geen onderzoek is gedaan naar de Iuchtkwaliteit in het
plangebied en de omringende gebieden.
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Dit betreurt de BBLK. 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, dat een grote
impact zal hebben op de omwonenden.
De BBLK had daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de Gemeente zor|uldiger
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
zorgen over de ontsluiting van het plangebied, die naar haas 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.
Greif heeft sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur ''uitstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur uitstoot van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / M3mag bedrageny om een goed woon - en leefklimaat te
kunnen waarborgen met betrekking tot de geplande woningen.
De gemeente heeft bij de situering van de woningen aan de westzijde van het plan rekening
gehouden met het advies van Buro Blauw. De BBLK vraagt zich echter af waarom uitgegaan wordt
van de Iagere waarde uit het onderzoek en niet van de maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals
opgenomen in de milieuvergunning van Greif. Het is onverstandig uit te gaan van deze Iagere
waarde, omdat bij een overschrijding daarvan een conflict ontstaat tussen de vergunning van Greif
en het Ieefklimaat van de eventueel te realiseren woningen. Hier door ztlllen zowel Greif in zijn
bedrijfsmogelijkheden als de bewoners in hun woongenot geschaad worden.
Beter is het volgens de BBLK ook de woningen op een grotere afstand te houden van Greif en de
geurcirkel te vergroten om een conflict te voorkomen. Bovendien ervaren de bewoners van de
Kleizuwe ook met regelmaat geurhinder van Greif en zijn zij er niet van te overtuigen dat voor een
woning die op minder dan 300 meter afstand van de fabriek staat, een prettig leefklimaat
gewaarborgd is.
Paragraaf 4.5.2. Geuronderzoek veehouder.
De BBLK verwijst voor haar standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK heeft ingediend t.a.v.
de concept - geu|erordening Vreeland Oost en verzoekt de raadsleden deze zienswijze voor zover
nodig hier als volledig herhaald en ingelast te beschouwen (kopie is bijgesloten).
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Paragraaf 4.6. Geluid.
Paragraaf 4.6.1. Wenerkeer.
De BBLK is van mening dat de rekenmethode voor het akoestisch onderzoek van Munsterhuis ten
behoeve van de te berekenen verwachte geluidhinder, 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 Iaatste lojaar. De BBLK wepst dat de Gemeente gebruik maakt van
deze nieuwe en meer accurate 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 minstens 850 mvt / et zal zijn.
Paragraaf 4.6.2. Industrie.
De BBLK merkt op dat niet alleen vanuit de Nzolgeluidhinder 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 die blijkens de Toelichting binnen de geluidzone industrielawaai liggen.
De BBLK vraagt zich af of de Gemeente geen geluidsscherm, o.i.d. moet plaatsen om een aantasting
van het Ieefklimaat door geluidhinder 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 Greif en de eerste woning in bet plangebied bedraagt kennelijk
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. Dat is onjuist. Volgens de BBLK is deze motivatie
onvoldoende om van de richllijn van 300 meter te mogen afwijken. De Gemeente beeft niet
aangetoond dat deze woning een goed 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 dient de 300 meter richtlijn aan te houden om conflicten en
inbreuken m.b.t. het Ieefklimaat te waarborgen.
Paragraaf 4.9. Natuur.
Met betrekking tot deze paragraaf heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
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De BBLK merkt op dat de Gemeente totaal niet duidelijk maakt waarop de conclusie dat ''er met
zekerheid geen negatief effect zal zijn op het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen'' uit de
Vooëoets gebaseerd is.
Bovendien merkt de BBLK op dat het ve-olgonderzoek van Els & Linde uitjuni 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 heeft geen waardering voor het onderzoek.
Paragraaf 4.9.2. Beschermde soorten.
De BBLK merkt op, dat zij er aan twijfelt of de gegevens m.b.t. de beschermde soorten, waar de
Gemeente zich op baseert, nog steeds voldoende actueel zijn. Het laatste onderzoek dat gedaan is
naar de op het terrein mogelijk aanwezige beschermde soorten dateerl uit het najaar van 201% wat
inmiddels al weer geruime tijd geleden is.
Met betrekking tot het Mitigatieplan verwijst de BBLK naar haar opmerking over het
ve|olgonderzoek van Els & Linde zoals hierboven verwoord.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven bij de BBLK verbazing oproepen.
Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar daarbij lijkt geen enkel oog te zijn voor de
daadwerkelijke situatie. Deze situatie is dat de Kleiztlwe een historische weg van meer dan duizend
jaar oud is, geen eigendom van d gemeente is, beperkt openbaar is onder artikel 6 van de
Wegenwet, er een aantal onoverzichtelijke maar juist Iandschappelijk interessante bochten zijn en
de weg praktisch alleen gebruikt wordt door recreatief en Iangzaam (agrarisch) verkeer. Graag maakt
de BBLK de raadsleden in dit gevaî attent op het artikel ''De Polder Dorssewaard te Vreeland''
geschreven door de heer Anton Cruysheer, te vinden via onderstaande link waartlit het grote
cultuurhistorische belang van de Kleizuwe blijkt.
http://www.bblk.nl/userFiles/Artikellzopolder%zoDorssewaardlzote%zovreelandlll.pdf
Van de verwachte grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en omwonenden ernstige
hinder onde|inden. De weg wordt veel gevaarlijker en de landelijke schoonheid van de Kleizuwe ,
deel uitmakend van het beschermd Dorpsgezicht en het NSW Landgoed en Rijksmonument met
complexbescherming De Plantage 1832, wordt ernstig aangetast.
De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene beginselen van een
e|oegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat
zich niet vergelijken met een normale eeoegangsweg.
In een van de rappoqen is te Iezen dat op de Iangere termijn verkeersonts|uiting via het
noordwestelijk deel van het plangebied wordt voorzien. Dit wordt niet gemotiveerd. Als dat zo is, is
het Iogischer dit nu al vorm te geven en verder uit te werken en het niet te beperken tot een
calamiteitenpad. De BBLK wenst dat de definitieve ontsluiting van de woonwijk aan de
noordkant/Bergseweg gesitueerd wordt en het onmogelijk wordt gemaakt via de Kleizuwe te gaan
naar het geplande woongebied anders dan te voet.
9
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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 dit nergens terug te lezen is, hoe de aan- en afrijd route van
het bouwverkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK absoluut geen optie.
En hierdoor zotl ook de beperkte openbaarheid van deze weg voor de zoveelste keer onrechtmatig
worden opgerekt.
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 veel te hoog en in strijd met de gemaakte afspraken. Het
aanvankelijke uitgangspunt was en is naar de mening van de BBLK nog steeds om zoveel woningen
te realiseren als nodig was om de budget neutrale verplaatsing van bet bedrijf van Driessen te
financieren, zoals afgesproken. Vermoedelijk is de financiering hiervan rond te krijgen met twee tot
vijf 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 en op deze Iocatie. 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 dergeljke. Dit geheel
in Iijn met het afwentelen van haar aansprakelijkheid. Deze verwijzing geeft echter uiteraard ook
geen antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staan alleen al in de
woonkern Vreeland 40 woningen te koop (1) in zeer diverse prijsklassen. Hier nog eens 55-60
woningen aan toe te voegen, lijkt de economische haalbaarheid van het plan ernstig te ondermijnen
en zal zeer marktverstorend werken en grote en ongewenste Ieegstand tot gevolg hebben.
Aanzienlijk minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicht op de 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 naar beneden bijgesteld te worden conform de afspraken
en wel tot twee tot vijf woningen. 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. Het is op geen enkele wijze in te zien dat
Driessen overgecompenseerd zou moeten worden ten koste van geheel Vreeland, terwijl dit bedrijf
vanaf haar begin tot heden zonder enige vergunning gewerkt heeft en het op zich al merkwaardig is
dat budget neutraal verhuisd zotl moeten worden.
10
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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 htln goedkeuring
te onthouden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsklan gewijzigd tot stand te Iaten
komen.
In afwachting van thw reactie,
:: |: |1 . ..'||
.! j ! .
- . ) C ..', '
Hoogachtend, t . ' ,,.
t (' .' .''' : .
.. |'..$ .. d C .
.... I i
(.) ..,
Jan de Jong, voorzitter BBLK.
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Dr. Mr. H. .1. Hoegen Dijkhof
Advocaat-Belastingkundige (NVAB)
Drs. E. J. Wijers
Medîàtos Senior Business Consultant
S. M. Lohman, J.D,
Avocat au Barreau de l'Orégon (USA)
Enregistré auprès de I'Ordre des |vocats de
Genève, Adviseur
Mr. A. C. Hoegen Dijkhof
Advocaat-Belastingkundige
N. Blank
Senior Pension & Employee Benefits Consultant
Mr. P. F. W. Sebök
Oud-Notaris, Adviseur
Mw. Laura W.S. Hoegen Dijkhof
Juridisch Medewerker
De|enmkening.' 50. 14. 70.840,
Ln. e: Stichtlhg De|engelden
Hoegen Ltkkhof Advœaten
BIC ABNANL 2|,
IBAN NL 07A8NA0501470840
Gemeente Stichtse Vecht
College van BenW en de Gemeenteraad
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Per email en tevens per post
Datum / Date
Onze / Our ref.
Betreft
Antw.aan
Doorkies
Persoonlijke
13 mei 201 1
: Driessen
/ Re : Vreeland - Oost (N.B. Bevat sommatie)
/ Reply to : H.J. Hoegen Dijkhof
/ Direct no. : +31 (0)20 462 4070
/ Personal E-mail: HD|HD-DUTCHO|ERS.NL
Edelachtbaar College van Burgemeester en Wethouders,
Edelachtbare Raadsleden,
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het concept - on|erpbestemmingsplan
Vreeland-oost op 22 april 2011 en de daaraan voorafgaande en daaraan ten
grondslag Iiggende overeenkomst van 2 februari 2010 tussen de Gemeente Loenen
(rechtsopvolgster de Gemeente Stichtse Vecht) en de firma Driessen, wend ik mij
hierbij tot u namens mijn cliënte mevrouw A Hoegen Dijkhof - Wijnands, eigenares
van de Plantage 1832 Vreeland, Kleizuwe 101, 3633 AG Vreeland (hierna
eigenares). Alle correspondentie dient u uitsluitend aan mijn kantooradres, De
Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, te doen toekomen.
Namens eigenares deel ik u hierbij mede dat eigenares zich op het standpunt stelt
dat de bovengenoemde overeenkomst tussen de Gemeente Loenen en de firma
Driessen in strijd is met de wet, de openbare orde en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur (détournement de pouvoir) en op valse gronden berust, waardoor
deze overeenkomst een ongeoorloofd karakter krijgt en nietig is op grond van artikel
3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Eigenares roept deze nietigheid hierbij in.
In het navolgende zal eigenares haar standpunt nader toelichten.
Member of IA.G Interzlatioxzal - An Associatltln of Independent Professional rirms
Member of The Internatiozlal Business Law Consortium
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Volgens deze overeenkomst is
het volgende gebeurd:
1. vast is komen te staan dat de Gemeente Loenen de verplaatsing van de firma
Driessen wenselijk acht;
2. in december 2004 heeft Driessen, met het oog op verplaatsing van het bedrijf,
een terrein aan de Oostkanaaldijk 17/18 in Loenen a/d Vecht (hierna:
Oostkanaaldijk) gekocht;
3. de Gemeente heeft vervolgens ten behoeve van en op verzoek van Driessen
een vrijstellingsprocedure ex qrtikel 19 WRO opgestart, om de firma Driessen
onder het op de Oostkanaaldïjk vigerende bestemmingsplan te Iaten vallen;
4. deze vrijstellingsprocedure is echter gestuit op zo veel verzet onder de
omwonenden, dat de Gemeente haar vervolgens heeft moeten staken;
5. op 7 november 2007 heeft Driessen de Gemeente per brief aansprakelijk
gesteld voor de schade die hij Iijdt nu hij zijn bedrijf niet kan vestigen aan de
Oostkanaaldijk, omdat de Gemeente de vrijstelling van het bestemmingsplan
niet heeft kunnen verlenen;
6. de Gemeente heeft op z3juni 2009 voo|aardelijk een bijdrage van 550.000
euro gekregen van de Provincie Utrecht uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke
Bedrijven;
7. de Gemeente heeft op 9 juli 2009 voo|aardelijk een subsidie gekregen van
100.000 euro gekregen van de Provincie Utrecht op grond van de
Subsidieverordening Stedelijk Bouwen en Wonen.
Zoals blijkt uit de overeenkomst,
is tussen partijen het volgende overeengekomen:
1. ter compensatie van de door Driessen geleden schade met betrekking tot het
terrein aan de Oostkanaaldijk, zal de Gemeente Driessen toestaan 40 tot 60
woningen te bouwen op het terrein aan de Kleizuwe 105a;
2. de woningen op het terrein aan de Kleizuwe 105a zullen in afwijking van het
provinciebeleid geen staderswoningen in de sociale sector zijn, maar
woningen in de duurdere en betaalbare sector;
3. de Gemeente zal ter compensatie van de schade van Driessen met betrekking
tot de Oostkanaaldijk, ook de verplichting tot het realiseren van 16 tot 18
woningen in de sociale sector, ontstaan door het op de Kleizuwe 105a
afwijken van de provinciale beleidsregel, aan de Floraweg 26 te Vreeland, op
zich nemen;
4. de Gemeente zegt toe zich tot het uiterste in te spannen om tot een
onherroepelijke positieve bestemming te komen en binnen het nieuwe
bestemmingsplan ruimte te maken voor de getroffen regeling met Driessen
aangaande het terrein aan de Kleizuwe 105a;
5. voorts wordt overeengekomen dat Driessen een plan voor woningbouw zal
Iaten maken door een ingenieursbureau en wordt in de overeenkomst
gesproken van uitvoering van dit plan na goedkeuring van de Gemeente;
6. de Gemeente zegt verder toe dat zij zich maximaal zal inspannen om het
onder het ter plaatse geldende bestemmingsplan mogelijk te maken dat
Driessen aan de Oostkanaaldijk de door hem gewenste on|ikkeling, ook
woningbouw, kan realiseren',
2
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7. verder wordt Driessen door de overeenkomst verplicht de boerderij aan de
Kleizuwe 1 te herbouwen, waarvoor hij een bou-ergunning nodig heeft en
8. waartoe de Gemeente eveneens haar uiterste inspanning belooft om de
vergunning te verlenen.
Uit het bovenstaande volgt dat de Gemeente hier een privaatrechtelijke
overeenkomst sluit waarin zij zich verbindt zich tot het uiterste in te spannen om ter
compensatie van geleden schade aan Driessen een aantal gewenste
bou-ergunningen, in casu in overeenstemming met het bestemmingsplan, te
verlenen.
Eigenares merkt op dat adikel 122 Woningwet stelt, om te voorkomen dat een
Gemeente de haar krachtens het publiekrecht toekomende bevoegdheden uitbreidt
Iangs privaatrechtelijke weg, dat:
''een Gemeente geen rechtshandelingen naarburgerllk recht kan verrichten ten
aanzien van de onde|erpen waarin bl of krachtens de elgemene maatregel van
bestuuz zoals bedoeld in artikel 2 van de Woningwet is voorzien of die met
betrekking tot het bouwen bl of krachtens de |e/ Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht zln geregeld. ''
In de WABO worden onder meer de regels met betrekking tot de
omgevingsvergunning besproken. In artikel 2.1 WABO wordt onder meer gesteld dat
het verboden is te bouwen zonder een vergunning. Hieruit volgt dat de gemeente op
grond van adikel 122 Woningwet niet bevoegd is een overeenkomst zoals
1
beschreven, te sluiten.
Eigenares merkt voorts op dat in artikel 3:14 van het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd dat een ieder, die gebruik maakt van een bevoegdheid, die hem
krachtens het burgerlijk recht toekomt, deze bevoegdheid niet mag uitoefenen in
strijd met geschreven of ongeschreven regels van het publiekrecht. Nu de Gemeente
in strijd heeft gehandeld met het publiekrecht door in strijd met artikel 122 Woningwet
toch de overeenkomst te sluiten, overtreedt de Gemeente ook dit gebod uit adikel
3:14 van het Burgerlijk Wetboek. Vanwege strijd met de wet krijgt de overeenkomst
aldus een ongeoorloofd karakter en is de overeenkomst nietig.
De Hoge Raad heeft in de uitspraak Amsterdam / Ikon bepaald dat de overheid bij
het privaatrechtelijk handelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht
2
moet nemen.
Eigenares is van mening dat hier sprake is van een overeenkomst waarin een
overheid over de gebruikmaking van haar toekomende bevoegdheden contracteed',
namelijk het maken van een nieuw bestemmingsplan en het verlenen van
bou-ergunningen.
Uit de zaak Alkemade / Hornkamp blijkt dat de bevoegdheden die een Gemeente
ontleent aan de Wet ruimtelijke ordening alleen mogen strekken ter behadiging van
1 Rechtbank Zutphen 2 maad 2005, LJN A58472, Logistiek / Gemeente Borculo.
Zie ook Hoge Raad 04 april 2003, LJN AF3077, Gemeente Bleijswijk / Ve|eerder.
2 Hoge Raad 27 maart 1987, NJ 1987, 727 Amsterdam / Ikon.
3
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de planologische belangen van een Gemeente. Gebruikt een Gemeente deze
bevoegdheden voor een ander doel dan de behadiging van haar planologische
belangen, dan is er sprake van détournement de pouvoir, artikel 3:3 Algemene Wet
3
Bestuursrecht.
Eigenares is van mening dat de overeenkomst tussen Driessen en de gemeente is
opgesteld met als doel de compensatie en afwending van de door Driessen bij de
gemeente neergelegde opgeklopte schadeclaim. Een en ander blijkt zowel uit de
tekst op het voorblad als uit de considerans van de overeenkomst', de Gemeente
belooft haar medewerking aan een bestemmingsplan en vergunningen ten gunste
van Driessen, als Driessen de claim, die hij ingevolge het door de Gemeente staken
van de vrijstellingsprocedure ten behoeve van het terrein aan de Oostkanaaldijk,
meent te hebben, laat vallen.
De Gemeente behartigt hiermee dus niet haar planologische belangen, maar een
ander belang, namelijk de aMenteling van een schadeclaim en het beëindigen van
een juridisch geschil.
Zoals hierboven reeds geschetst, is een overeenkomst met een dergelijke strekking
niet geoorloofd. De tussen Driessen en de Gemeente overeengekomen voo|aarden
zijn derhalve in strijd met het verbod van détournement de pouvoir.
Hierdoor krijgt de overeenkomst een ongeoorloofd karakter en is zij ingevolge adikel
3:40 BW nietig.
Voorts stelt eigenares dat door het sluiten van de overeenkomst ook de volgende
algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn: het
zorgvuldigheidsbeginsel, het fair-play beginsel en het vedrouwensbeginsel.
Het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 3:4 Algemene Wet Bestuursrecht, vereist dat de
overheid al haar besluiten zorgvuldig voorbereidt en neemt. Nu de Gemeente al in de
overeenkomst de toezegging heeft gedaan haar uiterste medewerking te verlenen,
aan het op de in de overeenkomst voorziene wijze van bestemmen van de percelen,
wordt volgens eigenares de terechte indruk gewekt dat het nieuwe bestemmingsplan
al geheel in kannen en kruiken is. Dit gaat voorbij aan de eis die voodvloeit uit de
Wro, namelijk dat bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het aanwijzen
van nieuwe bestemmingen een zorgvuldige en complexe afweging gemaakt moet
worden van alle betrokken belangen. Nu zowel eigenares als andere omwonenden
niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Driessen en
de Gemeente, kan niet gesproken worden van een door de overheid zorgvuldig
gemaakte afweging van alle belangen.
Het fair-play beginsel, artikel 2:4 Iid 1 Algemene Wet Bestuursrecht, vereist dat de
overheid zich onpadijdig opstelt bij het nemen van een besluit. Volgens eigenares
kan in het geheel niet meer gesproken worden van onpadijdigheid van de gemeente
ten aanzien van het te nemen besluit over het nieuwe bestemmingsplan, nu de
Gemeente in de overeenkomst met Driessen duidelijk haar voorkeur voor de
gewenste bestemming heeft uitgesproken.
3 Hoge Raad 3 april 1998, AB 1998, 241 Alkemade/Hornkamp,
4
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Een beroep op schending van het vedrouwensbeginsel door een overheid vereist dat
sprake is van uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen
en / of mededelingen door het daadoe bevoegde orgaan, waaraan door de burger
4
gerechtvaardigd vertrouwen ontleend kon worden.
Uit brieven en notulen blijkt dat onder andere aan eigenares dergelijke toezeggingen
zijn gedaan, waaraan zij dan ook het vertrouwen heeft ontleend dat op het terrein
aan de Kleizuwe 105a niet meer dan drie Iandhuizen gebouwd zouden worden.
Volgens eigenares is met de Gemeente uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en
ongeclausuleerd overeengekomen dat:
de firma Driessen budgettairneutraal zal verplaatsen van het terrein aan de
Kleizuwe 105a naar een andere Iocatie. Hetgeen inhoudt dat de kosten die het
bedrijf moet maken voor de verhuizing verrekend worden met de kosten van
de opbrengst van het terrein;
2. op het terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie huizen zullen komen te
staan.
Eigenares is bereid en in staat dit alles te staven met bewijsmiddelen.
Eigenares velwijst onder meer naar:
Het verslag van de bijeenkomst van 14 augustus 1998 in Loenen (bijlage 1).
Hierin wordt vermeld:
* dat de Gemeente wacht op een specificatie van de kosten die het voor
Driessen zal meebrengen om te verhuizen;
* dat de Gemeente het als een optie ziet dat er twee landhuizen komen op het
terrein aan de Kleizuwe 105a, maar niet weet of dat de kosten van de
verhuizing van Driessen zal dekken;
* dat Driessen graag wil verhuizen maar dit niet alleen kan vanwege de
financiële repercussies van een verhuizing. Het terrein aan de Kleizuwe 105a
bestemmen voor woningbouw, zou voor de firma voldoende financiële
middelen kunnen genereren teneinde de verhuizing van het bedrijf mogelijk te
maken;
* dat de Provincie de wens tot maximaal twee Iandhuizen op het terrein aan de
Kleizuwe 105a heeft geuit.
De brief de dato 17 september 2001 van de heer C. Neervood (bijlage 2).
Hierin wordt vermeld dat:
* op 28 augustus 2000 bekend is geworden dat de verplaatsing van de firma
Driessen naar de Oostkanaaldijk volgens onderzoek ongeveer 8,5 miljoen
.5
gulden zal kosten,
* de projecton|ikkelaar invulling heeft gegeven aan de inrichting van het terrein
en uitgaat van vier huizen op het terrein aan de Kleizuwe 105a.
4 Raad van State 6 april 2011, LJN 8Q0264.
5 Dit bedrag mist een redelijke grondslag.
5
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Verklaringen en getuigenissen van betrokken personen.
Hierin wordt vermeld dat:
* tussen de Gemeente en Driessen een principeafspraak was opgesteld, dat
Driessen budgettair neutraal zou verhuizen;
* het plan was dat Driessen op basis van de afspraak van budgettair neutraal
verhuizen, op het terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie huizen zou
mogen bouwen;
* het dreigen met een schadeclaim door Driessen de reden was voor de
Gemeente om nieuwe onderhandelingen te starten;
* de fractieleiders de overeenkomst hebben getekend, omdat men de bui zag
hangen rond de gemeentelijke begroting; hierin zou de potentiële claim van
Driessen wettelijk verplicht moeten worden opgenomen in een risicoparagraaf
en dan zou de begroting niet meer in evenwicht zijn. De Gemeente zou dan
ook het risico lopen onder curatele van de Provincie te komen;
* de Gemeente de vrijstellingsprocedure heeft gestaakt omdat er protest kwam
vanuit verschillende hoeken. De heer Jellesma, Mevrouw Rehbock en druk
vanuit Nigtevecht, vanwege het verkeer dat uit de Oostkanaaldijk zou komen.
@ destijds op basis van de budgetneutrale verhuizingsafspraak de rode contour
in Vreeland, waarbinnen stedelijke vernieuwing mag plaatsvinden, via het
provinciale streekplan is verlegd.
De afspraken die de Gemeente met Driessen maakte in de overeenkomst, zijn
volgens eigenares dan ook flagrant in strijd met deze eerdere overeenkomst tussen
de Gemeente, de Provincie, Driessen en omwonenden en zijn een schending van
het vedrouwensbeginsel door de Gemeente.
Nu de Gemeente in strijd heeft gehandeld met bovenstaande beginselen, stelt
eigenares dat de overeenkomst ook op deze gronden nietig is.
Eigenares merkt voorts op dat de overeenkomst in strijd is met de redelijkheid en
billijkheid. Uit artikel 3:12 BW en de jurisprudentie vloeit vood dat ook de belangen
van derden bij de redelijk- en billijkheidstoets, van toepassing bij privaatrechtelijk
handelen van de overheid, moeten worden betrokken.
Uitvoering van de overeenkomst tussen de Gemeente en Driessen zal in redelijkheid
niet van de Gemeente kunnen worden gevergd, nu deze uitvoering in strijd is met de
de belangen van eigenares en omwonenden. 6
zwaarwegen
Bovendien stelt eigenares dat de schade van Driessen, waarvoor hij de Gemeente
aansprakelijk heeft gesteld, fictief, c.q. veel lager is en totaal geen geoorloofde reden
biedt voor wat Driesseh in de overeenkomst wordt aangeboden ter compensatie
daarvan. Het terrein aan de Oostkanaaldijk behood in eigendom nog steeds toe aan
Driessen; er is dus geen sprake van verkoop van de grond met eventueel verlies.?
6 Hoge Raad 20 mei 1994, LJN ZC1366, De negende van Oma.
1 Zie kadastraal uittreksel Oostkanaaldijk 17/ 18, Loenen a/d Vecht,
6
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Uit de jurisprudentie blijkt, dat Driessen uit de mededeling van de Gemeente dat zij
haar medewerking zou verlenen aan het inpassen van het bedrijf van Driessen
binnen het bestemmingsplan aangaande de Oostkanaaldijk middels een procedure
ex artikel 19 WRO, niet kon en mocht afleiden dat de betresende vrijstelling ook
inderdaad zou worden verleend, nu vanaf het begin af aan duidelijk was dat daarbij
ook een hoop andere belangen speelden. e Dat de Gemeente de vrijstelling
vervolgens niet heeft kunnen verlenen vanwege bezwaren van omwonenden, is iets
waar Driessen vanaf begin af aan rekening mee had moeten houden. Bovendien
heeft Driessen het terrein aan de Oostkanaaldijk al aangekocht, voordat er uberhaupt
een vrijstellingsprocedure was opgestart. Het risico van deze voodijdige aankoop
komt dan ook voor rekening van Driessen zelf en hoeq absoluut niet gecompenseerd
te worden door de Gemeente.
Uit notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad blijkt, dat vrijwel geen van
de leden van de raad een claim van Driessen vreesde. Gemeenteraadsleden voeren
daaltoe aan dat het destijds genomen besluit tot het beginnen van een
vrijstellingsprocedure genomen is op 'verkeerde gronden', waar Driessen volgens de
raadsleden zelf de hand in heeft gehad. Bovendien heeft de Gemeente wel degelijk
moeite gedaan om de gewenste vrijstelling van het bestemmingsplan te verkrijgen.
Volgens deze raadsleden staat het de Gemeente daarom vrij een dergelijk besluit
terug te draaien, zonder aansprakelijk te zijn voor de daardoor te ontstane schade.
9
Uit de jurisprudentie blijkt dat Gemeente daarin ogenschijnlijk gelijk heeft.
Nu Driessen geen enkele grond (geen actie uit onrechtmatige daad of wanprestatie)
heeft, om zich met succes te beroepen op een recht op schadevergoeding, stelt
eigenares zich op het standpunt dat het absurd is dat de Gemeente de
overeenkomst met Driessen heeft gesloten.
Eigenares is eens te meer verbijsterd nu uit de overeenkomst blijkt, dat Driessen een
wel zeer ruime compensatie wordt aangeboden op de hierboven beschreven valse
grondslag en is van mening dat ook op deze grond sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Eigenares vindt het onbegrijpelijk dat de raad, hoewel zij een schadeclaim
van Driessen totaal niet vreesde, Driessen toch een compensatieregeling aanbiedt.
Eigenares is dan ook van mening dat door de overeenkomst tevens sprake kan zijn
van opzettelijke materiële valsheid in geschri|e, conform adikel 225 Wetboek van
strafrecht.
Hier komt bij dat eigenares van mening is dat de vermeende schadeclaim van
Driessen op de Gemeente, ook na een eventuele uitvoering van de overeenkomst en
het nieuwe bestemmingsplan, zou kunnen blijven bestaan, als de overeenkomst
10
nietig wordt bevonden.
In deze fase kan en hoeft niet te worden ingegaan op het concept -
on|erpbestemmingsplan zelf, aangezien dit plan stoelt op een nietige
overeenkomst.
B Hof Amsterdam 16 juni 2009, LJN 8.1850 ,7 Top Wind B.V. / Gemeente Wewershoof.
9 Rechtbank Zutphen 10-02-2009, LJN BH 2379.
10 Hoge Raad 3 april 1998, AB 1998, 241 Alkemade/Hornkamp.
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Eigenares wil er echter wel op wijzen dat overigens bekend is dat, zowel de
Monumentencommissie als de Dorpsraad van Vreeland en alle andere omwonenden
en vele derde - belanghebbenden unaniem faliekant tegen het concept -
on|erpbestemmingsplan Vreeland - Oost in zijn huidige omvang zijn,
Op grond van het bovenstaande verlangt eigenares van de Gemeente dat zij
bevestigt dat zij geen verdere uitvoering aan de overeenkomst meer geeft en
verdere uitvoering van de overeenkomst direct staakt.
Voorts verlangt eigenares dat de Gemeente het op deze nietige overeenkomst
gebaseerde concept-on|erjbestemminjsplan onve|ijld integraal intrekt en
daarvan onverwijld een publlcatie doet ultgaan in de pers en aan
belanghebbenden.
Bij gebreke van integrale schrioelijke bevestiging van het bovenstaande voor
vrijdag 27 mei 2011 om 12.00 uur des voormiddag zullen rechtsmaatregelen
worden gestart
Met de meeste hoogacht'lng,
. . g g ,
,. w w,.,
N
Dr. mr. Ilkhof.
8
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De Lairessestraat 127
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F. +31 - (0)20 - 462 40 80
hd@hd-dutchlaNen.ï
|.hd-dutchla|ers.nl
Trust Account / Derde|ekening:
50.14.70.840,
Stichting Derdengelden
Hoegcn Dijkhof Advecaten
BIC ABNANL 2A,
IBAN NL 07A8NA0501470840
AAN:
1) DE GEDEPUTEE|E STATEN VAN DE PROVINCIE UTRECHT;
2) DE PROVINCIALE STATEN VAN UTRECHT;
3) n & W VAN DE GEMEENTE LOENEN ;
4) DE RAAD VAN DE GEMEENTE LOENEN;
GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:
Mevrouw A. HOEGEN DI|HOF-WIDANDS, verzoekster/appellante, hierna ftverzoekstex''
te noemen, te dezer zake woonplaats kiezende te 1 075 HJ Amsterdam, aan de Lairessestraat 127,
ten kantore van Hoegen Dijkhof Advocaten, waarvan de Advocaat en Procureur Mr H.J. Hoegen
Dijkhof met de macht van assumptie en substitutie bij deze door verzoekster als gemachtigde
wordt gesteld en als zodanig voor verzoekster in en buiten rechte zal optreden.
verzoekster/appellante is eigenaresse van het çtplantagehuis'' te 3633 AG Vreeland, Kleizuwe
1 01 .
Verzoekster/appellante richt bij
beroepen tegen:
I.DE GE|EENTE LOENEN;
deze onderstaande a|sprakelijkstellin|edenkingen|em|en/
2. DE PROVINCIE UTRECHT;
terzake de gemeentelijke |tRuimtelijke Visie Vreeland Oost'' en het provinciale Concept-
Streekplan, voor zover betreffende Vreeland Oost.
,4. Onzorgvuldig handelen door Gemeente en ProvînclWschendinë Yan toezegginëen en
opgewekt vertrouwen door Gemeente en Provincie M'lllekeur Ytln Gemeente en Pr|vînde
Het bestemmingsplan m.b.t. het terrein van Driessen luidt aldus, dat dit behoort tot een çsa|arisch
ebied met landschappelijke en natutl-etenschappelijke waarde''.Tijdens de behandeling van dit
g
bestemmingsplan heeft de Gemeente zich, na overleg met de Provincie en omwonenden, ook
ondubbelzinnig, uitdruWelijk en herhaald uitgesproken voor maximaal twee woningen op het
bedrijfste|ein van Driessen (2 hectare). In de onderhandelingen met omwonenden van Gemeente
en Provincie is hun ook toegezegd door beide instanties en wel diverse malen, dat, om Driessen
tegemoet te komen in de verhuiskosten (Driessen zou al jartn geleden gaan verhuizen), er
bedrijfsteaein aldaar (2 hectare) mochten worden gerealiseerd.
mâximaal twee woningen op bet
1.
1
Member of IAG lntcmatîonal - An Association of lndependent Profcssional Firms
h our current F'ec Schedule for Legal Semiccs', or at agreed ratcs ant'l are excltlsively govcrned by our 'Standard Tcrms and (olàditions
All otlr services arii payable in accordance wit
' hich apply to all legal relationships to which we are a party and contain a limitation of liability clause. nese Standard 'fell'ns and Conditions can btl consulted
for Legal Scrdces w
at our website and at our offce and will be sent upon request free of charge.
Hoegen Dijkhof Advocaten B,V. No. 34191452, BTW/VAT No. NL8!2173624801
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Uiteraard nader in overleg in te vullen waar en hoe precies. Een samenhang van de terreinen van
Driesen, Mur en Greif is dan erg belangrijk. Innllling van bebouwing (met maximaal twee
j ts xojat gedaan
buitenplaatsen op het terrein van Driessen) op een manier dat er in de eerste p aa
dt aan de waarden van de Plantage, Vredenrust en Brugzicht en Vreedenhorst, is alsdan
wor
odzakelijk, terwijl de natuurwaarden dienen te worden vergroot. In de Visie Vreeland Oost,
no
waaraan het concept Streekplan tegemoet is gekomen door het trekken van en rode contour,
wordt echter een totale inbreuk op en schending van deze ondubbelzinnige, duidelijke en
herhaalde toezeggingen gepleegd, door ineens en totaal ongerechtvaardigd (oa. strijd met de
rincipes van behoud en herstel van historisch erfgoed, belvedère visie en behoud van natuur) een
p
le woningbouw te propageren op het terrein van Van Leer, Driessen en op het terrein van
massa
Dit is volstrekte stelsetloosheid en willekeur en dus Gagrant in strijd met de algemene
Mur.
beginselen van behoorlijk bestuur en wanprestatie, juncto een onrechtmatige daad.
B. Sommatie tot nakoming/Aansprakel|kstelling
Zowel de Gemeente als de Provincie maken zich
hiermee, zoals gezegd, schuldig aan
onbehoorlijk bestuur. Beide horen zich echter aan hun ondubbelzinnige toezeggingen te houden
en beide worden bij deze hiertoe gesommeerd en aansprakelijk gesteld hiervoor, alsmede voor
lle schade en kosten. Deze schade zal in de miljoenen kunnen gaan lopen. De Visie en het
a
cept Streekplan kunnen reeds hierom geen doorgang vinden. Voor zoveel nodig, maakt
con
cliënte hierbij echter alsnog navolgend bezwaar tegen de Visie en het Concept Streekplan en voor
er nodig, gaat cliënte hierbij in beroep tegen de Visie en het Concept Streekplan. Reeds eerder
zov
diende cliente bezwaren en bedenkingen in. Toen kreeg zij te horen van de Gemeente dat hetgeen
zij wenste was bestemd! Niets blijkt echter minder waar te zijn.
Cï Onjuîste bejegeningMiet-bekendmaken tïa|iet-horen M|n belanghebbende En insttmtles
2.
3.
Nooit is verzoekster als zeer belangrijke partij in deze zaak op welke wijze dan ook direct en
tevoren op de hoogte gesteld door Gemeente of Provincie van wat er exact speelde en dit had wel
behoren te gebeuren. Verzoekster is dus onjuist bejegend en in hoge mate onzorgvuldig en dit is
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zijn belanpijke
instanties zoals de Monumentencommissie van de Gemeente, de Rijksmonumentendienst, het
Ministerie en de bij een en ander betrokken overige instanties zoals Natuurbeheer, Stichting
Behoud Pa|iculiere Historische Buitenplaatsen, Stichting Vechtplassencommissie, enz., hier niet
bij betrokken geworden of geraadpleegd en men doet dus maar.
.D. Waar gaat het om?
Naast het bovenstaande geldt voorts, dat de ''Ruimtelijke Visie Vreeland Oost'', aan alle kanten
rammelt. Kort samengevat komt het in dit stuk hierop neer, dat men:
) op het terrein Van Leer, (bedrijfsbestemming industrie, een nog actieve vatenfabriek, thans
a
ççcyreif' geheten, die men niet weg wil dwingen, ondanks het sinds enigejaren steeds meer
veroerzaken van geluids-en vooral van grote st|vinderl',
4.
2
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b) op het terrein Mur (circa 4.500 meter, bedrijfsbestemming, een geabandonneerd
expeditiebedrijg en
c) op het terrein Driessen (3 hectare agrarische bestemming, maar waarvan 2 hectare illegaal
geblœlik-t wordt als bedrijfste|ein, annex bomenopslag, waardoor het aanzien van het
Rijksmonument al zeer wordt geschaadl;
maar liefst 80 woningen wil zetten!
Terrein Van Leer grenst aan terrein Mur en aan het Rijksmontlmentaal en als
Beschermd Domsgezicht beschermde park vatl het Plantagehuis (groot circa 4 hectarel;
terrein Mur grenst aan het park van het Pl|tagehuis, gescheiden daarvan door de
Plantagewetering en terrein Driessen grenst eveneens aan dit park, eveneens daarvan gescheiden
door de Plantagewetering. Een ander ligt verder midden tussen de buitenplaatsen Plantagehuis,
Vrederust (Mr de Hosson), Brugzicht (Greig en Vreedenhorst (Jhr. Beelaerts van Blokland). Men
wil beginnen met Driessen. Mur kan niet bebouwd worden op grond van een bestaande
erfdienstbaarheid van de Plantage ten laste van dit perceel en zeker niet zolang Van Leer niet weg
is gegaan, op grond van een bestaande zgn. milieucirkel. Zodra Van Leer weg is, zou men dan
met Van Leer en Mur verder willen gaan. De vemlaatsing van Driessen en Mur en van Van Leer
zou hielllAee ge|nancierd moeten worden. De ontsluiting zou plaatsùnden via de Bergseweg en
via de Kleizuwe, in elk geval laatstgenoemde weg totaal ongeschikt hiervoor en in elk geval is de
Kleizuwe geen eigendom van de Gemeente en heeft door haar aard terecht de status van B-weg.
Hiertoe is deze Ruimtelijke Visie dan opgesteld ep in het Concept Provinciaal Streekplan heeft
men op grond van deze Visie klakkeloos een rode contour om deze terreinen getrokken. Zie de
bdreffende passages uit het concept Streekplan.
5.
6.
Indien dit plan onverhoopt wordt gerealiseerd, zal het beschermde aanzien van het Plantagehuis
en van de andere buitenplaatsen aldaar (Vrederust, Brugzicht en Vreedenhorst en van de
omgeving alsmede de werkelijk unieke stand van de natuur aldaar en in de aangrenzende
Dorssewa|d, onnodig en zeer ernstig en onherstelbar geschaad worden.
Het Pl|tagehuis, de zetel van de voormalige vrije Hoge Ridde|atige Heerlijkheîd Vreeland
en de Dorsse Waard7', is een Rijksmonument met zgn. complexbesche|ing. Huis en park zijn
Rijksmonument en als zodanig beschermd. Tot het park behoort hetgeen in de beschi|ing van
de Minister Aanwijzing tot Rijksmonument'', is opgenomen. Dus huis en park, inclusief de
Plantagewetering, de Oude Vecht, het Jubiletlmlaantje (ook wel Brede Laan genoemd), de Slag
bij Leipzig en de Slag bij Waterloo-gedenkstenen aldaar, de met een 9 door de Provincie
geroemde hoogstamboomgaard ||de Driehoeck'', de Slag bij Waterloo-brug 1815 ('s Heren Hek)
aldaar, de Zijldijk, een strategisch stuk van de openbare weg de Kleizuwe, het (çspe|erveld'' (het
terrein van het voormalig kasteel Vredeland, ook beschermd als rcheologisch terrein), de
waterloop aldaar en de Slaé bij Leipzig-brug l 81 3 (s Heren Hek) aldaar.
De Plantage 1832 hoort tevens bij het Beschermd Domsgezicht van Vreeland, dat feitelijk
grotendeels (90 %) uit de Plantage bestaat, maar zich ook wat verder naar het oosten langs de
8.
9.
3
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Kleizuwe uitstrekt en voor zover bekend, valt ook het terrein Driessen hieronder.
Onrechtmatig en een inbreuk op de privacy is,
Plantage l 832 heeft genomen en in de Visie geplaatst, zonder toestemming daalvoor te vragen.
Onjuist is dat men het in de Visie over eigendommen van de Plantage heeA, zonder dit te
lden. Ook onjuist is, dat men beweert dat hier sprake is van een ''voormalig'' landgoed.
verme
Zonder in allerlei de|nitiekwesties te willen vervallen, kan worden gemeld dat hier sprake is van
wat velen een landgoed noemen, in elk geval van een Historische Buitenplaats, van een
Rijksmonument en een Beschermd Domsgezicht, aangesloten bij de Stichting tot Behoud van
Padiculiere Historische Buitenplaatsen CTliB''). Nota bene een stichting, die door de
Rijksoverheid juist wordt gesteund in al haar zeer waardevolle strevingen.
dat men zomaar foto's van het landgoed de
10.
E. Rulmtel|ke Vlsle Vreeland Oost onvolledik en
volkomen ondeugdd|k
1 1 .
De Visie volgend volgt hieronder een commentaar daarop, waaruit blijkt hoe onvolledig en
ondeugdelijk deze Visie wel is.
Het isjuist dat van Leer via de historische kel'n van Vreeland wordt (en Mur werd) bereikt. Men
laat echter na te vermelden, dat deze wantoestand een situatie is, die door de Gemeente zelf is
eschapen. In plus minus 1964 werd Mur genoodza|t uit Loenen te ve|rekken. Zij kon toen in
g
vreeland neerstrijken, welk dorp deel uitmaakt van Loenen. Jaren lang heeû Mur toen het dorp
Vreeland met grote vrachtwagens kunnen teisteren, totdat de eigenaar circa anderhalfjar
eleden overleed en het noodlijdende bedrijf moest worden verkocht aan een concu|ent. Men
g
laat dus na te vermelden dat Mur ter plekkt niet meer bestaat en zelf inmiddels al weggegaan is.
voorts laat men na te vermelden dat de Plantage een erfdienstbaarheid heeft ten laste van het
terrein Mur, o.a. om daar niet te bouwen.
Men stelt dat het bedrijf Driessen wordt
een sprake, laat staan van een rechtmatige ontsluiting. Men
de k'westie Driessen al sinds minimaal een tiental jaren een grote onmin is ontstaan met de
Gemeente, aangezien deze, zonder de omwonenden te horen en zonder met het milieu en de
wegenwet (de aard van de weg bepaalt de mate van openbaarheid van de weg) en het
eigendomsrecht rekening te houden, een zgn. B weg -ontheffng (thans anders genaamd) heeA
verleend aan dit bedrijf, zonder dat dit bedrijf over een milieuvergu|ing beschikte en beschikt
en zonder rekening te houden bij de verlening van die vergunning met de belangen van de
enden en met het milieu. Hierdoor wordt een constant çsbijzonder beslag'' gelegd op een
omwon
weg die geen eigendom is van de Gemeente en wordt het eigendomsrecht o|echtmatig
uitgehold. De Gemeente is evenals de Provincie hiervoor reeds aansprakelijk gesteld.
ççontsloten'' door de Kleizuwe. Van çûontsluiting'' is J-uist
laat voolïs na te vermelden, dat over
12.
13.
14.
Tevens laat men na te vermelden, dat hierover al diverse procedures zijn gevoerd en zullen
worden gevoerd en dat dit bedrijf o.a. op een stuk van de Kleizuwe rijdt, dat eigendom is van de
Plantage. Vroeger was de Zuwe een looppad in het moeras. De Wegenwet heeft dit beweerdelijk
4
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openbaar gemam, echter vergeten wordt dat de (tl-leer van Vreeland'' alles had aangegeven met
palen met ttHvV'' daarop en dat de aard van de weg de mate van openbaarheid bepaalt (artikel 6
Wegenwet). Door de B-weg ontheffâng (heet thans anders) te verlenen, heeû de Gemeente het
eigendomsrecht onrechtmatig uitgehold. De Provincie heeft hiervan o|echtmatig gebruik
gemaakt. Hetzelfde zal geschieden als er onverhoopt een ontsluiting komt voor 80 of minder
woningen.
Volkomen in strijd met de waarheid, wordt in de Visie (p. 9) beweerd, dat het bedrijf Driessen
over alle vergunningen beschikt. Het tegendeel is het geval. Het bedrijf heeû geen
milieuvergunning en een eerder verleende vergunning is vernietigd door de hoogste instantie.
Voorts heeû het bedrijf toegezegd en overeengekomen met Provincie, Gemeente en
omwonenden, vrijwillig weg te gaan, maar het heeft zogenaamd niet elders een terrein kunnen
vinden. De overeenkomst met omwonenden, gemeente en Provincie daartoe is echter al meer dan
driejaren geleden gesloten. De Gemeente deed niets en de Provincie evenmin. Beide zijn
aansprakelijk gesteld. Van compensatie aan Driessen in de vol'l'n van geld of andere
tegemoetkoming dan bevorderen, dat men op het terrein Loenen werf 2 a terecht kon, was geen
sprake.
Ook deze situatie is door de Gemeente en de Provincie gecreëerd, door niet adequaat op te treden
toen dit bedrijf Driessen zich onrechtmatig vestigde en ontwi|elde in een agrarisch gebied, met
grote landschappelijke en natuu|etenschapptlijke waarde.
15.
16.
17.
Het pal aan de Vecht, met hoofdgebouw in de vorm van een historische buitenplaats
(''Brugzicht''), gelegen bedrijf van Van Leer (deze buitenplaats dient volgens alle deskundigen
ook behouden te blijven, c.q. hersteld te worden), dateert uit de tijd dat de overheid nog weinig,
of helem|l niet op cultuur of milieu lette en veroorzaakt regelmatig een grote stan|inder,
alsmede een constante visuele hinder. Men wil dit bedrijf echter niet wegjagen om pseudo-
nostalgische, c.q. politieke ove-egingen, namelijk een deel van de lokale gemeenschap heeû
daar gewerkt en een (klein) deel werkt daar nog. Dit bedrijf gaat dus alleen weg, wanneer het dat
zelf wil.
Mur is al weg en Driessen had duidelijk afgesproken met Provincie, Gemeente en omwonenden,
weg te zullen gaan. De netto-opbrengst van de verkoop van grond en woningen door de
Gemeente of derden, zal ook nooit toereikend zijn om Van Leer te vemlaatsen, tenvijl Mur al
weg is en de Plantage zeker niet (of in elk geval niet zonder meer), onder de haar toekomende en
voor haar essentiële erfdienstbaarheid op het terrein Mur, zal toestaan dat daar gebouwd wordt,
en Driessen al weg zou gaan en zeker niet beloond behoort te worden voor onrechtmatig gedrag,
telwijl de Gemeente, als in feite de hoofdschuldige, zich evenmin op kosten van de Plantage en
anderen, ten nadele van het behoud van ons historisch erfgoed en onze natuur, uit de nesten mag
werken. Bovendien heeû Driessen naar inmiddels bekend is geworden, thans vrijwillig een
terrein gekocht elders in de provincie Utrecht of een optie daarop genomen en gaat dus al uit
eigen beweging weg.
18.
5
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19.
De Gemeente handelt kennelijk onredelijk en onzorgaldig. De werkelijke motieven van dit plan
kunnen niet de voorgespiegelde opbrengsten zijn. Het navrante en contradictoire is ook, dat men
het landgoed de Plantage en de natuur aldaar zelf zo aanprijst in de Visie en vervolgens daar pal
naast iets van 8û woningen neer wil zetten. Het terrein Driessen dient echter op grond van het
estelde in de Visie omtrent de natuur aldaar en op grond van eerdere beleidsvoomemens en
g
toezeggingen en op grond van het Provinciaal Buitenplaatsenbeleid en het overig Rijks- en
Provinciaal beleid,juist weer geheel of grotendeels aan de agrarische of natuurbestemming te
worden teruggegeven.
lndien men het zou laten bij het terrein Van Leer, voorzover niet grenzend aan de Plantage, zou
kunnen spreken van een potentiële kwaliteitsverbetering, als alleen daar enkele
men nog
(passende) woningen lçwamen en op het terrein Mur en Driessen weinig of niets zou gebeuren,
maar de tenvinen Mur en Driessen te bestempelen als woningbou|eaein en dat een
kwaliteitsverbetering te noemen, is volledig onjuist en in wezen vloeken in de kerk.
+: Détournement depouvoîr/ondeugdel|ke grondslag/ontbrekende althans onvoldoende
motîverîng /Niet-draagkrachtîge motîvering / onzorgvuldige en oniulste afwœing/ln
redaqkheid nîet kunnen komen tot de onderhavlge besluite|plannen
20.
2 1 .
De Plantage speelt volgens de Visie een belanrijke rol in de on|epuitg|gspunten voor de
locatie Driessen, dus niet voor Vreeland Oost, waaêdoor hier de aap uit de mouw komt, nnmelijk
dat dit stuk, deze Visie, in wezen een slechts door het belang van Driessen en derden geïnspireerd
is weg en van Leer hoeft niet weg en Driessen zou zelf krachtens eerdere
stuk is, want Mur
overeenkomst al weg gaan en heeh inmiddels elders ook al een bedrijfsteaein gekocht. Het is
voorts grote onzin, dat door dit plan voldoende Gnanciële middelen kunnen worden gegenereerd
om Van Leer weg te krijgen. Mur is al weg en het plan is dus alleen bedoeld voor Driessen, die al
jaren de Kleizuwe onder zich heeû laten lijden door daar onrechtmatig een niet agrarisch bedrijf
te vestigen en te voeren en voor de Gemeente, die daaraan in zeer belanpijke mate medeschuldig
is, maar het probleem op de Provincie kon afschuiven, omdat het bedrijf technisch onder de
Apalstoffenwet valt (behorend tot de compdentie van de Provincie).
Bovendien staat in het Concept Streekplan, dat de woningen bedoeld zullen zijn voor starters en
senioren, dus een zeer weinig kapitaalkachtige grotp, terwijl de Visie stelt, dat er duurdere
woningen zullen moeten komen. De Provincie is hierin niet mee gegaan en zodoende is de
ondslag van het plan reeds weggevallen. Niettemin trekt men dus als Provincie zomaar een
rode contour en de mate van onzorgvuldigheid is deràalve zeer groot te noemen. Onbewijpelijk is
ook, dat men in de Visie een inrichtingsvoorstel ve|aardigt om zogenaamd duidelij|eid te
verschaffen over de |n|cieel-economische haalbaarheid van het plan, dat echter op een
valse/ondeugdelijke grondslag berust; daar geen enkel cijfer op loslaat en dat de Provincie dan
zomaar een rode contour om het gebied trekt. Hier is op zijn minst sprake van een onzorgvuldige
besluitvo|ing. Zie ook p. 15 in dit verband, waar ||out of the blue'' en totaal ongemotiveerd een
functiewijziging naar een natuuron|ikkeling wordt uitgesloten. Tevens is er sprake van
woordbreuk door de Gemeente en de Provincie, door nu met dit plan te komen, aangezien in een
eerder stadium deze beide hadden toegezegd te bekijken maximaal 2 woningen op het
22.
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bedrijfsteaein van Driessen (dus 2 woningen op in totaal 2 hectare, zodat 1 hectare overig terrein
langs de Oude Vecht, geheel vrij zott blijven van bebouwing) toe te zullen staan.
G. Str|d met bestaand bestemmlngsplan
In dit verband wordt vemezen naar de Voorschrihen deel uitmakende van hçt
bestemmingsplan ''Buitengebied'', van mei 1978, waar Driessen onder viel. Artikel 10 A daarvan,
dat op deze gronden geen gebouwen ofandere bouwwerken mogen worden gebouwd. Onder
zegt
zeer beperkende voorwaarden mag hiervan, in het kader van de ve-ezenlijking van de
uitoefening van een agrarisch bedrijf, vrijstelling worden verleend, echter de schaal, het karakter
en het type van het landschap mogen niet onevenredig worden aangepast. Door de massale
voorgestane woningbouw, hoe (gewild) leuk ook vel'pald;, zal dit echter wel geschieden.
Tijdens de inspraakreacties in verband met een wijziging van dit bestemmingsplan, k'wam
Driessen met diverse opmerkingen. O.a. werd bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een
natuu-etenschappelijke bestemming aan een deel van het terrein en het verkleinen van een
bouwvlak. Deze voor de Plantage en voor de natuur essentiële strook grond tussen het
bedrijfsteaein En de Oude Vecht-arm zou ook in de on|i|eling van een bouw - en
inrichtingspl| moeten worden betrokken. Dan zou het totale terrein zo'n 3 hectare groot zijn.
Geantwoord werd, dat het beleid van Gemeente, Provincie en Rijk er op gericht is het
totstandkomen van nieuwe woningen in het buitengebied tegen te gaan. Het aantal woningen
ht niet toenemen. De bereidheid van Provincie en Gemeente ging niet verder dan te bekijken
moc
2 woningen van elk 1.000 kubieke meter en l woning per hectare toe te staan. De bedoelde strook
zou worden opgenomen birmen de ''wijzigingsbevoegdheid buitenplaats''. Deze uitbreiding naar 3
hectare betekende echter niet, dat er een extra woning mocht worden geplaatst. De ontsluiting
zou alleen plaatsvinden via de Bergseweg. Driessen is dus onder het nieuwe bestemmingsplan
Loenen Buitengebied dat thans bij de Provincie ligt, wegbestemd. Tegen dit plan heeft Driesen
niet geageerd. Driessen was het er mee eens en kon maximaal twee woningen krijgen als
onverdiende compensatie voor de verplaatsing van een nota bene zelf aldaar illegaal opgebouwd
bedrijf, op de bekende twee hectare van haar gebied en met buitenplaatskarakter. Zo is het
door de gemeente gesteld in diverse geschrilen en in beginsel overeengekomen.
23.
24.
25.
Geconcltldeerd mag worden dat de Gemeente haar toezeggingen faliekant en onbegrijpelijk heeh
eschonden door thans te komen met een Visie, die dinmetraal hier tegenover staat. Hetzelfde
g
kan worden gezegd van de Provincie. Een en ander werpt een schril licht op de zorgaldîgheid
van de besluitvo|ing en de betrouwbaarheid van deze gesprekspa|ners.
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ze strqd met R|ksmonumentenwet en Provinclaal Buitenplaatsenbeleid
Men spreekt thans als Gemeente over een |tmee-aarde'', die door realisering van het plan in de
omgeving zou worden gecreëerd. Gaat het plan door, dan zal men in feite een van de meest
waardevolle zaken in Vreeland en omstreken vernietigen, namelijk een uniek Rijksmonument en
Beschermd Dorpsgezicht en een unieke natuur en polder en de kans missen de verstoorde
samenhang tussen de genoemde vier belanpijke Historische Buitenplaatsen in het gebied te
herstellen.
Een en ander zal dan ook volledig in strijd zijn met door de provincie zelf uitgezette beleidslijnen
op het vlak van de besche|ing en handhaving van Historische Buitenplaatsen. Deze
Buitenplaatsen hebben volgens de provincie grote ruimten vol'lll gegeven en beïnvloed. Huis,
ark en omgeving zijn een onlosmakelijke eenheid. De parken, bossen, zichtlanen en zichtlijnen
P
even samen vorm aan het fenomeen Flistorische Buitenplaats. De onderlinge ligging van
g
Historische Buitenplaatsen is van groot belang en daar moet niet wat tussen komen. lnderdaad is
er een subtiel spel van open en gesloten ruimten, waaraan de Historische Buitenplaatsen zo'n
bel|grijke bijdrage hebben geleverd. Onbesuisde plannen zoals m.b.t. Vreeland Oost moet men
dan ook niet realiseren. De buitenplaats Brugzicht (Van Leer) , de buitenplaats Vrederust
(westelijk daarvan gelegen) en de buitenplaats Vreedenhorst (oostelijk van Van Leer gelegen)
vormen tezamen met het Plantagehuis een ha|onische driehoek en het gebied daar tussenin, is
van grote landschappelijke en natuu-etenschappelijke waarde en mag niet worden geschaad
door huizenbouw of anderszins. Evenmin mag men het aanzien van de rest van de Dorssewaard
en de natuur aldaar op deze of andere wijze gaan schaden. Het is ook een ieder verboden het
aanzien van een Rijksmonument te schaden of een Rijksmonument op andere wijze te schaden.
Realisatie van de Visie juncto het streekplan leidt ook rechtstreeks hiertoe. lmmers, het aanzien
van circa vier buitenplaatsen wordt hierdoor ernstig geschaad.
26.
27.
28.
Het gaat hier ook volgens de PHB om een belang van bovenregionale aard, dus van nationaal
iveau, namelijk het beschermde monumentencomplex. Niet alleen het steen, maar vooral ook
n
het groen heeft een nationaal beschermde status. Waar sprake is van een beschermd domsgezicht,
is dit ook een belang van nationaal niveau (beide voodvloeiend uit Monumentenwet 1988). Een
monument kan aangewezen worden op grond van zijn schoonheid. Dat is hier ook het geval. Dan
zal de bouw van 80 woningen in de onmiddellijke omtrek een verstoring van het
monumentencomplex betekenen. Dit is het gevolg van de externe werking die uit gaat van de
beschermde status van het monumentencomplex. Bij deze externe werking is ook Mntasting
denkbaar door bijvoorbeeld verandering grondwaterstand. Tevens is er ook sprake van aantasting
van zichtassen. Er zijn beschermde archeologische monumenten aanwezig (Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek).
8
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Z Onluiste vermelding van de aard van het gebleWAantastinë van de belangr|ke
natuurwaarden van het gebie|andelen In str|d met eigen Provindaal Milîeubeleîdsplûn
Het is absoluut onjuist dat het terrein van Van Leer, van Mur en van Driessen geen
natuu-etenschappelijk relevante waarde bezit. Tevens is het onjuist dat in de directe
omgeving zich geen gevoelige objecten bevinden. In de eerste plaats maken bedoelde
terreinen deel uit van een open agrarisch gebied, dat grenst aan een natuurgebied, te weten
de Plantage 1832. Tevens is dit natuurgebied door de Provincie Utrecht aangemerkt als
Historische Buitenplaats en de Historische Buitenplaats |ùpl|tagehuis'', Kleizuwe 101 en
het gehele gebied ten noorden en ten zuiden van de Kleizuwe 101 en de Kleizuwe ter pleldûe zijn
al jaren Rijksmonument, met en dat is zeer belangrijk, complexbesche|ing. Daamaast is het
buurpand Kleizuwe 107a een Rijksmonument en bevinden zich in de nabijheid, zoals gezegd drie
andere Historische Buitenplaatsen, tevens Rijksmonumenten. Het hele gebied waarvan hier
sprake is, is een bij uitstek uniek gebied, dat van bijzonder grote culturele en
natuu-etenschappelijke waarde is. Het gebied ligt in Belvedère gebied, en in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die door OC& W voorgedragen gaat worden of is voorgedragen voor de
Wereld Efgoedlijst van Unesco; de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en in een (toekomstig)
nationaal landschap (zie Nota Ruimte) en in een Vogelrichtlijn gebied. De provincie en de
emeente behoren hiel'van op de hoogte te zijn en zouden niet van het nationaal beleid mogen
g
afwijken. Dit heeû het gevolgen voor de bebouwingsmogelijkheden.
volgens het Milieubeleidspl| van de Provincie Utrecht 1993-1997 zijn er
bodembesche|ingsgebieden, te weten gebieden, die extra besche|ing behoeven vanwege hun
waardevolle bodem (abiotische waarde) en/of vanwege het voorkomen van waardevolle
landschapselementen die primair bepaald zijn door de bodem (biotische en antropogene waarde).
Het beleid in de Provincie Utrecht t.a.v. de bodembeschermingsgebieden is weergegeven in het
Uitwerkingsplan Bodembeschermingsgebieden dat als bijlage 11 bij het Milieubeleidsplan is
gevoegd. In het Ui|erkingsplan zijn 29 bodembeschermingsgebieden opgenomen.
Bodembesche|ingsgebieden kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën:
29.
30.
uote ..
q
a. Abiotische waardevolle gebieden: gebieden die uit het oogpunt van geologie,
eomorfologie, bodemkunde en hydrologie waardevol zijn. De grootste bedreiging bestaat uit
g
verstoring van deze eigenschappen door fysieke ingrepen. Kwelgebieden en veengronden zijn
daarnaast nog gevoelig voor waterhuishoudktlndige ingrepen, die leiden tot de beëindiging van
kwel of tot verlaging van de grondwaterstand. Minder opvallend is de chemische verstoring door
verzuring, vermesting en verspreiding van milieugevaarlijke stoffen, die o.a. kan leiden tot
eutroGëring van voedsela|e gronden.
b. Biotisch wa|devolle gebieden: gebieden die worden gekenmerkt door het voorkomtn
van botanische en/of faunistische waarden. Deze waarden worden (inldirect bepaald door de
abiotische gesteldheid. Biotisch waardevolle gebieden zijn gevoelig voor fysieke ingxvpen, omdat
9
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deze ingrepen de hele bodem kunnen aantasten. Daamaast kunnen biotisch waardevolle gebieden
worden bedreigd door verdroging, de ve|indering of beëindiging van kwel, ontzilting of de
inlaat van gebiedsvreemd water. Verzuring en venuesting kunnen leiden tot eutrofëring.
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen vonut ook een bedreiging voor biotisch waardevolle
gebieden.
c. Antropogeen waardevolle gebieden: gebieden waar overblijfselen van de bewonings- en
ontgi|ingsgeschiedenis te|ggevonden lamnen worden, die een duidelijke samenhang vertonen
met de bodem. Deze gebieden worden voo|amelijk bedreigd door fysieke ingrepen. Daarnaast
vonnen daling van de grondwaterstand en verzuring een bedreiging voor archeologische
vondsten.
unquote:
Bekijken we vervolgens de kaarten, dan zien we dat volgens
ebied is aangegeven als een potentieel stiltegebied. Driessen is blijkens (duitwerking van
g
bodembesche|ing Provincie Utrecht Dienst Water en Milieu kaart 1, gelegen in een
||ardkundig waardevol gebied'' volgens kaart 2 gelegen in een ççgebied met een
biotische/abiotische relatie'', volgens kaart 3 gelegen in een E|biotische waardevol gebied'',
volgens kaatï 4 gelegen in de directe nabijheid van tteen |cheologisch waardevol gebied'',
volgens kaart 5 gelegçn in Eteen cultuur-historisch waardevol gebied'', volgens kaart 6 gelegen in
een gebied waarin çsintevatie van abiotische, biotische en culturele waarden'' en volgens kaart 7
elegen in een (tbodembesche|ingsgebied''.
g
kaart Y het onderhavige
Jj Met, cq. onvoldoende, c.q. onlulst afwegen van landschappel|ke, ecologlsche en
natuurwetenschappel|ke waardeWstr|d met eerdere X#â5=, Provlnclale en Gemeentel|ke
plannen, cq. bestemmingen
3 1 .
32.
Bij de afweging dienen ook landschappelijke, ecologische en natuu-etenschappelijke waarden
worden betrokken. In casu heeft de Provincie, cq. de Gemeente, dit niet gçdaan, of op zichzelf
wel gedaan, maar is zij daarbij in strijd met haar eigen milieubeleidsplan en de bijlagen uitgegaan
van volstrekt verkeerde feitelijke stellingen, nl. dat het gebied geen bijzondere waarde zou
hebben. Los hiervan geldt hiervoor ook de verordening Bescherming Natuur en Landschap
Provincie Utrecht. Juist in dit gebied, behoeq de milieu|aliteit bijzondere bescherming.
Gebieden kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bescherming vanwege hun specifieke
functie, ecologische betekenis en |etsbarheid. Tot deze milieubesche|ingsgebieden behoren
in elk geval de stiltegebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden en de
bodembesche|ingsgebieden. De Visie en het Streekplan hebben hiermee absoluut geen rekening
gehouden. Er wordt hier zelfs gesteld dat in wezen het hele gebied waar het om gaat, in
aanmerking hoort te komen voor een r|gschi|ing onder de Natuurbesche|ingswet.
Natuurbeschermingswetgebieden zijn terreinen en wateren met natuurschoon of met een
natuu|etenschappelijke betekenis. Het beleid voor deze gebieden is op Rijksniveau
gefo|uleerd en het Provinciale milieubeleid steunt het Rijksbeleid. In casu zijn acties gaande,
10
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c.q. heeft het Rijk het gebied van de Dorssewaard, het gebied waar in de terreinen liggen waar het
om gaat, a|gewezen als natuurbeschermingswetgebied, c.q. als natuurontwi|elingsgebied.
De voorgenomen activiteiten mogen niet in strijd zijn met de bestemmingen die ter plelçke én in
de naaste omgeving gelden. Bestemmingen wofden op verschillend niveau gefo|uleerd. Op
Rijksniveau, Provinciaal niveau en Gemeentelijk niveau. De meeste recente Rijksbestemmingen
(o.a. uit het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene Ruimte) moeten in de Provinciale
Streekplannen en Gemeentelijke Bestemmingsplannen hun doo-erking vinden. In het
Streekplan van l juli 1994 zijn de recente Rijksbestemmingen venverkt. Het geeh aan dat de
polder Dorssewaard de bestemming çnatuurontwikkelingsgebied'' heeft. De omgeving van
Kleizuwe heeft de bestemming ççlandelijk gebied 5'' d.mz. hoofdftlnctie natuur en voor de
periode na 2005 wordt de bestemming tton|i|elzone natuur'' van kracht. Deze bestemmingen
behoeven nog nadere uitwerking in inrichtings- en bestemmingsplannen. Wat voor zeer negatieve
precedent werking zullen de Visie en het Streekplan wel niet hebben op dit alles?
k de bijzondere waarde van de natuur in de Dorssewaard en in de Plantage, wordt voorts het
Inza e
volgende opgemerld. De Dorsse Waard en de Plantage was altijd en is nog steeds belangrijk vooy
Steenuilen. In het recente verleden broedden er circa 5 paar Steenuilen. Dat lijlçt misschien niet
veel maar in het gehele Gooi en Vechtstreek (en het westelijk deel van de Eempolder) broeden
i t meer dan 10-15 paar Steenuilen! Verder is er een beperkte maar ook weer unieke
n e
ljsvogelpopulatie. De Dorsse Waard en de Plantage zijn voorts van belang voor weidevogels als
Grutto, Kievit, Scholekster, Tureluur en Watersnip. Ook komen er vele eendensoolen voor
waaronder Slobeend, Wintedaling en Zomedaling. Als rust- en foerageergebied heef de Dorsse
Waard en de Plantage een functie voor bijvoorbeeld Goudplevieren en ganzen.
33.
34.
35.
Gezien het gestelde over de bijzondere o|ithologische en plantkundige waarde van de Plantage
(circa 65 bijzondere vogelsooden en vele bijzondere planten en bomen), het gebied rond de
Plantagewetering, dus ook de terreinen Van Leer, Mur en Driessen (niet valt in te zien waarom
die waarden daar ineens op zouden houden), noopt ook dit tot de conclusie, dat deze 80 of andere
woningen zich niet mogen realiseren aldaar.
Kâ Alternatieven nlet onderzochtn cq. ontoelaatbare koersw|zlging
Onduideljk is ook, waarom niet aan de veel minder waardevolle westkant van Vreeland een stuk
weiland wordt aangekocht en het terrein Driessen aan de agrarische c-q. natuurbestemming wordt
teruggegeven. Dit zou mooi aansluiten bij recente pogingen van een woningbouw-vereniging om
het dorp Vreeland weer wat leven in te blazen, wat hier van zij en verkeerstechnisch en in alle
andere opzichten ook veel beter zijn. Zie ook p. 15 in dit verband, waar Gout of the blue'' en totaal
ongemotiveerd, althans volledig onjuist, een functiewijziging vatà het terrein Driessen en het
terrein Mur naar een natuuron|i|eling wordt uitgesloten.
36.
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L. Str|d met het gel|kheldsbegînsel
Uit de Gguren op p. 1 5 van de Visie ziet men, in welke mate de Plantage aangetast zal worden als
het plan doorgaat, qua uitzicht op de Plantage vanaf het dorp Vreeland. Ook en vooral het uitzicht
vanaf de Plantage naar het oosten, en vanaf het Oosten over de polder n|r de Plantage, waar men
over de weilanden hoort te zien, zal worden bedorven. De Heer Van Zadelhoff mocht geen hal
zetten vanwege dit uitzicht en nu zou de Gemeente wel 80 woningen hier mogen zetten?
Mi Uitwerking kan nooit voldoende z|n.
37.
38.
Visuele afsche|ing van de bouwcontouren gezien vanaf de Plantage, cq. gezien over de
Dorssewaard naar het westen, is absoluut niet voldoende. Daargelaten of deze wel afdoende zal
en kan zijn en zal blijven (denk aan nok- en goothoo|es en lantaa|palen en verlichting), quod
non, betekent 80 woningen toch het nodige bouwverkeer en als alles da?l eindelijk klaar is, het
nodige lawaai en de nodige druk op het Jubileumlaantje (wat dan uiteraard door de Plantage
afgesloten zal worden) en het park (vandalisme,. diefstal; verstoring van de natuur; vuilstort;
onveiligheid voor personen en goederen) en betekent dit voorts, dat het Iandschap en de natuur
aldaar en elders in de Dorssewaard volledig verstoord en venvoest zal zijn. De op p. 17
genoemde zogenaamde Clgroene dooradering'' zal dit zeker niet voorkomen, want bomen en
struiken alleen zijn niet voldoende; vogels en andere dieren moeten geen last van mensen hebben.
De woningen, daargelaten dat ze economisch, verkeerstechnisch, historisch, monumentaal,
landschappelijk en vooral ook qua milieu en natut!r daar niet horen, zullen de zeer belanpijke
doorgang van de Plantage en de Oude Vecht als ecologische verbindingzone naar de
Dorssewaard en de Vecht en het daarachter liggende gebied, c.q. de Wijde Blik en verder, emstig
en blijvend verstoren. Tamelijk belachelijk is, dat men aan een oude inventarisatie meent te
moeten ontlenen, dat er puin is gestort op de noordzijde van de Plantage en daarom de namur
aldaar reeds verstoord zou zijn. Men herkauwt hier slechts louter stemmingmakend op een oud
stuk, dat op dit punt onjuist is, c.q. op dit punt geen enkele relevantie meer heeû.
Ni Verkeerstechnische onmogel|kheden
Er wordt gesproken van een ''blo|ering'', op p. 9 van de Visie, maar die is er geograssch gezien
al en alleen als belemmering te ervaren als men met de polder iets anders dan iets agrarisch wil
en dat wilde men nooit, nu echter ineens wel. De Dorssewaard is echter een gebied met
agrarische bestemming met grote landschappelijke en natuumetenschappelijke waarde. Enerzijds
beweert men op p. 1 6, dat de Kleizuwe een onvoldoende ontsluiting is, anderzijds wil men wel
via deze ontsluiten en nota bene als eerste met Driessen aanvangen. Men kan echter wel stellen
dat de verkeersproductie bescheiden zal ççmoeten'' zijn, maar 80 woningen brengen 160 auto's
voort en evenzovele brommers en dat zal allemaal de kortste verbinding kiezen naar de N 201 en
die zal dan via de Kleizuwe zijn, dus dwars door het historische en archeologische en
waardevolle (natuurlgebied, over de weg, die eigendom is van de Platltage en welker
openbaarheid dus wederom o|echtmatig opgerelçt wordt, gezien de aard van de weg, daargelaten
dat deze weg door zijn beperkte breedte volledig ongeschild is om dit verkeer te venverken en de
39.
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wandelaars in dit gebied het wandelen feitelijk onmogelijk zal worden gemaakt.
SAMENVATTEND worden de bovenstaande sommaties en de aansprakelijkstellingen bij deze
herhaald en wordt op bovenstaande gronden bij deze verlangd van de Gemeente, dat de
Ruimtelijke Visie Vreeland Oost integraal wordt ingetro|en en van de Provincie, dat deze de
rode contour, die is getrokken in het Concept-streekplan, integraal zal doen velwallen en tegen
deze Visie en het Concept-streekplan voor zover nodig bezwaar gemaak't, c.q. beroep ingesteld.
Amsterdam, 18 november 2004
't Welk doende, enz.
Mr. H.J. Hoecen Diikhof
AdvocaavGemachtigde
13
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Edelachtbare Raadsleden,
Hierbij doe ik u de zienswijzen bij het Ontwerp Bestemmingsplan Vreeland Oost
(hierna; ''het plan'' te noemen) toekomen namens mijn cliënten mevrouw A . Hoegen
Dijkhof - Wijnands (eigenaresse van de Plantage 1832) en mevrouw L.W.S. Hoegen
Dijkhof (woonachtig op de Kleizuwe 101, 3633 AG te Vreeland) hierna gezamenlijk
''cliënten'' te noemen.
Voor het communiceren van haar zienswijzen richting de raadsleden wordt hieronder
door cliënten aangesloten bij de indeling van de toelichting op het plan.
Paragraaf 1. Inleiding.
Vooropgesteld blijft dat cliënten nog altijd van mening zijn en blijven dat de
overeenkomst tussen de voormalige Gemeente Loenen en Driessen nietig is. Hierop
wordt wederom uitdrukkelijk hierbij een beroep gedaan. De argumentatie hiervoor
treft u aan in het schrijven van ondergetekende, namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof
- Wijnands d.d. 13 mei 2011. Cliënten verzoeken de raad deze standpunten hier als
volledig herhaald en ingelast te beschouwen. Voor de goede orde is een kopie van
dit schrijven toegevoegd aan deze zienswijze.
Desalnieoemin willen cliënten graag van de gelegenheid gebruik maken de raad
inzicht te verscha|en in de zaken die voor cliënten belangrijk zijn bij een eventuele
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AIl our services are payable in accordance with our current F'ee Schedule for Legal Services', or at agreed rates and are exclusively governed by our standard Terms and Conditions
for Legal Services' which apply to all legal relationslnips to which we are a party and contain a Iimitation of Iiability clause. These Standard Terms and Conditions can be vtmsulted
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toekomstige on|ikkeling van het betre|ende terrein. De hoofdbezwaren van cliënten
richten zich, naast het misbruik van bevoegdheid, op de wijze waarop in het plan
wordt omgesprongen met het bijzondere en beschermde gebied van de Hollandse
Waterlinie, het absurde en niet afgesproken aantal woningen, de situering in
combinatie met de maatvoering van de woningen, geuraspecten, geluidhinder en de
verkeerssituatie.
Paragraaf 2. Huidige situatie.
M.b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. hebben cliënten vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merken cliënten op dat niet wordt vermeld dat in de directe
omgeving van het plangebied, d.w.z. aan de noordoostelijke zijde grenzend aan het
plangebied, het NSW Iandgoed De Plantage 1832 is gelegen. De dode arm van de
oude Vecht (waarover wel gesproken wordt) met haar beide oevers en
aangrenzende boomgaard de Driehoeck en het voor publiek toegankelijke
Jubileumlaantje zijn onderdeel van het Landgoed, dat is opgenomen onder de
Natuurschoon Wet, , Rijksmonument met complexbescherming is, waaronder ook de
Kleizuwe en het Sperwe|eld vallen en het grootste bestanddeel vormt van het
unieke Beschermd Domsgezicht van Vreeland. Aan deze aspecten en de
betre|ende beschermende wetgeving wordt - volledig ten onrechte - geheel
voorbijgegaan.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
Cliënten hebben m.b.t. paragraaf 3.1.
Inleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. Structuu|isie lnfrastructuur en Ruimte (SVIR)
Cliënten merken op dat niet duidelijk is waarom geconcludeerd kan worden dat de
geplande on|ikkeling van het gebied de SER - Iadder volgt.
Met betrekking tot paragraaf 3.2.2. hebben cliënten vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
Cliënten verzetten zich tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt
een heron|ikkeling van bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. Cliënten zijnvan
mening dat de gemeente hiermee opzetteljk een totaal 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 bebouwing mogelijk te maken. Echter, er is duidelijk afgesproken met de
gemeente dat er slechts 2 Iandgoedachtige panden zouden komen en dat
budgetneutraal zou worden verhuisd , met het oog waarop dan ook deze rode
contour is getrokken. Verwezen wordt primair naar de bijgesloten Chronoloog.
Met betrekking tot paragraaf 3.2.4.
hebben cliënten vooralsnog geen opmerkingen.
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Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
Cliënten vragen zich af in hoeverre de geplande en naar de mening van cliënte
overmatige woningbouw, in Iijn is met het beleid uit de Nota Belvedère. Zo is en
wordt volgens cliënten totaal niet correct omgesprongen met de belangrijke
cultuurhistorische waarden in het gebied als de Hollandse Waterlinie, de Kleizuwe en
de buitenplaatsen die het plangebied omringen en die juist de aantrekkingskracht
van de streek uitmaken. Zo is de bedrieglijke sloop van een aantal beschermde
bunkers met illegale medewerking van de gemeente (zgn. ûbetonnen gebouw') op het
plangebied en de voorgenomen uitholling van het beschermde karakter van de
Kleizuwe als historische weg, (geen eigendom van de gemeente en slecht beperkt
openbaar onder de Wegenwet, door zijn aard), door de voorziebare sterke toename
van het aantal verkeersbewegingen, volgens cliënte niet in Iijn met de wet en het
respect voor cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrijq. Ook de grove
aantasting van de zichtlijnen in het gebied en de te verwachten ernstig nadelige
verandering van het beschermde dorpsgezicht, tevens een illegale aantasting van
het Rijksmonument ter hoogte van de oude Vecht, voldoen volgens cliënten totaal
niet aan het voorgestane beleid van de Nota.
Paragraaf 3.2.6. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de Iigging van de Hollandse Waterlinie, door het plangebied heen, is het
plangebied een zeer bijzonder en ook internationaal beschermd gebied, waarmee
naar de mening van cliënten veel zorgvuldiger omgegaan moet 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 geldt. Vooralsnog is
dit volgens de BBLK niet gebeurd. lntegendeel, door de Gemeente zijn dubieuze
sloopvergunningen verleend en daardoor zijn elementen van de Hollandse Waterlinie
illegaal, althans niet onder de juiste vergunningen gesloopt, die op dat moment juist
wel uitdrukkelijk bescherming genoten onder de Monumentenwet, waarvan de
gemeente op de hoogte was en is, waaronder in ieder geval 1 bunker. Volgens
cliënten is dit de voornaamste reden dat er nu geen groepsschuilplaatsen meer
aanwezig zijn op het terrein.
Het is voor cliënten niet te begrijpen waarom de Gemeente op 27 september 2010
een sloopvergunning heeft verstrekt voor het slopen van een zgn. betonnen gebouw,
een beschermde 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 drie pagina's gewijd worden en
elders in de toelichting nog eens herhaald gewezen wordt op het zeer bijzondere en
beschermde karakter van de Hollandse Waterlinie. Met de ene pet op wordt de
omwonenden door de Gemeente een fantastische restauratie van de kazemaoen,
e.d. voorgeschoteld, terwijl de Gemeente met de andere pet op niet schroomt
diezelfde kazemaoen, die zich echter op door de Gemeente en de
projecton|ikkelaar minder gewenste Iocaties bevinden, illegaal te (Iaten) slopen.
Nog onbegrijpelijker vinden cliënten het, da! op de plek van de voormalige bunkers,
in het plan woningen zijn ingetekend. Wenselijker zou zijn de onderhavige bunker
(maar ook de twee eerder zonder enige vergunning gesloopte bunkers) op te nemen
in het plan en in te passen in het ontwerp, waardoor ook deze bunkers als onderdeel
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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 om van een beweerde en onbewezen schade af te komen,
waarvoor niet Driessen Vreeland BV, maar Driessen in privé zwaar wordt
overgecompenseerd, ook al zou deze schade beweerde schade bewezen kunnen
worden en de gemeente hiervoor al aansprakelijk zou zijn, wat zeker niet het geval
is, de voorkeur genoten boven de belangen van de Hollandse Waterlinie als cultureel
erfgoed en worden deze belangen klaarblijkelijk in het geheel niet gerespecteerd,
zoals wel - ten onrechte - wordt gesuggereerd in het plan. De enige reden hiervoor
Iijkt te zijn dat daardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit terwijl
slechts twee woningen zijn afgesproken en budgetneutrale verhuizing. Het
bestemmingsplan mag op dit aspect niet ongewijzigd vastgesteld worden. Cliënten
zijn 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.
Cliënten merken op dat zij uit diverse gesprekken met voormalige wethouders van de
gemeente Loenen en uit de bezwaren tegen deze structuuœisie en provinciale
verordening van mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands, door ondergetekende in
zijn schrijven de dato 22 november 2004 richting de Provincie en de Gemeente
gecommuniceerd (kopie bijgesloten) maar die nooit zijn behandeld, omdat er sprake
zou zijn geweest van niet ontvankelijkheid, het volgende concluderen'
De rode contour is volgens cliënten verlegd primair op grond van het feit dat
Driessen budgetneutraal zou moeten kunnen verhuizen en daarvoor het recht kreeg
twee Iandgoedachtige woningen op het terrein te realiseren. Dit is afgesproken met
omwonenden. Vervolgens is - deze afspraak volkomen negerend- de gemeente met
de insteek gekomen, op basis van het feit dat alle bedrijven (Greif, Mur, inmiddels al
Iang failliet en Driessen), waarvan de kern van Vreeland en de Kleizuwe hinder
ondewinden, te verplaatsen en in de plaats daarvan op hun terreinen gezamenlijk
maximaal 60 - 80 woningen mogelijk te maken. In het huidige plan worden echter
alleen al op het terrein van Driessen 60 woningen gebouwd. Dit is totaal niet in Iijn
met de tweede achterliggende gedachte voor het verleggen van de rode contour. Uit
het citaat van de gemeente, in de toelichting opgenomen, blijkt dat sprake was van
enkele bedrijven'' waarvan de verplaatsing gewenst was. Cliënten achten het een
schending van gedane toezeggingen en vastgelegd beleid, dat, nu slechts een van
deze bedrijven (Driessen) eventueel verhuist, op het daardoor vrijkomend terrein
hetzelfde aantal woningen wordt gebouwd als voor drie bedrijventerreinen was
bedoeld. 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 Greif, komen nu ook nog extra auto's en allerhande andere zaken op hun
4
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bord te Iiggen, terwijl juist beoogd werd door het verleggen van
situatie voor de kern van Vreeland en de Kleizuwe te verbeteren.
de rode contour de
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 hebben cliënten vooralsnog geen
opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 verwijzen cliënten naar hun 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.
hebben cliënten vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Wels|ndsno|.
Cliënten onderschrijven de standpunten van de BBLK over de Welstandsnota
Stichtse Vecht 2012 en het concept - Beeldoaliteitsplan Vreeland Oost zoals deze
in een aparte zienswijze aan de Raad kenbaar zijn gemaakt en verzoekt de
raadsleden deze zienswijze hier als volledig herhaald en ingelast te beschouwen.
Kopie bijgesloten.
Paragraaf 3.4.3. Beleidsregel Sociale woningbouw.
De gemeente Iegt in deze paragraaf uit dat in afwijking van deze Beleidsregel, een
on|ikkelaar niet altijd 30 % van de geplandq woningen in de sociale sector hoeft te
bouwen, als hij aannemelijk maakt dat de regel niet uitvoerbaar is. De
projecton|ikkelaar kan een beroep doen op een compensatieregeling.
De Gemeente verwijst vervolgens naar de - illegale- Samenwerkingsovereenkomst
tussen de Gemeente en Driessen Vreeland B.V. uit 2010.
Cliënten achten de beweegredenen van de gemeente aangaande de
compensatieregeling in deze overeenkomst onjuist. Volgens de gemeente bestaat
de compensatie van Driessen Vreeland B.V. m.b.t. haar vermeende schadeclaim er
blijkbaar uit, dat Driessen Vreeland B.V. eenvoudig wordt toegestaan ongemotiveerd
van de Beleidsregel af te wijken! Voorts betaalt de Gemeente dan ter compensatie
de kosten van het bouwen van de sociale huu|oningen aan de Floraweg en op het
CSV terrein. De Gemeente ontvangt daar op haar beud een subsidie voor van de
Provincie van EUR 100.000.
Cliënten menen dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik van deze Beleidsregel.
Nog altijd is niet gespecificeerd Iaat staan bewezen door de Gemeente of Driessen
Vreeland B.V. wat de schpde is die Driessen Vreeland B.V. heeft ondewonden door
het falen van de adikel 19 procedure wegens verzet van omwonenden. 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 aan Driessen onthefingen van de beleidsregel op
oneigenlijke gronden, namelijk om de vermeende schadeclaim op de Gemeente af te
wenden, niet op gronden op basis waarvan afwijken van de Beleidsregel is
toegestaan.
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Paragraaf 3.4.4. Landschapson|ikkelingsplan Breukelen Loenen.
Cliënten verwijzen m.b.t. deze paragraaf naar de zienswijze aangaande het concept
- beeldkwaliteitsplan van de BBLK en verzoekt de raadsleden deze zienswijze hier
als volledig herhaald en ingelast te beschouwen.
Ten aanzien van paragraaf 3.5 hebben
cliënten vooralsnog geen opmerkingen.
M.b.t. paragraaf 3.6. verwijzen cliënten naar hun standpunten
onder paragraaf 4.6.
Paragraaf 3.7. Vigerend bestemmingsplan.
Met betrekking tot de paragraaf 3.7 merken cliënten op dat het onjuist is dat Driessen
Vreeland B.V. over de juiste milieuvergunningen beschikt. Omwonenden hebben
vele malen tegen de te verlenen of verleende vergunningen van het bedrijf Driessen
Vreeland B.V. geprocedeerd tot aan de Raad van State. Zij zijn daarbij steeds in het
gelijk gesteld, waardoor Driessen steeds 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. volgens de Provincie
beweerdelijk een aantal werkzaamheden afgestoten waardoor volgens de Provincie
het bedrijf onder het Besluit Landbouwbeheer kwam te vallen en niet meer
vergunningplichtig zou zijns. Op verzoeken van bewoners aan de Provincie en het
bedrijf om te berichten welke werkzaamheden dan wel afgestoten waren is nimmer
gereageerd. Niet valt in te zien waarom hetzelfde bedrijf (volgens Driessen zou dit
daar exact hetzelfde bedrijf zijn) aan de Oostkanaaldijk wel vergunningplichtig zou
zijn en op de Kleizuwe niet. De conclusie is dat Gemeente en provincie Driessen
altijd ten koste van de omwonenden zijn gang hebben Iaten gaan.
Clienten verwijzen in dit kader naar de bijgesloten chronoloog van het dossier
Driessen die ook te vinden is onder de volgende Iink:
h=p://|.bbIk.nI/UserFiIes/CHRONOLOOG%20DOSSIERTc20DRIESSEN%201991
%ZOHEDENTOZO 1 .pdf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijzen cliënten naar hun zienswijze m.b.t.
paragraaf 1 en de brief van mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands aan de
Gemeente de dato 13 mei 2011, welke ook als bijlage is toegevoegd aan deze
zienswijze.
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Paragraaf 4. Nader onderzoek.
Paragraaf 4.1. Algemeen.
Cliënten zijn van mening dat de waarden die voodvloeien uit de AWB en het Bro niet,
althans onvoldoende bij de besluitvorming rond het plan zijn betrokken. Cliënten
verwijzen naar hun standpunten onder paragraaf 1.
Paragraaf 4.2 Bodem.
Clienten merken op dat zij serieuze twijfels hebben over de kwaliteit van het
bodemonderzoek, nu men al jaren tekenen van verontreiniging heeft gezien en ook
meerdere malen een verontreiniging van het bodem / slootwater merkbaar is
geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. Lucht|aliteit.
Cliënten concluderen uit de toelichting dat er geen onderzoek is gedaan naar de
Iuchtkwaliteit in het plangebied en de omringende gebieden.
Dit betreuren cliënten. 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, dat een grote impact zal hebben op de omwonenden.
Cliënten hadden daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de
Gemeente zorgvuldiger onderzocht werden.
Paragraaf 4.4. Externe veiligheid.
Cliënten merken op dat zich in de omgeving van het plan een aantal opsfagplaatsen
bevinden. Cliënten beschikken 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, maken cliënten zich echter zorgen over de ontsluiting van
het plangebied, die naar haar mening op een dergelijk moment ontoereikend zal zijn.
Ook vragen cliënten zich af of het calamlteitenpad wel voldoet aan de eisen die de
noodwetten daaraan stellen.
Paragraaf 4.5. Geur.
Paragraaf 4.5.1. Geuronderzoek bedrijfsterrein.
Cliënten concluderen uit deze paragraaf van de Toelichting het volgende.
Greif heeft sinds 2007 een vergunning voor een maximale geur uitstoot'' van 1.9
3
OUe / M .
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur
itstoot'' van Greif ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / M3 mag bedragen, om
u
een goed woon - en IeeRlimaat te kunnen waarborgen met betrekking tot de
geplande woningen.
De gemeente heeft bij de situering van de woningen aan de westzijde van het plan
rekening gehouden met het advies van Buro Blauw. Cliënten vragen zich echter af
waarom uitgegaan wordt van de Iagere waarde uit het onderzoek en niet van de
maximaal toelaatbare geuruitstoot zoals opgenomen in de milieuvergunning van
Greif. Het is onverstandig uit te gaan van deze Iagere waarde, omdat bij een
overschrijding daarvan een conflict ontstaat tussen de vergunning van Greif en het
7
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leefklimaat van de eventueel te realiseren woningen.
zijn bedrijfsmogelijkheden als de bewoners in hun
Beter is het volgens cliënten ook de woningen op een grotere afstand te houden van
Greif en de geurcirkel te vergroten om een conflict te voorkomen. Bovendien ervaren
de bewoners van de Kleizuwe ook met regelmaat geurhinder van Greif en zijn zij er
niet van te oveduigen dat voor een woning die op minder dan 300 meter afstand van
de fabriek staat, een prettig Ieefklimaat gewaarborgd is.
Hierdoor zullen zowel Greif in
woongenot geschaad worden.
Paragraaf 4.5.2. Geuronderzoek veehouder.
Clienten verwijzen voor hun standpunt in deze naar de zienswijze die de BBLK heeft
ingediend t.a.v. de concept - geu|erordening Vreeland Oost en verzoekt de
raadsleden deze zienswijze voor zover nodig hier als volledig herhaald en ingelast te
beschouwen. Kopie bijgesloten.
Paragraaf 4.6. Geluid.
Paragraaf 4.6.1. Wegverkeer.
Cliënten zijn van mening dat de rekenmethode voor het akoestisch onderzoek van
Munsterhuis ten behoeve van de te berekenen verwachte geluidhinder, 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
Iaatste 10 jaar. Cliënten wensen dat de Gem|ente 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
minstens 850 mvt / et zal zijn.
Paragraaf 4.6.2. Industrie.
Cliënten merken 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 die blijkens de Toelichting
binnen de geluidzone industrielawaai Iiggen.
Cliënten vragen zich af of de Gemeente geen geluidsscherm, o.i.d. moet plaatsen
om een aantasting van het leehlimaat door geluidhinder van de kant van Greif te
voorkomen.
M.b.t. paragraaf 4.7. hebben cliënten vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.8. Milieuzonering.
Cliënten concluderen 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 kennelijk 165 meter. De gemeente meent te kunnen a|ijken van de
Richtlijn omdat er nu ook al een huis op 70 meter afstand van het terrein van Greif
staat. Dat is onjuist. Volgens cliënten is deze motivatie totaal onvoldoende om van de
8
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richtlijn van 300 m te mogen afwijken. De gemeente heeft niet aangetoond dat deze
woning een goed Ieefklimaat heeft ondanks de korte afstand tot het terrein van Greif
!
bovendien staat het huis in Gestie aan een totaal andere kant ten opzichte van Grelf
dan de gedachte woningen.
De gemeente dient de 300 meter richtlijn aan te houden om conflicten en inbreuken
m.b.t. het Ieefklimaat te waarborgen.
Paragraaf 4.9. Natuur.
Met betrekking tot deze paragraaf hebben cliënten vooralsnog
geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
Cliënten merken op dat de gemeente totaal niet duidelijk maakt waarop de conclusie
dat ''er met zekerheid geen negatief effect zal zijn op het Natura 2000 gebied
Oostelijke Vechtplassen'' uit de Voodoets gebaseerd is.
Bovendien merken cliënten op dat het ve|olgondecoek van Els & Linde uit juni
2011, waarin deze conclusies nader geanalyseerd en onderbouwd worden, in
opdracht van Driessen Vreeland B.V. is gedaan. Cliënten achten dit geen blijk geven
van zorgvuldig onderzoek maar eerder van 'wie betaalt, bepaalt'' en hebben geen
waardering voor het onderzoek.
Paragraaf 4.9.2. Beschermde soorten.
Cliënten merken op, dat zij er aan |ijfelen of de gegevens m.b.t. de beschermde
soorten, waar de gemeente zich op baseed, 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 verwijzen cliënten naar hun opmerking over het
vewolgonderzoek van Els & Linde zoals hierboven verwoord.
Paragraaf 4.10. Verkeer.
De verkeersonderzoeken blijven bij cliënten verbazing oproepen.
Er worden heel wat cijfers gepresenteerd, maar daarbij Iijkt geen enkel oog te zijn
voor de daadwerkelijke situatie. Deze situatie is dat de Kleizuwe een historische weg
van meer dan duizend jaar oud is, geen eigendom van de gemeente is, beperkt
openbaar is onder adikel 6 van de Wegenwet, er een aantal onoverzichtelijke maar
juist Iandschappelijk interessante bochten zijn en de weg praktisch alleen gebruikt
wordt door recreatief en Iangzaam (agrarisch) verkeer. Graag maken cliënten 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://|.bblknl/userFiles/AdikeloAzopolder%zoDorssewaard%zote%zovreelandt
ll.pdf
Van de verwachte grote verkeerstoename, gaan voetgangers, fietsers en
omwonenden ernstige hinder onde|inden. De weg wordt veel gevaarlijker en de
9
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Iandelijke schoonheid van de Kleizuwe , deel uitmakend van het beschermd
Dorpspgezicht en het NSW Landgoed en Rijksmonument met complexbescherming
De Plantage 1832, wordt ernstig aangetast. De in het on|erpbestemmingsplan
Vreeland Oost genoemde algemene beginselen van een e|oegangsweg in het
buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat zich
niet vergelijken met een normale e|oegangsweg.
In een van de rapporten is te Iezen dat op de Iangere termijn verkeersontsluiting via
het noordwestelijk deel van het plangebied wordt voorzien. Dit wordt niet
gemotiveerd. Als dat zo is, is het Iogischer dit nu al vorm te geven en verder uit te
werken en het niet te beperken tot een calamiteitenpad. Cliënten wensen dat de
de|nitieve ontsluiting van de woonwijk aan de noordkanvBergseweg gesitueerd
wordt en het onmogelijk wordt gemaakt via de Kleizuwe te gaan naar het geplande
woongebied anders dan te voet.
Middels een aanzienlijke reductie van het aantal te bouwen woningen Iaat het
probleem van de ontsluiting zich ook gemakkelijker oplossen.
Verder vragen cliënten zich af, aangezien dit nergens terug te Iezen is, hoe de aan-
en afrijd route van het bou-erkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek
van cliënten absoluut geen optie. En hierdoor zou ook de beperkte openbaarheid van
deze weg voor de zoveelste keer onrechtmatig worden opgerekt.
Met betrekking tot paragraaf 4.11. merken cliënten op dat zij het toejuichen dat
duurzaam bouwen zal worden betrokken in àe eventuele uitvoering van het plan.
Paragraaf 5. Toekomstige situatie
Paragraaf 5.1. Woningbouwprogramma.
Cliënten ve|ijzen 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
merken cliënten het volgende op.
Cliënten vinden het aantal woningen veel te hoog en in strijd met de gemaakte
afspraken. Het aanvankelijke uitgangspunt was en is naar de mening van cliënten
nog steeds om zoveel woningen te realiseren als nodig was om de budget neutrale
verplaatsing van het bedrijf van Driessen te financieren, zoals afgesproken.
Vermoedelijk is de financiering hiervan rond te krijgen met twee tot vijf woningen. De
geplande vijftig tot zestig woningen zijn van een totaal andere orde.
Uit de bean|oording van de inspraakreactie blijkt dat de gemeente bepaald geen
zekerheid heeft of er wel vraag is naar de geplande woningen in deze economische
crisistijd en op deze Iocatie. 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. Dit geheel in Iijn met het afwentelen
van haar aansprakelijkheid. Deze verwijzing geeft echter uiteraard ook geen
antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staan alleen
al in de woonkern Vreeland 40 woningen te koop (!) in zeer diverse prijsklassen. Hier
10
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nog eens 55-60 woningen aan toe te voegen, Iijkt de economische haalbaarheid van
het plan ernstig te ondermijnen en zal zeer marktverstorend werken en grote en
ongewenste Ieegstand tot gevolg hebben. Aanzienlijk minder woningen, inpassing
van weiland, boomgaard en duidelijk zicht op de 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 naar beneden bijgesteld
te worden conform de afspraken en wel tot twee tot vijf woningen. 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. Het is op geen enkele wijze in
te zien dat Driessen overgecompenseerd zou moeten worden ten koste van geheel
Vreeland, terwijl dit bedrijf vanaf haar begin tot heden zonder enige vergunning
gewerkt heeft en het op zich al merkwaardig is dat budgetneutraal verhuisd zou
moeten worden.
Met betrekking tot de paragrafen 8 en 10 heeft de
opmerkingen.
BBLK vooralsnog geen
Tot slot
Cliënten verzoeken de raadsleden vriendeljk om op grond van bovenstaande punten
hun goedkeuring te onthouden aan het best|mmingsplan, dan wel het
bestemmingsplan gewijzigd tot stand te Iaten komen.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
Uw dw.
HOEGEN DIJKHOF ADVOCATEN & BEOSTINGKUNDIGEN
Dr. Mr. H.J. Hoegen Dijkhof.
11
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Dc Mr. H. J. Hoegen Dijkhof
Advoceat-Belastingkundige (NVAB)
Drs. E. J. Wijers
Mediatzz Senior Business Consultant
S. M. Lohman, J.D.
A vocat au Barreau de I'Orégon (USA)
Enrêqistré auprgs de I'Ordre des Akrcals de
Genzve, Adviseur
Mc A. C. Hoegen Dijkhof
Advocsat-Belasgngkundige
N. Blank
Senior Pensîon & Employee Benetïts Consultant
Mr. P. F.W. Sebök
Oud-Notaris, Advlseur
Mw. Laura W.S. Hoegen Dijkhof
Juridisch Medewerker
Derdenrekenlèg: 50. 14. 70.840,
tnv. Stichting Derdengelden
Hoegen Dlkhoï Advoœten
B I c A B NA NL ,2:
IBAN NL 07A8NA0501470840
Gemeente Stichtse Vecht
College van BenW en de Gemeenteraad
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Per email en tevens per post
Datum / Date
Onze
Betreft
Antw.aan
Doorkies
Persoonlijke
: 13 mei 2011
/ Our ref. : Driessen
/ Re 2 Vreeland - Oost (N.B. Bevat sommatie)
/ Reply to : H.J. Hoegen Dijkhof
/ Direct no. : +31 (0)20 462 4070
/ Personal E-mail: HD|HD-DUTCHO|ERS.NL
Edelachtbaar College van Burgemeester en Wethouders,
Edelachtbare Raadsleden,
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het concept - on|erpbestemmingsplan
Vreeland-oost op 22 april 201 1 en de daaraan voorafgaande en daaraan ten
grondslag liggende overeenkomst van 2 februari 2010 tussen de Gemeente Loenen
(rechtsopvolgster de Gemeente Stichtse Vecht) en de firma Driessen, wend ik mij
hierbij tot u namens mijn cliënte mevrouw A Hoegen Dijkhof - Wijnands, eigenares
van de Plantage 1832 Vreeland, Kleizuwe 101, 3633 AG Vreeland (hierna
eigenares). Alle correspondentie dient u uitsluitend aan mijn kantooradres, De
Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, te doen toekomen.
Namens eigenares deel ik u hierbij mede dat eigenares zich op het standpunt stelt
dat de bovengenoemde overeenkomst tussen de Gemeente Loenen en de firma
Driessen in strijd is met de wet, de openbare orde en de algemene begînselen van
behoorlijk bestuur (détournement de pouvoir) en op valse gronden berust, waardoor
deze overeenkomst een ongeoorloofd karakter krijgt en nietig is op grond van artikel
3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Eigenares roept deze nietigheid hierbij in.
In het navolgende zal eigenares haar standpunt nader toelichten.
Member of IAG lnternational - An Association of Independent Professional Flrms
Member of The International Business Law Consortium
Atl our senices are payable in accordance with otlr ctlrrent 'Fee Schedule for Legal Services', or at agreed ratts and are exclusively governed by otl.r 'Standard Terms and Conditions
for Legal ïervifzes' which apply zo Jl.'ll leg:ll reliltiolnslxip, to whicln we art' :1 lpal''ty and contain a limitulion of liabiliry clatl-se.nese stêuadard Ternu and Conditicms can be constllted
at our webslte and at our oftlce :ln(1 wilë be sent upon request free of charge.
Hoegen Dijkhof Atlvocaten B.M , Ntlmber 54 t 9 1 452, BW'WA'AT Nun|ber NL8 1 2 17562.480 1
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Volgens deze overeenkomst is het volgende gebeurd:
1. vast is komen te staan dat de Gemeente Loenen de verplaatsing van de firma
Driessen wenselijk acht;
2. in december 2004 heeft Driessen, met het oog op verplaatsing van het bedrijf,
een terrein aan de Oostkanaaldijk 17/18 in Loenen a/d Vecht (hierna:
Oostkanaaldijk) gekocht;
3. de Gemeente heeft vervolgens ten behoeve van en op verzoek van Driespen
een vrijstellingsprocedure ex qrtikel 19 WRO opgestad, om de firma Driessen
onder het op de Oostkanaaldijk vigerende bestemmingsplan te laten vallen;
4. deze vrijstellingsprocedure is echter gestuit op zo veel verzet onder de
omwonenden, dat de Gemeente haar vervolgens heeft moeten staken;
5. op 7 november 2007 heeft Driessen de Gemeente per brief aansprakelijk
gesteld voor de schade die hij Iijdt nu hij zijn bedrijf nîet kan vestîgen aan de
Oostkanaaldijk, omdat de Gemeente de vrijstelling van het bestemmingsplan
niet heeft kunnen verlenen;
6. de Gemeente heeft op z3juni 2009 voo|aardelijk een bijdrage van 550.000
euro gekregen van de Provincie Utrecht uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke
Bedrijven;
7. de Gemeente heeft op 9 juli 2009 voo|aardelijk een subsidie gekregen van
100.000 euro gekregen van de Provincie Utrecht op grond van de
Subsidieverordening Stedelijk Bouwen en Wonen.
Zoals blijkt uit de overeenkomst, is tussen padijen het volgende overeengekomen:
1. ter compensatie van de door Driessen geleden schade met betrekking tot het
terrein aan de Oostkanaaldïjk, za| de Gemeente Driessen toestaan 40 tot 60
woningen te bouwen op het terrein aan de Kleizuwe 105a;
2. de woningen op het terrein aan de Kleizuwe 1O5a zullen in afwijking van het
provinciebeleid geen staderswoningen in de sociale sector zijn, maar
woningen in de duurdere en betaalbare sector',
3. de Gemeente zal ter compensatie van de schade van Driessen met betrekking
tot de Oostkanaaldijk, ook de verplichting tot het realiseren van 16 tot 18
woningen in de sociale sector, ontstaan door het op de Kleizuwe 1O5a
afwijken van de provinciale beleidsregel, aan de Floraweg 26 te Vreeland, op
zich nemen;
4. de Gemeente zegt toe zich tot het uiterste in te spannen om tot een
onherroepelijke positieve bestemming te komen en binnen het nieuwe
bestemmingsplan ruimte te maken voor de getroffen regeling met Driessen
aangaande het terrein aan de Kleizuwe 1O5a;
5. voorts wordt overeengekomen dat Driessen een plan voor woningbouw zal
laten maken door een ingenieursbureau en wordt in de overeenkomst
gesproken van uitvoering van dit plan na goedkeuring van de Gemeente;
6. de Gemeente zegt verder toe dat zij zich maximaal zal inspannen om het
onder het ter plaatse geldende bestemmîngsplan mogelijk te maken dat
Driessen aan de Oostkanaaldijk de door hem gewenste on|ikkeling, ook
woningbouw, kan realiseren',
2
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7. verder wordt Driessen door de overeenkomst verplicht de boerderij aan de
Kleizuwe 1 te herbouwen, waarvoor hij een bou|ergunning nodig hee| en
8. waadoe de Gemeente eveneens haar uiterste inspanning belooft om de
vergunning te verlenen,
Uit het bovenstaande volgt dat de Gemeente hier een privaatrechtelijke
overeenkomst sluit waarin zij zich verbindt zich tot het uiterste in te spannen om ter
compensatie van geleden schade aan Driessen een aantal gewenste
bou|ergunningen, in casu in overeenstemming met het bestemmingsplan, te
verlenen.
Eigenares merkt op dat adikel 122 Woningwet stelt, om te voorkomen dat een
Gemeente de haar krachtens het publiekrecht toekomende bevoegdheden uïtbreïdt
langs privaatrechtelijke weg, dat:
''een Gemeente geen rechtshandelingen naar burgerltk recht kan verrichten ten
aanzien van de onde|erpen waarin bl of krachtens de algemene maatregel van
bestuus zoals bedoeld in artikel 2 van de Woningwet is vooïzien of die met
betrekking tof het bouwen btj of krachtens de |ef Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht zln geregeld.
In de WABO worden onder meer de regels met betrekking tot de
omgevingsvergunning besproken. In artikel 2.1 WABO wordt onder meer gesteld dat
het verboden is te bouwen zonder een vergunning. Hieruit volgt dat de gemeente op
grond van artikel 122 Woningwet niet bevoegd is een overeenkomst zoals
beschreven, te sluiten. 1
Eigenares merkt voods op dat in artikel 3:14 van het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd dat een ieder, die gebruik maakt van een bevoegdheid, die hem
krachtens het burgerlijk recht toekomt, deze bevoegdheid niet mag ùitoefenen in
strijd met geschreven of ongeschreven regels van het publiekrecht. Nu de Gemeente
in strijd heeft gehandeld met het publiekrecht door in strijd met artikel 122 Woningwet
toch de overeenkomst te sluiten, overtreedt de Gemeente ook dit gebod uit adikel
3:14 van het Burgerlijk Wetboek. Vanwege strijd met de wet krijgt de overeenkomst
aldus een ongeoorloofd karakter en is de overeenkomst nietig.
De Hoge Raad heeft in de uitspraak Amsterdam I lkon bepaald dat de overheid bij
het privaatrechtelijk handelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht
2
moet nemen.
Eigenares is van mening dat hier sprake is van een overeenkomst waarin een
overheid over de gebruikmaking van haar toekomende bevoegdheden contracteed',
namelijk het maken van een nieuw bestemmingsplan en het verlenen van
bou|ergunningen.
Uit de zaak Alkemade / Hornkamp blijkt dat de
ontleent aan de Wet ruimtelijke ordening alleen
bevoegdheden die een Gemeente
mogen strekken ter behadiging van
1 Rechtbank Zutghen 2 maart 2005 LJN A58472 Logistiek / Gemeente Borculo.
Zie ook Hoge Raad 04 april 2003, LJN AF307 ,7 Gemeente Bleijswijk / Ve|eerder.
2 Hoge Raad 27 maart 1987, NJ 1987, 727 Amsterdam / lkon.
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de planologische belangen van een Gemeente, Gebruikt een Gemeente deze
bevoegdheden voor een ander doel dan de behadiging van haar planologische
belangen, dan is er sprake van détournement de pouvoir, adikel 3:3 Açgemene Wet
3
Bestuursrecht.
Eigenares is van mening dat de overeenkomst tussen Driessen en de gemeente is
opgesteld met als doel de compensatie en afwending van de door Driessen bij de
gemeente neergelegde opgekIopte schadeclaim. Een en ander blijkt zowel uit de
tekst op het voorblad als uit de considerans van de overeenkomst,' de Gemeente
belooft haar medewerking aan een bestemmingsplan en vergunningen ten gunste
van Driessen, als Driessen de claim, die hij ingevolge het door de Gemeente staken
van de vrijstellingsprocedure ten behoeve van het terrein aan de Oostkanaaldijk,
meent te hebben, Iaat vallen.
De Gemeente behartigt hiermee dus niet haar planologische belangen, maar een
ander belang, namelijk de a|enteling van een schadeclaim en het beëindigen van
een juridisch geschil.
Zoals hierboven reeds geschetst, is een overeenkomst met een dergelijke strekking
niet geoorloofd. De tussen Driessen en de Gemeente overeengekomen voo|aarden
zijn derhalve in strijd met het verbod van détournement de pouvoir.
Hierdoor krijgt de overeenkomst een ongeoorloofd karakter en is zij ingevolge artikel
3:40 BW nietig.
Voorts stelt eigenares dat door het sluiten van de overeenkomst ook de volgende
algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn: het
zorgvuldigheidsbeginsel, het fair-play begînsel en het vedrouwensbeginsel.
Het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 3:4 Algemene Wet Bestuursrecht, vereist dat de
overheid al haar besluiten zorgvuldig voorbereidt en neemt, Nu de Gemeente al in de
overeenkomst de toezegging heeft gedaan haar uiterste medewerking te verlenen,
aan het op de in de overeenkomst voorziene wijze van bestemmen van de percelen,
wordt volgens eigenares de terechte indruk gewekt dat het nieuwe bestemmingsplan
al geheel in kannen en kruiken is. Dit gaat voorbij aan de eis die voodvloeit uit de
Wro, namelijk dat bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het aanwijzen
van nieuwe bestemmingen een zorgvuldige en complexe afweging gemaakt moet
worden van a//e betrokken belangen. Nu zowel eigenares als andere omwonenden
niet zijn betrokken bj de totstandkoming van de overeenkomst tussen Driessen en
de Gemeente, kan niet gesproken worden van een door de overheid zorgvuldig
gemaakte afweging van alle belangen.
Het fair-play beginsel, adikel 2:4 Iid 1 Algemene Wet Bestuursrecht, vereist dat de
overheid zich onpadijdîg opstelt bij het nemen van een besluit. Volgens eigenares
kan in het geheel niet meer gesproken worden van onpadijdigheid van de gemeente
ten aanzien van het te nemen besluit over het nieuwe bestemmingsplan, nu de
Gemeente in de overeenkomst met Driessen duidelijk haar voorkeur voor de
gewenste bestemming heeft uitgesproken.
3 Hoge Raad 3 april 1998 AB 1998 241
:
Alkemade/Hornkamp.
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Een beroep op schending van het vedrouwensbeginsel door een overheid vereist dat
sprake is van uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezeggingen
en / of mededelingen door het daadoe bevoegde orgaan, waaraan door de burger
gerechkaardigd vedrouwen ontleend kon worden.4
Uit brieven en notulen blijkt dat onder andere aan eigenares dergelijke toezeggingen
zijn gedaan, waaraan zij dan ook het vedrouwen heeft ontleend dat op het terrein
aan de Kleizuwe 105a niet meer dan drie landhuizen gebouwd zouden worden.
Volgens eigenares is met de Gemeente uïtdrukkelijk, ondubbelzinnig en
ongeclausuleerd overeengekomen dat:
1. de firma Driessen budgettairneutraal zal verplaatsen van het terrein aan de
Kleizuwe 105a naar een andere locatie. Hetgeen inhoudt dat de kosten die het
bedrijf moet maken voor de verhuizing verrekend worden met de kosten van
de opbrengst van het terrein;
2. op het terrein aan de Kleizuwe 105a twee tot drie huizen zullen komen te
staan.
Eigenares is bereid en in staat dit alles te staven met bewijsmiddelen.
Eigenares verwijst onder meer naar:
Het verslag van de bijeenkomst van 14 augustus 1998 in Loenen (bijlage 1).
Hierin wordt vermeld:
* dat de Gemeente wacht op een specificatie van de kosten die het voor
Driessen zal meebrengen om te verhuizen;
* dat de Gemeente het als een optie ziet dat er twee landhuizen komen op het
terrein aan de Kleizuwe 1O5a, maar niet weet of dat de kosten van de
verhuizing van Driessen zal dekken;
. dat Driessen graag wil verhuizen maar dit niet alleen kan vanwege de
financiële repercussies van een verhuizing. Het terrein aan de Kleizuwe 105a
bestemmen voor woningbouw, zou voor de firma voldoende financiële
middelen kunnçn genereren teneinde de verhuizing van het bedrtf mogelijk te
maken;
. dat de Provincie de wens tot maximaal twee Iandhuizen op het terrein aan de
Kleizuwe 105a heeft geuit.
De brief de dato 17 september 2001 van de heer C. Neervoort (bijlage 2).
Hierin wordt vermeld dat:
* op 28 augustus 2000 bekend is geworden dat de verplaatsing van de firma
Driessen naar de Oostkanaaldijk volgens onderzoek ongeveer 8,5 miljoen
gulden zal kostenis
. de projecton|ikkelaar invulling heeft gegeven aan de inrichting van het terrein
en uitgaat van vier huizen op het terrein aan de Kleizuwe 1O5a.
4 Raad van State 6 april 201 1, LJN BQ0264.
5 Dit bedrag mist een redelijke grondslag.
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Verklaringen en getuigenissen van betrokken personen.
Hierin wordt vermeld dat:
* tussen de Gemeente en Driessen een principeafspraak was opgesteld, dat
Driessen budgettair neutraal zou verhuizen;
@ het plan was dat Driessen op basis van de afspraak van budgettair neutraal
verhuizen, op het terrein aan de Kleizuwe 105a |ee tot drie huizen zou
mogen bouwen;
. het dreigen met een schadeclaim door Driessen de reden was voor de
Gemeente om nieuwe onderhandelingen te starten;
. de fractieleiders de overeenkomst hebben getekend, omdat men de bui zag
hangen rond de gemeentelijke begroting; hierin zou de potentiële claim van
Driessen wettelijk verplicht moeten worden opgenomen in een risicoparagraaf
en dan zou de begroting niet meer in evenwicht zijn. De Gemeente zou dan
ook het risico Iopen onder curatele van de Provincie te komen;
. de Gemeente de vrijstellingsprocedure heeft gestaakt omdat er protest kwam
vanuït verschillende hoeken. De heer Jellesma, Mevrouw Rehbock en druk
vanuit Nigtevecht, vanwege het verkeer dat uit de Oostkanaaldijk zou komen.
* destijds op basis van de budgetneutrale verhuizingsafspraak de rode contour
in Vreeland, waarbinnen stedelijke vernieuwing mag plaatsvinden, via het
provinciale streekplan is verlegd.
De afspraken die de Gemeente met Driessen maakte in de overeenkomst, zijn
volgens eigenares dan ook flagrant in strijd met deze eerdere overeenkomst tussen
de Gemeente, de Provincie, Driessen en omwonenden en zijn een schending van
het vedrouwensbeginsel door de Gemeente.
Nu de Gemeente in strijd heeft gehandeld mel bovenstaande beginselen, stelt
eigenares dat de overeenkomst ook op deze gronden nietig is,
Eigenares merkt voorts op dat de overeenkomst in strijd is met de redelijkheid en
billijkheid. Uit artikel 3:12 BW en de jurisprudentie vloeit vood dat ook de belanjen
van derden bij de redelijk- en billijkheidstoets, van toepassing bij privaatrechtelllk
handelen van de overheid, moeten worden betrokken.
Uitvoering van de overeenkomst tussen de Gemeente en Driessen zal in redelijkheid
niet van de Gemeente kunnen worden gevergd, nu deze uitvoering in strijd is met de
de belangen van eigenares en omwonenden.6
zwaarwegen
Bovendien stelt eigenares dat de schade van Driessen, waarvoor hij de Gemeente
aansprakelijk heeft gesteld, fictief, c.q. veel Iager is en totaal geen geoorloofde reden
biedt voor wat Driessen in de overeenkomst wordt aangeboden ter compensatie
daarvan. Het terrein aan de Oostkanaaldijk behoort in eigendom nog steeds toe aan
Driessen; er is dus geen sprake van verkoop van de grond met eventueel verlies.u
6 Hoge Raad 20 mei 1994, LJN ZC1366 De negende van Oma.
1 Zie kadastraal uittreksel Oostkanaaldijk 17/ 18 Loenen a/d Vecht.
6
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Uit de jurisprudentie blijkt, dat Driessen uït de mededeling van de 'Gemeente dat zij
haar medewerking zou verlenen aan het inpassen van het bedrijf van Driessen
binnen het bestemmingsplan aangaande de Oostkanaaldijk middels een procedure
ex adikel 19 WRO, niet kon en mocht afleiden dat de betre|ende vrijstelling ook
inderdaad zou worden verleend, nu vanaf het begin af aan duidelijk was dat daarbij
ook een hoop andere belangen speelden. 8 Dat de Gemeente de vrijstelling
vervolgens niet heeq kunnen verlenen vanwege bezwaren van omwonenden, is iets
waar Driessen vanaf begin af aan rekening mee had moeten houden. Bovendien
heeft Driessen het terrein aan de Oostkanaaldijk al aangekocht, voordat er Clberhaupt
een vrijstellingsprocedure was opgestad. Het risico van deze voodijdige aankoop
komt dan ook voor rekening van Driessen zelf en hoeft absoluut niet gecompenseerd
te worden door de Gemeente.
Uit notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad blijkt, dat vrijwel geen van
de Ieden van de raad een claim van Driessen vreesde. Gemeenteraadsleden voeren
daadoe aan dat het destijds genomen besluit tot het beginnen van een
vrijstellingsprocedure genomen is op verkeerde gronden', waar Driessen volgens de
raadsleden zelf de hand in heeq gehad. Bovendien heeft de Gemeente wel degelijk
moeite gedaan om de gewenste vrijstelling van het bestemmïngsplan te verkrijgen.
Volgens deze raadsleden staat het de Gemeente daarom vrij een dergelijk besluit
terug te draaien, zonder aansprakelijk te zijn voor de daardoor te ontstane schade.
Uit de jurisprudentie blijkt dat Gemeente daarin ogenschijnlijk gelijk heeft.g
Nu Driessen geen enkele grond (geen actie uit onrechtmatige daad of wanprestatie)
heeft, om zich met succes te beroepen op een recht op schadevergoeding, stelt
eigenares zich op het standpunt dat het absurd is dat de Gemeente de
overeenkomst met Driessen heeft gesloten.
Eigenares is eens te meer verbijsterd nu uit de overeenkomst blijkt, dat Driessen een
wel zeer ruime compensatie wordt aangeboden op de hierboven beschreven valse
grondslag en is van mening dat ook op deze grond sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Eigenares vindt het onbegrijpelijk dat de raad, hoewel zij een schadeclaim
van Driessen totaal niet vreesde, Driessen toch een compensatieregeling aanbiedt.
Eigenares is dan ook van mening dat door de overeenkomst tevens sprake kan zijn
van opzettelijke materiële valsheld in geschriûe, conform artikel 225 Wetboek van
Strafrecht.
Hier komt bij dat eigenares van mening is dat de vermeende schadeclaim van
Driessen op de Gemeente, ook na een eventuele uitvoering van de overeenkomst en
het nieuwe bestemmingsplan, zou kunnen blijven bestaan, als de overeenkomst
ietig wordt bevonden. 10
n
In deze fase kan en hoeft niet te worden ingegaan op het concept -
on|erpbestemmingsplan zelf, aangezien dit plan stoelt op een nietige
overeenkomst.
B Hof Amsterdam 16 juni 2009 LJN 8:8507 Top Wind B.V. / Gemeente Wewershoof.
g $
Rechtbank Zutphen 10-02-2009, LJN BH 2379.
10 Hoge Raad 3 april 1998, AB 1998, 241 Alkemade/Hornkamp.
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Eigenares wil er echter wel op wijzen dat overigens bekend is dat, zowel de
Monumentencommissie als de Dorpsraad van Vreeland en alle andere omwonenden
en vele derde - belanghebbenden unaniem faliekant tegen het concept -
on|erpbestemmingsplan Vreeland - Oost in zijn huidige omvang zijn.
Op grond van het bovenstaande verlangt eigenares van de Gemeente dat zij
bevostigt dat zij geen verdere uiwoering aan de overeenkomst meer geeft en
verdere uitvoering van de overeenkomst direct staakt.
Voorts verlangt eigenares dat de Gemeente het op deze nietige overeenkomst
gebaseerde concept-on|erçbestemminjsplan onverwijld integraal intrekt en
daarvan onverwijld een publlcatie doet ultgaan in de pers en aan
belanghobbenden.
Bij gebreke van integrale schrioelijke bevestiging van het bovenstaande voor
vrijdag 27 mei 2011 om 12.00 uur des voormiddag zullen rechtsmaatregelen
worden gestart.
M.çt de meeste hoogachting,
?'- --
j'' ( . Uw Dw
'-
. $ .
hNç.y -...--...
..
'
.
>
.
'
Dr. mr. - . . - ljkhof .
8
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De Lairessestraat 127
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T. +3 1 - (0)20 - 462 40 70
F. +3 l - (0)20 - 462 40 80
hd@hd-dutcMa|ers.ï
mnq.hd-dutchlasvers.nl
Tnlst Account / Derderekeing:
50.14.70.840,
Stichtiag Derdcngclden
Hoegen Dijkhof Advocaten
BIC ABNANL 2A,
IBAN NL 07A8NA0501470840
A-YN:
1) DE GEDEPUTEEOE STATEN VAN DE PROWNCIE UTRECHT;
2) DE PROWNCIALE STATEN VAN UTRECHT;
3) B & W VAN DE GEMEENTE LOENEN ;
4) DE RAAD VAN DE GEMEENTE LOENEN;
GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:
Mevrouw A. HOEGEN DIJKI-IOF-||ANDS, verzoekster/appellante, hierna Ecverzoekster''
te noemcn, te dezer zake woonplaats kiezende te 1075 HJ Amsterdam, aan de Lairessestraat 127,
ten kantore van Hoegen Dijkhof Advocaten, waarvan de Advocaat en Procureur Mr H.J. Hoegen
Dijkhof met de macht van assumptie en substitmie bij deze door verzoekster als gemachtigde
wordt gesteld en als zodanig voor verzoekster in en buiten rechte zal optreden.
Verzoekster/appellante is eigenaresse van het |çplantagehuis'' te 3633 AG Vreeland, Kleizuwe
101.
Verzoekster/appellante richt bij deze onderstaande aansprakelijkstellin#bedenkinge|emaren/
beroepen tegen:
LDE GE|EENTE LOENEN;
2. DE PROWNCIE UTRECHT;
tel-zake de gemeentelijke |tRuimtelijke Visie Vreeland Oost'' en het provinciale Concept-
Streekplan, voor zover beàeffende Vreeland Oost.
,4. Onzorgvuldig handelen door Gemeente en Provincie/schending van toezeggingen en
opgewekt vertrouwen door Gemeente en Provincie M'illekeur van Gemeente en Provincie
Het bestemmingsplan m.b.t. het terrein van Driessen luidt aldus, dat dit behoort tot een tûa|arisch
gebied met landschappelijke en natuumetenschappelijke waarde''.Tijdens de behandeling van dit
bestemmingsplan heeft de Gemeente zich, na overleg met de Provincie en omwonenden, ook
ondubbelzi|ig, uitdru|elijk en herhaald uitgesproken voor m|imaal twee woningen op het
bedrijfsteaein van Driessen (2 hectare). In de onderhandelingen met omwonenden van Gemeente
en Provincie is hun ook toegezegd door beide instanties en wel diverse malen, dat, om Driessen
tegemoet te komen in de verhuiskosten Oriessen zou al jaren geleden gaan verhuizen), er
maximaal twee woningen op het bed|jfsteaein aldaar (2 hectare) mochten worden gerealiseerd.
1.
1
Member of IAG Intemational - An Association of lndependent Professional Finns
A1l our services are payable in accordance with our current Fee Schcdule f'or Legal Senices', or at agreed rates artd are exclusively govemed by our standard Terms and Conditions
for Legal Servkcs' which apply to all legal relationships to which we are a p&:rt.y and contain a limitation of Iiability clause. ncse Standard Tenns and Conditions ca.n be consulted
at our website and at our office and will be sent upon request free of charge.
Hoegen Dijkhof Advocaten B,V., No. 3419 l 452, BTW/VAT No. NL8 12 173624801
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Uiteraard nader in overleg in te vullen waar en hoe precies. Een sameahang van de terreinen van
Driesen, Mur en Greif is dan erg belanpijk. Invulling van bebouwing (met maximaal twee
buitenplaatsen op het terrein van Driessen) op een manier dat er in de eerste plaats recht gedaan
wordt aan de waarden van de Plantage, Vredenrust en Brugzicht en Vreede|orst: is alsdan
noodzakelijk, tenvijl de natuunvaarden dienen te worden vergroot. In de Visie Vreeland Oost,
waaraan het concept Streekplan tegemoet is gekomen door het trekken van en rode contour,
wordt echter een totale inbreuk op en schending van deze ondubbelzinnige, duidelijke en
herhaalde toezeggingen gepleegd, door ineens en totaal ongerechtvaardigd (oa. strijd met de
principes van behoud en herstel van historisch erfgoed, belvedère visie en behoud van natuur) een
massale woningbouw te propageren op het terrein van Van Leer, Driessen en op het terrein van
Mur. Dit is volstrekte stelselloosheid en willekeur en dus flagrant in strijd met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en wanprestatierjuncto een onrechtmatige daad.
B. Sommatie tot nakoming/Aansprakel|kstelling
Zowel de Gemeente als de Provincie maken zich hiennee, zoals gezegd, schuldig aan
onbehoorlijk bestuur. Beide horen zich echter aan hun ondubbelzi|ige toezeggingen te houden
en beide worden bij deze hiertoe gesommeerd en aansprakelijk gesteld hiervoor,. alsmede voor
alle schade en kosten. Deze schade zal in de miljoenen kunnen gaan lopen. De Visie en het
concept Streekplan kunnen reeds hierom geen doorgang vinden. Voor zoveel nodig, maald
cliënte hierbij echter alsnog navolgend bezwaar tegen de Visie en het Concept Streekplan en voor
zover nodig, gaat cliënte hierbij in berocp tegen de Visie en het Concept Streekplan. Reeds eerder
diende cliente bemaren en bedenkingen in. Toen kreeg zij te horen van de Gemeente dat hetgeen
zij wenste was bestemd! Niets blijkt echter minder waar te zijn.
2.
C. Onjuiste belegenlngxiet-bekendmaken aan|iet-horen van belanghebbende en instanties
Nooit is verzoekster als zeer belanvijke partij in deze zaak op welke wijze dan ook direct en
tevoren op de hoogte gesteld door Gemeente of Provincie van wat er exact speelde en dit had wel
behoren te gebeuren. Verzoekster is dus onjuist bejegend en in hoge mate onzorgaldig en dit is
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zijn belanpijke
instanties zoals de Monumentencommissie van de Gemeente, de Rijksmonumentendienst, het
Ministerie en de bij een en ander betrokken overige instanties zoals Namurbeheer, Stichting
Behoud Padiculiere Historische Buitenplaatsen, Stichting Vechtplassencommissie, enz., hier niet
bij betrokken geworden of geraadpleegd en men doet dus maar.
D. Waar gaat het om?
3.
4.
Naast het bovenstaande geldt voorts, dat de ''Rtlimtelijke Visie Vreeland Oost'', aan alle kanten
rammelt. Kort samengevat komt het in dit stuk hierop neer, dat men:
a) op het terrein Van Leer, Oedrijfsbestemming industrie, een nog actieve vatenfabriek, thans
ûlGreif ' geheten, die men niet weg wil dwingen, ondanks het sinds enigejaren steeds meer
veroorzaken van geluids-en vooral van grote stan|inderl',
2
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b) op het terrein Mur (circa 4.500 meter, bedrijfsbestemming, een geabandonneerd
expeditiebedrijg en
c) op het terrein Drie-ssen (3 hectare agrarische bestemming, maar waarvan 2 hectare illegaal
gebruild wordt als bedrijfsteaein, annex bomenopslag, waardoor het aanzien van het
Rijksmonument al zeer wordt geschaadl;
maar liefst 80 woningen wil zetten!
Terrein Van Leer grenst aan terrein Mur en aan het Rijksmonumentaal en als
Beschermd Dopsgezicht beschermde park van het Plantagehuis (groot circa 4 hectarel;
terrein Mur grenst aan het park van het Plantagehuis, gescheiden daarvan door de
Plantagewetering en terrein Driessen grenst eveneens aan dit park, eveneens daarvan gescheiden
door de Plantagewetering. Een ander ligt verder midden tussen de buitenplaatsen Plantagehuis,
Vrederust (Mr de Hosson), Brugzicht (Grei9 en Vreedenhorst (Jhr. Beelaerts van Blokland). Men
wil beginnen met Driessen. Mur kan niet bebouwd worden op grond van een bestaande
erfdienstbaarheid van de Plantage ten laste van dit Jlerceel en zeker niet zolang Van Leer niet weg
is gegaan, op grond van een bestaande zgn. milieuclrkel. Zodra Van Leer weg is, zou men dan
met Van Leer en Mur verder willen gaan. De veplaatsing van Driessen en Mur en van Van Leer
zou hiermee ge|nancierd moeten worden. De ontsluiting zou plaatsvinden via de Bergseweg en
via de Kleizuwe, in elk geval laatstgenoemde weg totaal ongeschikt hiervoor en in elk geval is de
Kleizuwe geen eigendom van de Gemeente en heeû door haar aard terecht de status van B-weg.
Hiertoe is deze Ruimtelijke Visie dan opgesteld ep in het Concept Provinciaal Streekplan heeû
men op Fond van deze Visie klakkeloos een rode contour om deze terreinen getrokken. Zie de
betreffende passages uit het concept Streekplan.
5.
6.
Indien dit plan onverhoopt wordt gerealiseerd, zal het beschermde aanzien van het Plantagehuis
en van de andere buitenplaatsen aldaar (Vrederust Brugzicht en Vreedenhorst en van de
omgeving alsmede de werkelijk unieke stand van de natuur aldaar en in de aanpenzende
Dorssewaard, onnodig en zeer ernstig en o|erstelbaar geschaad worden.
Het Plantagehuis, de zetel van de voormalige ççvrije Hoge Ridde|atige Heerlij|eid Vreeland
en de Dorsse Waard'', is een Rijksmonument met zgn. complexbesche|ing. Huis en park zijn
Rijksmontlment en als zodanig beschermd. Tot het park behoort hetgeen in de beschi|ing van
de Minister tçAanwijzing tot Rijksmonument'' is opgenomen. Dus huis en park, inclusief de
Plantagewetering, de Oude Vecht, het Jubileumlaantje (ook wel Brede Laan genoemd), de Slag
bij Leipzig en de Slag bij Waterloo-gedenkstenen aldaar, de met een 9 door de Provincie
geroemde hoogstamboomgaard ttde Driehoeck'', de Slag bij Waterloo-brug 1815 ('s Heren Hek)
aldaar, de Zijldijk, een strategisch stuk van de openbare weg de Kleizuwe, het çcspe-e|eld'' (het
terrein van het voormalig kasteel Vredeland, ook beschermd als archeologisch telrein), de
waterloop aldaar en de Slag bij Leipzig-brug 1813 (s Heren Hek) aldaar.
De Plantage 1832 hoort tevens bij het Beschermd Dopsgezicht van Vreeland, dat feitelijk
grotendeels (90 %) uit de Plantage bestaat, maar zich ook wat verder naar het oosten langs de
8.
9.
3
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Kleizuwe uitstrekt en voor zover bekend, valt ook het terrein Driessen hieronder.
Onrechtmatig en een inbreuk op de privacy is, dat men ztlm|n.r foto's van het landgoed de
Plantage 1832 heeft genomen en in de Visie geplaatst, zonder toestemming daarvoor te vragen.
Onjuist is dat men het in de Visie over eigendolmen van de Plantage heeft, zonder dit te
vermelden. Ook onjuist is, dat men beweert dat hier sprake is van een ''voo|alig'' landgoed.
Zonder in allerlei definitie|esties te willen vervallen, kan worden gemeld dat hier sprake is van
wat velen een landgoed noemen, in elk geval van een Historische Buitenplaats, van een
Rijksmonument en een Beschermd Dopsgezicht, aangesloten bij de Stichting tot Behoud van
Pa|iculiere Historische Buitenplaatsen çT11B''). Nota bene een stichting, die door de
Rijksoverheidjuist wordt gesteund in al haar zçer waardevolle strevingen.
l 0.
E. Rulmtel|ke Visie Vreeland Oost onvolledig en volkomen ondeugdelqk
De Visie volgend volgt hieronder een commentaar daarop, waaruit blijkt hoe onvolledig en
ondeugdelijk deze Visie wel is.
Het isjuis't dat Van Leer via de historische kern van Vreeland wordt (en Mur werd) bereikt. Men
laat echter na te vermelden, dat deze wantoestand een situatie is, die door de Gemeente zelf is
geschapen. In plus minus 1964 werd Mur genoodzaak uit Loenen te vedrekken. Zij kon toen in
Vreeland neerstrijken, welk dorp deel uitmaald v|n Loenen. Jaren lang heeû Mur toen het dorp
Vreeland met grote wachtwagens kunnen teisteren, totdat de eigenaar circa anderhalfjaar
geleden overleed en het noodlijdende bedrijf moest worden verkocht aan een concuaent. Men
laat dus na te vermelden dat Mur ter plekke niet meer bestaat en zelf inmiddels al weggegaan is.
Voorts laat men na te vennelden dat de Plantage een erfdienstbaarheid heeû ten laste van het
terrein Mur, o.a. om daar niet te bouwen.
1 1 .
12 .
13.
Men stelt dat het bedrijf Driessen wordt ûcontsloten'' door de Kleizuwe. Van (çontsluiting'' is juist
geen sprake, laat staan van een rechtmatige ontsluiting. Men laat voorts na te vermelden, dat over
de kwestie Driessen al sinds minimaal een tiental jaren een grote onmin is ontstaan met de
Gemeente, aangezien deze, zonder de omwonenden te horen en zonder met het milieu en de
Wegenwet (de aard van de weg bepaalt de mate van openbaarheid van de weg) en het
eigendomsrecht rekening te houden, een zgn. B weg -ontheffng (thans anders genaamd) heeft
verleend aan dit bedrijf, zonder dat dit bedrijf over een milieuvergunning beschilde en beschikt
en zonder rekening te houden bij de verlening van die vergunning met de belangen van de
omwonenden en met het milieu. Hierdoor wordt een constant ûtbijzonder beslag'' gelegd op een
weg die geen eigendom is van de Gemeente en wordt het eigendomsrecht o|echtmatig
uitgehold. De Gemeente is evenals de Provincie hienoor reeds aansprakelijk gesteld.
Tevens laat men na te vermelden, dat hierover al diverse procedures zijn gevoerd en zullen
worden gevoerd en dat dit bedrijf o.a. op een stuk van de Kleizuwe rijdt, dat eigendom is van de
Plantage. Vroeger was de Zuwe een looppad in het moeras. De Wegenwet heeft dit beweerdelijk
14.
4
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openbaar gemaakt, echter vergeten wordt dat de ûl-leer van Vreeland'' alles had aangegeven met
palen met û(HvV' daarop en dat de aard van de weg de mate vén openbaarheid bepaalt (artikel 6
Wegenwet). Door de B-weg onthefûng (heet thans anders) te verlenen, heeR de Gemeente het
eigendomsrecht onrechtmatig uitgehold. De Provincie heeû hiervan o|echtmatig gebruik
gemaalçt. Hetzelfde zal geschieden als er onverhoopt een ontsluiting komt voor 80 of minder
woningen.
Volkomen in strijd met de waarheid, wordt in de Visie (.1). 9) beweerd, dat het bedrijf Driessen
over alle vergunningen beschikt. Het tegendeel is het geval. Het bedrijf heeft geen
milieuvergunning en een eerder verleende vergunning is vernietigd door de hoogste instantie.
Voorts heeft het bedrijf toegezegd en overeengekomen met Provincie, Gemeente en
omwonenden, vrijwillig weg te gaan, maar het heeft zogenaamd niet elders een terrein kunnen
vindenr De overeenkomst met omwonenden, gemeente en Provincie daalïoe is echter al meer dan
driejaren geleden gesloten. De Gemeente deed niets en de Provincie evenmin. Beide zijn
aansprakelijk gesteld. Van compensatie aan Driessen in de vol-l'n van geld of andere
tegemoetkoming dan bevorderen, dat men op het terrein Loenen werf 2 a terecht kon, was geen
sprake.
15-
16.
Ook deze situatie is door de Gemeente en de Provincie gecreëerd, door niet adequaat op te treden
toen dit bedrijf Driessen zich onrechtmatig vestigde en on|ikkelde in een agrarisch gebied, met
g'rote landschappelijke en natuu-etenschappelijke waarde.
Het pal aan de Vecht, met hoofdgebouw in de vol'!'l'l van een historische buitenplaats
('fBrugzicht''), gelegen bedrijf van Van Leer (deze buitenplaats dient volgens alle deskundigen
ook behouden te blijven, c.q. hersteld te worden), dateert uit de tijd dat de overheid nog weinig,
of helemaal niet op cultuur of milieu let'te en veroorzaak regelmatig een grote stan|inder,
alsmede een constante visuele hinder. Men wil dit bedrijf echter niet we|agen om pseudo-
nostalgischej c.q. politieke ove|egingen, namelijk een deel van de lokale gemeenschap hee|
daar gewerk't en een (klein) deel werlçt daar nog. Dit bedrijf gaat dus alleen weg, wanneer het dat
zelf wil.
17.
1 8.
Mur is al weg en Driessen had duidelijk afgesproken met Provincie, Gemeente en omwonenden,
weg te zullen gaan. De neûo-opbrengst van de verkoop van grond en woningen door de
Gemeente of derden, zal ook nooit toereikend zijn om Van Leer te veplaatsen, tenvijl Mur al
weg is en de Plantage zeker niet (of in elk geval niet zonder meer), onder de haar toekomende en
voor haar essentiële erfdienstbaarheid oj het terrein Mur, zal toestaan dat daar gebouwd wordt,
en Driessen al weg zou gaan en zeker nlet beloond behoort te worden voor onrechtmatig gedrag:
tenvijl de Gemeente, als in feite de hoofdschuldige, zich evenmin op kosten van de Plantage en
anderen, ten nadele van het behoud van ons historisch erfgoed en onze natuur, uit de nesten mag
werken. Bovendien heeft Driessen naar inmiddels bekend is geworden, thans wijwillig een
terrein gekocht elders in de provincie Utrecht of een optie daarop genomen en gaat dus al uit
eigen beweging weg.
5
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1 9.
De Gemeente handelt kennelijk onredelijk en onzorg|ldig. De werkelijke motieven van dit plan
kunnen niet de voorgespiegelde opbrengsten zijn. Het navrante en contradictoire is ook, dat men
het landgoed de Plantage en de natuur aldaar zelf zo J'qnprijst in de Visie en vervolgens daar pal
naast iets van 80 woningen neer wil zetten. Het terrein Driessen dient echter op grond van het
gestelde in de Visie omtrent de natuur aldaar en op grond van eerdere beleidsvoomemens en
toezeggingen en op grond van het Provinciaal Buitenplaatsenbeleid en het overig Rijks- en
Provinciaal beleidrjtlist weer geheel of potendeels aan de agrarische of na|tlrbestemming te
worden teruggegeven.
lndien men het zou laten bij het terrein Van Leer, voorzover niet grenzend aan de Plantage, zou
men nog kunnen spreken van een potentiële |aliteitsverbetering, als alleen daar enkele
(passende) woningen k'wamen en op het terrein Mur en Driessen weinig of niets zou gebeuren,
maar de terreinen Mur en Driessen te bestempelen als woningbotl|eaein en dat een
|aliteitsverbetering te noemen, is volledig onjuist en in wezen vloeken in de kerk.
20.
R Détottrnement depouvoîr/ondeugdel|ke grondslag/ontbrekende althans onvoldoende
motivering/Niet-draagkrachtige motivering / Onzorgvllldke en onluiste afweging/ln
redel|kheid niet kttnnen komen tot de onderhavige besluiteWplannen
2, 1 .
De Plantage speelt volgens de Visie een belanpijke rol in de on|epuitgangspunten voor de
locatie Driessen, dus niet voor Vreeland Oost, waardoor hier de aap uit de mouw komt, namelijk
dat dit stuk, deze Visie, in wezen een slechts door het belang van Driessen en derden geïnspireerd
stuk is, want Mur is weg en Van Leer hoeû niet weg en Driessen zou zelf krachtens eerdere
overeenkomst al weg gaan en heeû inmiddels elders ook al een bedrijfsteaein gekocht. Het is
voorts grote onzin, dat door dit plan voldoende financiële middelen kunnen worden gegenereerd
om Van Leer weg te krijgen. Mur is al weg en het plan is dus alleen bedoeld voor Driessen, die al
jaren de Kleizuwe onder zich heeft laten lijden door daar onrechtmatig een niet agrarisch bedrijf
te vestigen en te voeren en voor de Gemeente, die daaraan in zeer belanpijke mate medeschuldig
is, maar het probleem op de Provincie kon afschuiven, omdat het bedrijf technisch onder de
A|alstoffenwet valt (behorend tot de competentie van de Provincie).
Bovendien staat in het Concept Streekplan, dat de woningen bedoeld zullen zijn voor starters en
senioren, dus een zeer weinig kapitaalkachtige groep, terwijl de Visie stelt, dat er duurdere
woningen zullen moeten komen. De Provincie is hierin niet mee gegaan en zodoende is de
grondslag van het plan reeds weggevallen. Niettemin trekt men dus als Provincie zomaar een
rode contour en de mate van o|org|ldigheid is derhalve zeer groot te noemen. Onbepijpelijk is
ook, dat men in de Visie een inrichtingsvoorstel ve|aardigt om zogenaamd dtlidelij|eid te
verschaffen over de fnancieel-economische haalbaarheid van het plan, dat echter op een
valse/ondeugdelijke grondslag berust; daar geen ertkel cijfer op loslaat en dat de Provincie dan
zomaar een rode contour om het gebied trelçt. Hier is op zijn minst sprake van een onzorgaldige
besluiwo|ing. Zie ook p. 15 in dit verband, waar itout of the blue'' en totaal ongemotiveerd een
|nctiewijziging naar een natuuron|i|eling wordt uitgesloten. Tevens is er sprake van
woordbreuk door de Gemeente en de Provincie, door nu met dit plan te komen, aangezien in een
eerder stadium deze beide hadden toegezegd te belûijken maximaal 2 woningen op het
22.
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bedrijfsteaein van Driessen (dus 2 woningen op in totaal 2 hectare, zodàt 1 hectare overig terrein
langs de Oude Vecht, geheel vrij zou blijven van bebouwing) toe te zullen staan.
G. Str|d met bestaand bestemmingsplan
In dit verband wordt verwezen naar de Voorschrihen deel uitmakende van het
bestemmingsplan ''Buitengebied'', van mei 1978, waar Driessen onder viel. Artikel 10 A daarvan,
zegt dat op deze gronden geen gebouwen of andere botl|erken mogen worden gebouwd. Onder
zeer beperkende voo-aarden mag hiezvan, in het kader van de ve|ezenlijking van de
uitoefening van een agrarisch bedrijf vrijstelling worden verleend, echter de schaal, het karakter
en het type van het landschap mogen niet onevenredig worden aangepast. Door de massale
voorgestane woningbouw, hoe (gewild) leuk ook verlmk'-t, zal dit echter wel geschieden.
Tijdens de inspraaîeacties in verband met een wijziging van dit bestemmingspl|, ltwam
Driessen met diverse opmerkingen. O.a. werd bezwaar gemaak't tegen het verlenen van een
natuu-eienschappelijke bestemming aan een deel van het terrein en het verkleinen van een
bouwvlak. Deze voor de Plantage en voor de natuur essentiële strook grond tussen het
bedrijfsteaein en de Oude Vecht-arm zou ook in de on|i|eling van een bouw - en
inrichtingsplan moeten worden betrokken. Dan zou het totale terrein zo'n 3 hectare groot zijn.
Geantwoord werd, dat het beleid van Gemeente, Provincie en Rijk er op gericht is het
totstandkomen van nieuwe woningen in het btliteqgebied tegen te gaan. Het aantal woningen
mocht niet toenemen. De bereidheid van Provincie en Gemeente ging niet verder dan te bekijken
2 woningen van elk 1.000 kubieke meter en 1 woning per hectare toe te staan. De bedoelde strook
zou worden opgenomen binnen de ''wijzigingsbevoegdheid buitenplaats''. Deze uitbreiding naar 3
hectare betekende echter niet, dat er een extra woning mocht worden geplaatst. De ontsltliting
zou alleen plaatsvinden via de Bergseweg. Driessen is dus onder het nieuwe bestemmingsplan
Loenen Buitengebied dat thans bij de Provincie ligt wegbestemd. Tegen dit plan heeft Driesen
niet geageerd. Driessen was het er mee eens en kon maximaal twee woningen krijgen als
onverdiende compensatie voor de veplaatsing van een nota bene zelf aldaar illegaal opgebouwd
bedrijf, op de bekende twee hectare van haar gebied en met buitenplaatskarakter. Zo is het
door de gemeente gesteld in diverse geschriûen en in beginsel overeengekomen.
23.
24.
25 .
Geconcltldeerd mag woyden dat de Gemeente haar toezeggingen faliekant en onbe|ijpelijk heeft
geschonden door thans te komen met een Visie, die diametraal hier tegenover staat. Hetzelfde
kan worden jezegd van de Provincie. Een en ander werpt een schril licht op de zorg|ldigheid
van de beslulwo|ing en de betrouwbaarheid van deze gesprekspadners.
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IIL Strijd met R|ksmonttmentenwet en Provinciaal Bïgitenplaatsenbelvid
Men spreekt thans als Gemeente over een tsmeersvaarde'' die door realisering van het plan in de
l
omgeving zou worden gecreëerd. Gaat het plan door, dan zal men in feite een van de meest
waardevolle zaken in Vreeland en omstreken vémietigen, namelijk een uniek Rijksmonument en
Beschermd Dopsgezicht en een unieke natuur en polder en de kans missen de verstoorde
samerlhang tussen de genoemde vier belanpijke Historische Buitenplaatsen in het gebied te
herstellen.
26.
27.
Een en ander zal dan ook
volledig in strijd zijn met door de provincie zelf uitgezette
op het vlak van de besche|ing en handhaving van Historische Btlitenplaatsen. Deze
Buitenplaatsen hebben volgens de provincie grote ruimten vorm
beleidslijnen
gegeven en beïnvloed. Huis,
park en omgeving zijn een onlosmakelijke eenheid. De parken, bossen, zichtlanen en zichtlijnen
geven samen vorm aan het fenomeen Histoùsche Buitenplaats. De onderlinge ligging van
Historische Buitenplaatsen is van groot belang en daar moet niet wat tussen komcn. lnderdaad is
er een stlbtiel spel van open en gesloten ruimten, waaraan de Historische Buitenplaatsen zo'n
belangrijke bijdrage hebben geleverd. Onbesuisde plannen zoals m.b.t. Vreeland Oost moet men
dan ook niet realiseren. De btlitenplaats Brugzicht (Van Leer) , de buitenplaats Vrederust
(westelijk daarvan gelegen) en de buitenplaats Vreedenhorst (oostelijk van Van Leer gelegen)
vonnen tezamen met het Plantagehuis een ha|onische driehoek en het gebied daar tussenin, is
van grote landschappelijke en na|u-etenschappelijke waarde en mag niet worden geschaad
door huizenbouw of anderszins. Evenmin mag mrn het aanzien van de rest van de Dorssewaard
en de natuur aldaar op deze of andere wijze gaan schaden. Het is ook een ieder verboden het
aanzien van een Rijksmonument te schaden of een Rijksmonument op andere wijze te schaden.
Realisatie van de Visiejuncto het streekplan leidt ook rechtstreeks hiertoe. lmmers, hct aanzien
van circa vier btlitenplaatsen wordt hierdoor ernstig geschaad.
Het gaat hier ook volgens de PHB om een belang van bove|egionale aard, dus van nationaal
niveau, namelijk het beschermde monumentencomplex. Niet alleen het steen, maar vooral ook
het groen heeft een nationaal beschermde status. Waar sprake is van een beschermd dopsgezicht,
is dit ook een belang van uationaal niveau Neide voo|loeiend uit Monklmenten|vet 1988). Een
monument kan aangewezen worden op grond van zijn schoonheid. Dat is hier ook het geval. Dan
zal de bouw van 80 woningen in de onmiddellijke omtrek een verstoring van het
montlmentencomplex betekenen. Dit is het gevolg van de externe werking die uit gaat van de
beschermde status van het monumentencomplex. Bij deze externe werking is ook aantasting
denkbaar door bijvoorbeeld verandering rondwaterstand. Tevens is er ook sprake van aantasting
van zichtassen. Er zijn beschermde archeologische monumenten aanwezig (Rijksdienst voor het
Oudheid|ndig Bodemonderzoek).
28.
8
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L Onjuiste vermelding van de aard van het gebîeWAantasting van de belangrqke
natutl|aarden van het gebie|andelen in .ç/r## met elgen Provinciaal Milietibeleidsplan
Het is absoluut onjuist dat het terrein van Van Leer, van Mur en van Driessen geen
na|u-etenschappelijk relevante waarde bezit. Tevens is het onjuist dat in de directe
omgeving zich geen gevoelige objecten bevinden. In de eerste plaats maken bedoelde
telreinen deel uit van een open agrarisch jebied, dat grenst aan een natuurgebied, te weten
de Plantage 1832. Tevens is dit natuurgebled door de Provincie Utrecht aangemerkt als
Historische Buitenplaats en de Historische Buitenplaats (splantagehuis'', Kleizuwe 101 en
het gehele gebied ten noorden en ten zuiden van de Kleizuwe 101 en de Kleizuwe ter plekke zijn
al jaren Rijksmonument, met en dat is zeer belangrijk, complexbesche|ing. Daarnaast is het
buurpand Kleizuwe l07a een Rijksmonument en bevinden zich in de nabijheid, zoals gezegd drie
andere Historische Buitenplgatsen, tevens Rijksmontlmenten. Het hele gebied waarvan hier
sprake is, is een bij uitstek ùniek gebied, dat van bijzonder grote culturele en
natuu|etenschappelijke waarde is. Het gebied ligt in Belvedère gebied, en in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die door OC& W voorgedragen gaat worden of is voorgedragen voor de
Wereld Erfgoedlijst van Unesco; de Ecologische Hoofdstrucmur (EHS) en in een (toekomstig)
nationaal landschap (zie Nota Ruimte) en in een Vogelrichtlijn gebied. De provincie en de
gemeente behoren hien'an op de hoogte te zijn en zouden niet van het nationaal beleid mogen
afwijken. Dit heeft het gevolgen voor de bebouwingsmogelijceden.
Volgens het Milieubeleidsplan van de Provincie Utrecht 1993-1997 zijn er
bodembesche|ingsgebieden, te weten gebieden, die extra besche|ing behoeven vanwege hun
waardevolle bodem (abiotische waarde) en/of vanwege het voorkomen van waardevolle
l|dschapselementen die primair bepaald zijn door de bodem (biotische en antropogene waarde).
Het beleid in de Provincie Utrecht t.a.v. de bodembesche|ingsgebieden is weergegeven in het
Ui|er|ngsplan Bodembesche|ingsgebieden dat als bijlage 11 bij het Milietlbeleidsplan is
gevoegd. In het Ui|erkingsplan zijn 29 bodembesche|ingsgebieden opgenomen.
Bodembesche|ingsgebieden kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën:
29.
30.
quote:
a. Abiotische waardevolle gebieden: gebieden die uit het oogpunt van geologie,
geomorfologie, bodemkunde en hydrologie waardevol zijn. De grootste bedreiging bestaat uit
verstoring van deze eigenschappen door fysieke ingrepen. Kwelgebieden en veenponden zijn
daarnaast nog gevoelig voor waterhuishoud|ndige ingrepen, dic leiden tot de beëindiging van
kavel of tot verlaging van de grondwaterstand. Minder opvallend is de chemische verstoring door
verzuring, vermesting en verspreiding van milieugevaarlijke stoffen, die o.a. kan leiden tot
eutrosëring van voedsela|e gronden.
b. Biotisch waardevolle gebieden: gebieden die worden gekenmerkt door het voorkomen
van botanische en/of faunistische waarden. Deze waarden worden (inldirect bepaald door de
abiotische gesteldheid. Biotisch waardevolle gebieden zijn gevoelig voor fysieke ingrepen, omdat
9
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deze ingrepen de hele bodem kunnen aantasten. Daarnaast kunnen biotisch Nvaardevolle gebieden
worden bedreigd door verdroging, de ve|indering of beëindiging van lçwel, ontzilting of de
inlaat van gebiedsvreemd water. Verzuring en vennesting kamnen Ieiden tot eutrosëring.
Verspreiding van milieugevaarlijke stoffen vot'mt ook een bedreiging voor biotisch Nvaardevolie
gebieden.
c. Antropogeen waardevolle gebieden: gebieden waar overblijfselen van de bewonings- en
ontgi|ingsgeschiedenis teruggevonden kunnen worden, die een duidelijke samenhang velïonen
met de bodem. Deze gebieden worden voo|amelijk bedreigd door fysieke ingrepen. Daarnaast
vormen daling van de grondwaterstand en verzuring een bedreiging voor archeologische
vondsten.
unquote:
Bekijken we vervolgens de kaarten, dan zien we dat volgens kaart Y het onderhavigc
gebied is aangegeven als een potentieel stiltegebied. Driessen is blijkens tçuitwerking van
bodembesche|ing Provincie Utrecht Dienst Water en Milieu kaart 1, gelegen in een
çtaard|ndig waardevol gebied'' volgens lû-tal-t 2 gelegen in een tsgebied met een
biotische/abiotische relatie'', volgens kaart 3 gelegen in een Cçbiotische waardevol gebied'',
volgens kaart 4 geiegen in de directe nabijheid van t|een |cheologisch waardevol gebied'',
volgens kaart 5 gelegen in çseen culïur-historisch waardevol gebied'' volgens kaart 6 gelegen in
#
een gebied waarin |ûintegratie van abiotische, biotische en culturele waarden'' en volgens kaart 7
gelegen in een Gtbodembesche|ingsgebied''.
Z Niet, c.q. onvoldoende, c.q. onjldst afwegen van landschappel|ke, ecologlsche en
natuurwetenschappel|ke waardeWstr|d met eerdere Rljks-, Provincîale en Gemeentel|ke
plannen, c-q. bestemmingen
3 l .
32.
Bij de afweging dienen ook landschappelijke, ecologische en natuurwetenschappelijke waarden
worden betrokken. In casu heeû de Provincie, cq. de Gemeente, dit niet gedaan, of op zichzelf
wel gedaan, maar is zij daarbij in strijd met haar eigen milieubeleidsplan en de bijlagen uitgegaan
van volstreld verkeerde feitelijke stellingen, nl. dat het gebied geen bijzondere waarde zou
hebben. Los hiervan jeldt hiervoor ook de verordening Besche|ing Natuur en Landschap
Provincie Utrecht. Julst in dit gebied, behoeû de milieu|aliteit bijzondere besche|ing.
Gebieden kunnen in aanmerking komen voor bijzondere besche|ing vanwege hun specifieke
functie, ecologische betekenis en kwetsbaarheid. Tot deze milieubesche|ingsgebieden behoren
in elk geval de stiltegebieden, de grondwaterbesche|ingsgebieden en de
bodembesche|ingsgebieden. De Visie en het Streekplan hebben hielnylee absoluut geen rekening
gehouden. Er wordt hier zelfs gesteld dat in wezen het hele gebied waar het om gaat, in
aanmerking hoort te komen voor een r|gschi|ing onder de Natuurbesche|ingswet.
Natuurbesche|ingswetgebieden zijn terreinen en wateren met natuurschoon of met een
natuu-etenschappelijke betekenis. Het beleid voor deze gebieden is op mjksniveau
gefo|uleerd en het Provinciale milieubeleid steunt het Rijksbeleid. In casu zijn acties gaande,
10
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c.q. heeft het Rijk het gebied van de Dorssevvaard, het gebied waar in de terreinen liggen waar het
om gaat, aangewezen als natuurbesche|inp|vetgebied, c.q. als natuuronlvi|elingsgebied.
De voorgenomen activiteiten mogen niet in strijd zijn met de bestemmingen die ter plelçke én in
de naaste omgeving gelden. Bestemmingen worden op verschillend niveau gefo|uleerd. Op
Rijksniveau, Provinciaal niveau en Gemeentelijk niveau. De meeste recente Rijksbestemmingen
(o.a. uit het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene Ruimte) moeten in de Provinciale
Streekplannen en Gemeentelijke Bestemmingsplannen hun doomerking vinden. In het
Streekplan van 1 juli 1994 zijn de recente mjksbestemmingen venverk-t. Het geeft aan dat de
polder Dorssewaard de bestemming lcnatuurontwi|elingsgebied'' heeft. De omgeving van
Kleizuwe heeft de bestemming Stlandelijk gebied 5'' d.mz. hoofd|nctie natuur en voor de
periode na 2005 wordt de bestemming fûon|i|elzone natuur'' van kracht. Deze bestemmingen
behoeven nog nadere uitwerking in inrichtings- en bestemmingsplannen. Wat voor zeer negatieve
precedent werking zullen de Visie en het Streekplan wel niet hebben op dit alles?
lnzake de bijzondere waarde van de natuur in de Dorssewaard en in de Plantage, wordt voorts het
volgende opgemerkt. De Dorsse Waard en de Plantage was altijd en is nog steeds belangrijk voor
Steenuilen. In het recente verleden broedden er circa 5 paar Steenuilen. Dat lijkt misschien niet
veel maar in het gehele Gooi en Vechtstreek (en het westelijk deel van de Eempolder) broeden
niet meer dan 10-15 paar Steenuilen! Verder is er een beperkte maar ook weer unieke
ljsvogelpopulatie. De Dorsse Waard en de Plantage zijn voorts van belang voor weidevogels als
Grutlo, Kievit, Scholekster, Tureluur en Watersnip. Ook komen er vele eendensoo|en voor
waaronder Slobeend, Winte|aling en Zomedaling. Als rust- en foerageergebied heeft de Dorsse
Waard en de Plantage een ûmctie voor bijvoorbeeld Gotldplevieren en ganzen.
'>
D .7 .
34.
35.
Gezien het gestelde over de bijzondere omithologische en plant|ndige waarde van de Plantage
(circa 65 bijzondere vogelsoo|en en vele bijzondere planten en bomen), het gebied rond de
Plantagewetering, dus ook de terreinen Van Leer, Mur en Driessen (niet valt in te zien waarom
die waarden daar ineens op zouden houden), noopt ook dit tot de conclusie, dat deze 80 of andere
woningen zich niet mogen realiseren aldaar.
K Alternatieven niet onderzochq c-q. ontoelaatbare koersw|zèîng
Onduidelijk is ook, waarom niet aan de veel minder waardevolle westkant van Vreeland een stuk
weiland wordt aangekocht en het terrein Driessen aan de agrarische c.q. nattlurbestemming wordt
teruggegeven. Dit zou mooi aansluiten bij recente pogingen van een Nvoningbotlw-vereniging om
het dorp Vreeland weer wat leven in te blazen, wat hier van zij en verkeerstechnisch en in alle
andere opzichten ook veel beter zijn. Zie ook p. 15 in dit verband, waar ûout of the blue'' en totaal
ongemotiveerd, althans volledig onjuist, een |nctiewijziging van het terrein Driessen en het
terrein Mur naar een natuuron|i|eling wordt uitgesloten.
36.
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Advocaten & Belast-tngkmadigen
Attomeys & Tax Counsellors @
L. Strljd met het gel|kheidsbeginsel
Uit de figuren op p. 1 5 van de Visie ziet men, in welke mate de Plantage aangetast zal worden als
het plan doorgaat, qua uitzicht op de Plantage vanaf het dor.p Vreeland. Ook en vooral het uitzicht
vanaf de Plantage naar het oosten, en vanaf het Oosten over de polder naar de Plantage, waar men
over de weilanden hoort te zien, zal worden bedorven. De Heer Van Zadelhoff mocht geen hal
zetten vmzwege dit uitzicht en nu zou de Gemeente wel 80 woningen hier mogen zetten?
M Uitwerking kan nooît voldoende ziin.
o / .
38 .
Visuele afsche|ing van de bouwcontouren gezien vanaf de Plantage, cq. gezien over de
Dorssewaard naar het westen, is absoluut niet voldoende. Daargelaten of deze wel afdoende zal
en kan zijn en zal blijven (denk aan nok- en goothoo|es en lantaa|palen en verlichting), quod
non, betekent 80 woningen toch het nodige bou|erkeer en als alles dan eindelijk klaar is, het
nodige lawaai en de nodige druk op het Jubileuml|tje (wat dan uiteraard door de Plantage
afgesloten zal worden) en het park (vandalisme,' diefstal; verstoring van de natuur; vuilstort;
onveiligheid voor personen en goederen) en betekent dit voorts, dat het landschap en de natuur
aldaar en elders in de Dorssewaard volledig verstoord en venvoest zal zijn. De op p. 17
genoemde zogenaamde û|groene dooradering'' zal dit zeker niet voorkomen, want bomen en
stnliken alleen zijn niet voldoende; vogels en andere dieren moeten geen last van mensen hebben.
De woningen, daargelaten dat ze economisch, verkeerstechnisch, historisch, monumentaal,
landschappelijk en vooral ook qua milieu en namt!r daar niet horen, zullen de zeer belangrijke
doorgang van de Plantage en de Oude Vecht als ecologische verbindingzone naar de
Dorssewaard eh de Vecht en het daarachter liggende gebied, c.q. de Wijde Blik en verder, ernstig
en blijvend verstoren. Tamelijk belachelijk is, dat men aan een oude inventarisatie meent te
moeten ontlenen, dat er puin is gestort op de noordzijde van de Plantage en daarom de natuur
aldaar reeds verstoord zou zijn. Men herkauwt hier slechts louter stemmingmakend op een oud
stuk, dat op dit punt onjuist is, c.q. op dit punt geen enkele relevantie meer heeû.
Nj Verkeerstechnische onmogel|kheden
Er wordt gesproken van een ''blo|ering'', op p. 9 van de Visie, maar die is er geograssch gezien
al en alleen als belemmering te ervaren als men met de polder iets anders dan iets agrarisch wil
en dat wilde men nooit, nu echter ineens wel. De Dorssewaard is echter een gebied met
agrarische bestemming met grote landschappelijke en nattlu-etenschappelijke waarde. Enerzijds
beweert men op p. 16, dat de Kleizuwe een onvoldoende ontsluiting is, anderzijds wil men wel
via deze ontsluiten en nota bene als eerste met Driessen aanvangen. Men kan echter wel stellen
dat de verkeersproductie bescheiden zal çtmoeten'' zijn, maar 80 woningen brengen 160 auto's
voort en evenzovele brommers en dat zal allemaal de kortste verbinding kiezen naar de N 201 en
die zal dan via de Kleizuwe zijn, dus dwars door het historische en archeologische en
waardevolle (natuurlgebied, over de weg, die eigendom is van de Plantage en welker
openbaarheid dus wederom onrechtmatig opgerekt wordt, gezien de aard van de weg, daargelaten
dat deze weg door zijn beperkte breedte volledig ongeschikt is om dit verkeer te venverken en de
39.
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Advocaten & Belastingkudigen
Attorneys & Tax Counsellors (8)
wandelaars in dit gebied het wandelen feitelijk onmogelijk zal worden gemaakt.
S.|NVATTENY worden de bo|enst|nde sommaties en de aansprakelijkstellingen bij deze
herhaald en wordt op bovenstaande gronden bij deze verlangd van de Gemeente, dat de
Ruimtelijke Visie Vreeland Oost integraal wordt ingdrokken en van de Provincie, dat deze de
rode contour, die is getrokken in het Concept-streekplan, integraal zal doen velwallen en tegen
deze Visie en het Concept-streekplan voor zover nodig bezwaar gemaald, c-q. beroep ingesteld.
Amsterdam, 18 november 2004
't Welk doeùde, enz.
Mr. H.J. Hoecen Diikhof
Advocaat/Gemachtigde
13
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BELANGENVERENIGING BEHOUD
LANDELIJKE KLEIZUWE
y l z-o
f=
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Em a i I : I nfo @ b b l k. n I
lnternet! www-bblk-nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland 23-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-geuwerordening namens de Belangenvereniging Behoud Landelijk
Kleizuwe.
Edelachtbare raadsleden
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op de concçpt-geuwerordening Vreeland - Oost (hierna; de verordening) als onderdeel van
het ontwerp- bestemmïngsplan Vreeland - Oost (hierna; het plan).
De Gemeente wijkt in de verordening af van hetgeen de wet in artîkel 3 Iid lsub c Wgv bepaalt over
het maximaal vergunbare geurniveau met betreàking tot de bedrijven in en om het gebied, namelijk
2 OUE / m3 en trekt het maximale vergunbare geurniveau op tot 3 OUE / m3. De Gemeente kan
#
afwijken van de wettelijke norm op basis van en met inachtneming van a|ikel 6 Wgv, mits yoldaan 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 verruïmen 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 uîterste 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 Kleïzuwe 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. sjunï
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 nastreeû (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 landschap, toekomstige bewoners kunnen bij het kopen van een woning rekenïng
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 'acçeptabele' verhoging hiervan tot 3.0
oUE/m: toe geredeneerd.
Hierbij worden uitsluitend de belangen van de projectontwikkelaar (het aantal huizen in het plan
wordt nîet beperkt) en de geiten-/veehouder fwordt 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 verruîmd, terwijl het
leefklimaat 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 verruirnen 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 eerdervan een (zeer) matig
leefklimaatvoor 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 schîjn 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 protestee/
alsook tegen de verruiming van de te hanteren geurnorm.
lk verzoek u om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden aan de verordening dan wel
het bestemmingsplan gewijzigd tot stand te Iaten komen.
In afwachling van uw reactie,
|| ,-'';|
Hoogachtend, '' /' ,
. , ,. , .''è ;. ,
l . 'ê / / ' é
||| ,'' .-' '
. j / ,.- -. : , kz'/
,..j . yy ,y .
t..z - ;
Het bestuur van de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
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BELANGENVERENIGING BEHOUD LANDELIJKE KLEIZUWE
r I A,o
f =
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
Email! Info@bblk-nl
lnternet: w|-bblk-nl
Gemeenteraad van Stichtse Vecht,
Postbus 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 23-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenverenïgîng Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Edelachtbare raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (ko|weg:
BBLR) op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland - Oost (hïerna: het plan) als onderdeel van het
ontwerp-bestemmïngsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen verwoordt in het plan vinden klaarblijkelijk hun oorsprong in de Welstandsnota
Stichtse Vecht 2012(de Nota). Op pagïna 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 welstandsgebîed.
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 zichtljnen en het voorkomen van dlssonanten 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 bïjgesteld, een aanzienlijke verbetering kan worden bereikt met
het oog op bovenstaande kwalïteitseisen uït 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 bïnnenplans zonder vrijstelling) en het
bouwvolume is dit onwenselijk. De maawoering 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 ui|erkingen van het plan in het ontwerp- bestemmingsplan Vreeland -
Oost. Hierdoor is de BBLK van mening dat het ontwerp - bestemmingsplan nïet 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 schïereiland (bijlage 1) als
groene buffer wordt gemaakt. Voor de huidige bewoners van de Kleizuwe vorrnt een dergelijke
afscheiding een grote verbetering. Ook zou het gebied daardoor veel betervoldoen aan de
kwaliteitseisen dïe 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
,.)' . (-1 -
l
Het bestuur van de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland
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I
CHRONOLOOG DOSSIER DRIESSEN 1991 - HEDEN.
27 juli 2011.
I
I
1991
11 iuni 1991.
Aanvraag door Driessen Vreeland B.V. ççD|essen''j van een oprichtingsvergunning op grond van
de toenmalige Hinderwet.
N.B. Wethouder van Ruimtelijke Ordening is thans mevrouw Rehbock - Bijers (tot 1998).
I
l
1
I
I
12 november 1991.
On|erpbesluit van de Gemeente Loenen Cde Gemeente''j tot verlening van een
oprichtingsvergunning aan Driessen.
1992
5 februari 1992.
Verlening door de Gemeente van een oprichtingsvergunning aan Driessen.
I
I
12 maart 1992.
Verzoek tot schorsing door Driessen van het besluit van de Gemeente tot het verlenen van een
oprichtingsvergunning aan Driessen d.d. 5 februari 1992.
I
I
22 mei 1992.
Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling voor Geschillen van de Raad van State, waarbij het
verzoek van Driessen tot schorsing van de beschikking van de Gemeente van 5 februari 1992
wordt afgewezen (niet gehandhaafd).
I
I
1995
11 april 1995.
Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ($$de Afdeling'j tot
vernietiging van het besluit van de Gemeente tot het verlenen van een oprichtingsvergunning d.d.
5 februari 1992 omdat niet de Gemeente het bevoegde gezag is, maar de Provincie Utrecht (de
Provincie'').
I
I
I
I
I
I
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I
I
10 november 1995.
Aanvraag door Driessen van een oprichtingsvergunning,
ingevolge de Wet milieubeheer ('|m'')
I
bij de Provincie. Vanaf 1991 reeds heeft Driessen geen vergunning gehad voor het uitoefenen
van het bedrijf.
I
I
1996
8 ianuari 1996.
Aanvulling door Driessen van de aanvraag voor de oprichtingsvergunning.
I
I
2 april 1996.
On|erpbesluit van de Provincie tot verlening van de oprichtingsvergunning aan Driessen.
I
19 april 1996.
Bedenkingen namens de Gemeente tegen
het on|erpbesluit van
de Provincie tot verlening van
I
I
de oprichtingsvergunning aan Driessen d.d. 2 april 1996.
7 mei 1996.
Bedenkingen namens mevrouw A. Wijnands CWlnandsj tegen het on|erpbesluit van de
Provincie tot verlening van de oprichtingsvergunning aan Driessen d.d. 2 april 1996.
I
I
27 iuni 1996.
Verslag gedachtewisseling d.d. 27 juni
1996 met betrekking tot de aanvraag van Driessen van de
oprichtingsvergunning d.d. 14 november 1995.
I
I
6 auqustus 1996.
Gedeputeerde Staten verleent Driessen een oprichtingsvergunning.
I
I
25 seotember 1996.
Beroepschriq namens Wijnands aan de Afdeling, primair tot vernietiging van het besluit van de
Provincie tot verlening van een milieuvergunning aan Driessen d.d. 5 augustus 1996.
21 oktober 1996.
Verzoek tot handhavend optreden jegens Driessen, aan de politie, namens Dr. Mr. H.J. Hoegen
Dijkhof CHDD.
I
I
I
21 oktober 1996.
Verzoek tot handhavend optreden aan de Gemeente, namens de omwonenden.
I
2
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I
I
I
3 december 1996.
Mondelinge behandeling in voorlopige voociening bij
de Voorzitter van de Afdeling aangaande
I
I
het verzoek van Wijnands tot schorsing van het besluit van de Provincie tot verlening van een
milieuvergunning aan Driessen d.d. 5 augustus 1996.
9 december 1996.
Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling tot schorsing van het besluit van de Provincie tot
verlening van de milieuvergunning aan Driessen d.d. 5 augustus 1996.
I
I
1997
4 maart 1997.
Mondelinge behandeling bij de Afdeling aangaande het beroep namens Wijnands, primair tot
vernietiging van het besluit van de Provincie tot verlening van een
d.d. 5 augustus 1996.
I
milieuvergunning aan Driessen
I
I
8 aDril 1997.
Verzoek tot handhavend optreden aan de Gemeente namens HD.
I
21 iuli 1997.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt de op 5 augustus 1996
door Gedeputeerde Staten aan Driessen verleende Wet Milieu- behee|ergunning op grond van
het feit dat bij de verlening van de vergunning niet alle daaraan gestelde eisen in acht zijn
I
I
1
genomen. Vanaf dit moment voed Driessen zijn wer|aamheden zonder vergunning uit en is hij
in feite nog steeds actief zonder vergunning, al vanaf 1991.
25 iuli 1997.
Brief van de Provincie aan Arag Rechtsbijstand waarin de Provincie aangeeft, het niet redelijk te
vinden handhavend op te treden richting Driessen, als zij zich maar houdt aan de voorschriqen
vervat in de vernietigde milieuvergunning d.d. 5 augustus 1996 ( dit is een hoogst merkwaardig
I
I
standpunt van de Provincie).
I
I
15 auqustus 1997.
Besluit van de Provincie een gedoogverklaring af te geven aan Driessen (uiteindelijk vemietigd)
en de mededeling van de Provincie, dat geen dwangsom zal worden opgelegd en geen
bestuursdwang zal worden toegepast indien Driessen de voorschriqen van de (vernietigde
milieuvergunning) d.d. 5 augustus 1996 nauwgezet zal naleven.
I
I
3
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I
I
I
l
I
5 september 1997.
Verzoek aan de Provincie tot intrekking van het gedoogbesluit d.d. 15 augustus 1997 en het
opleggen van een dwangsom in de zin van adikel 18.14 Wm namens de heer De Jong (''De
Jong''j
16 september 1997 (verzonden op 17 september 19971.
Brief van de Provincie aan Driessen waarbij met klem wordt aangedrongen op strikte naleving
van de voorschriqen van de vemietigde milieuvergunning d.d. 5 augustus 1996. N.B. Driessen
overtrad deze voorschriqen regelmatig, volgens alle omwonenden.
I
I
19 september 1997 (verzonden op 22 september 19971.
Afwijzend besluit van de Provincie op het verzoek tot intrekking van het gedoogbesluit d.d. 15
augustus 1997 en handhaving namens De Jong, d.d. 5 september 1997.
I
I
25 september 1997.
Verzoek namens Wijnands aan de Voorzitter van de Afdeling tot schorsing van het besluit van de
Provincie d.d. 15 augustus 1997 tot het afgeven van de gedoogverklaring aan Driessen en de
Provincie te gelasten tot handhaven, door alle middelen rechtens.
I
I
I
25 september 1997.
Bezwaar namens Wijnands tegen het besluit van de Provincie d.d. 15 augustus 1997 tot het
afgeven van een gedoogverkla|ng aan Driessen en met het verzoek het gedogen direct op te
he|en en Driessen mede te delen dat de nieuwe aanvraag definitief geweigerd wordt en om
onverwijld te handhaven, door alle middelen rechtens.
I
I
6 oktober 1997.
Vervallen van het gedoogbesluit van de Provincie d.d. 15 augustus 1997, omdat Driessen niet
voor deze datum met bepaalde informatie bij de Provincie is gekomen.
I
I
29 oktober 1997 (bii de Provincie binnen aekomen op deze daq).
Bezwaar namens De Jong tegen het besluit van de Provincie d.d. 19 september 1997 tot
afwijzing van het verzoek namens De Jong d.d. 5 september 1997 tot intrekking van het
gedoogbesluit d.d. 15 augustus 1997 en tot handhaving.
I
I
11 november 1997.
Verslag hoocitting Awb-Adviescommissie Milieu en Waterstaat inzake de bezwaren die zijn
binnen gekomen tegen de door de
Provincie afgegeven gedoogverklaring d.d. 15 augustus 1997.
I
I
4
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I
I
I
3 december 1997.
Driessen verstuurt een brief waarin hij de Provincie verzoekt zijn bedrijf te gedogen ter
overbrugging van de periode tot de milieuvergunning verleend wordt. In feite is Driessen nu al
sinds 1991 illegaal actief vanwege falend gezag en veroocaakt Driessen onaanvaardbare hinder
volgens alle omwonenden.
I
I
1998
8 ianuari 1998.
Aanvraag door Driessen bij de Provincie voor een oprichtingsvergunning onder de Wm. Het spel
begint opnieuw.
I
I
I
15 ianuari 1998.
De Provincie heeft een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning ontvangen van
Driessen en informeed bij de gemeente Loenen
planologisch inpassen van Driessen.
naar haar standpunten betre|ende het
I
I
1) Bent u voomemens een bou|e|unning te vedenen voor de in de aanvraag genoemde C-
containers? Nee.
2) Bent u van plan de B-wegvedening die u Driessen hebt veïleend in te trekken?
Onbean|oord.
N.B. In feite maakte en maakt de Gemeente door deze onthe|ngen, zijn overigens
nooit in inspraak geweest, voo|etting van het illegale bedrijf mogelijk. Deze ontheffing holt
I
I
het eigendomsrecht van Wijnands op de weg onrechtmatig verder uit.
3) Bent u voomemens het bedrlf zoals dat in de aanvraag is beschreven planologisch in te
passen? Nee.
Later draait de Gemeente om als een blad aan de boom.
I
I
4) Hoe concreet ztn de plannen
geven wanneer dit kan plaatsvinden? Binnen drie jaar.
Dus voor 15 -01-1998.
voor het vemlaatsen van het bedljjf en is er een indicatie te
I
I
22 ianuari 1998.
De Provincie stuurt omwonenden de concept gedoogbeschikking ten behoeve van Driessen.
Omwonenden kunnen zienswijzen indienen en dat wordt ook gedaan door diverse omwonenden.
I
I
27 ianuari 1998.
Verzoek tot handhavend optreden door de Provincie tegen
Driessen, namens Bos en De Jong.
I
I
5
I
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I
I
27 ianuar! 1998.
Besluit van de Provincie tot het ongegrond verklaren van bemaarschri|en van Wijnands d.d. 25
september 1997 (bezwaar gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 15 augustus 1997) en
van Bos en De Jong d.d. 29 oktober 1997 (bemaar gericht tegen het besluit van de Provincie
d.d. 19 september 1997), wegens het ontbreken van procesbelang nu het gedoogbesluit d.d. 15
augustus 1997 op 6 oktober 1997 is komen te vervallen.
I
I
I
I
6 februari 1998.
Tegen de concept - gedoogbeschikking van 22 januari 1998 ingebrachte zienswijzen worden
door de Provincie in een beschikking ongegrond verklaard, wegens het ontbreken van
procesbelang. Besloten wordt uiteindelijk om geen nieuwe gedoogbeschikking af te geven, maar
te handhaven, in afwachting van de beslissing
OP de nieuWe aanvraag VOOr een
I
I
I
milieuvergunning, van Driessen.
In feite was dit een construdie om te ontkomen aan wederom een vernietiging, ook is er niet
gehandhaafd in feite.
25 februari 1998.
Aanvulling door Driessen van de aanvraag voor de milieuvergunning d.d. 8 januari 1998.
l
I
I
I
14 iuli 1998.
Driessen stuurt een verzoek naar de Provincie om de gevraagde milieuvergunning voor
drie jaar te verlenen in plaats van voor tien jaar.
I
I
23 iuli 1998.
Brief van de Provincie waarin alle betrokkenen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, omdat
Driessen na de nodige (bestuurlijke) overleggen, heeft besloten om voor drie jaar (in plaats van
10 jaar) een milieuvergunning aan te vragen. Dit in verband met de ve|achting dat het bedrijf
nog maximaal drie jaar gevestigd zal zijn op de huidige Iocatie.
N.B. Het is nu 201 1 en het bedrijf zit er nog steeds.
I
I
Juli 1998.
Het vooron|erp bestemmingsplan Abcoude - Loenen Landelijk Gebied wordt uitgebracht.
Hierin staat dat er op het terrein van Driessen twee huizen gebouwd mogen worden en dat er een
groot draagvlak moet zijn voor de on|ikkelingen.
bestemmingsplan totaal niet meer terug te vinden.
Deze passages zijn in Iatere versies van het
I
I
I
6
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I
I
4 auqustus 1998.
Op initiatief van de Gemeente Loenen en de Provincie vindt een bijeenkomst tussen de Provincie
Gemeente, Driessen en omwonenden plaats op het gemeentehuis. Onderwerp is de verplaatsing
van Driessen.
Uit de notulen van deze bijeenkomst blijkt dat tussen de aanwezigen de volgende zaken zijn
I
I
besproken.
Driessen zal verhuizen.
De verplaatsing van Driessen zal mogelijk gemaakt Moeten worden door de grond aan de
I
I
I
Kleizuwe 105a onder het nieuwe, in ontwerp zijnde bestemmingsplan, tot wonen te bestemmen.
In dit bestemmingsplan zal een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van 2 buitenplaatsachtige
huizen worden opgenomen. Door middel van een adikel 19 procedure kan dan de bestemming
van de Kleizuwe 105a te zijner tijd gewijzigd worden tot wonen, als Driessen verplaatst is.
Door de bouw van deze twee Iandhuizen van elk 1000m3 kan Driessen de benodigde financiële
middelen genereren voor de budgetneutrale verplaatsing van het bedrijf. De gemeente wacht op
een kostenplaatje van Driessen. N.B. Een dergelijk ovecicht is nooit gekomen.
Op verzoek van de Gemeente heeft Driessen een milieuvergunning voor drie jaar aangevraagd in
plaats van voor tien jaar. Driessen geeft daarmee aan de Gemeente te kennen, serieus te willen
verhuizen. Na het verstrijken van deze drie jaar zal de vergunning vervallen.
l
I
I
I
I
De omwonenden willen graag dat Driessen verhuist, maar zijn bang dat als zij geen bedenkingen
tegen de milieuvergunning inbrengen, zij dit in een Iater stadium, als het bedrijf na drie jaar toch
niet vertrokken is, tegen geworpen krijgen. Ook geven zij aan dat de woningbouw beperkt moet
zijn, want de situatie moet niet verslechteren, (sicl).
De provincie zegt dat bij verval en aanvraag van een
nieuwe vergunning de procedure opnieuw
I
I
stad en het niet indienen van bedenkingen tegen de Iopende vergunningprocedure niet
tegengeworpen kan worden. De Provincie wil dat er maximaal slechts twee woningen komen op
het terrein aan de Kleizuwe 105a.
N.B. lneens is men het Iater als Provincie en Gemeente eens over 60 panden.
I
I
18 auqustus 1998.
De Provincie stuurt het on|erpbesluit aangaande de milieuvergunningaanvraag van Driessen
VOOr drie jaar naar OmWonenden.
Bezwaar is mogelijk tot 24 september 1998.
I
I
I
I
I
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I
I
10 sentember 1998.
Er vindt een hoocitting plaats op initiatief van de Provincie, over het on|erpbesluit op de
Vergunningaanvraag Van Driessen.
Omwonenden brengen hier een aantal bedenkingen van vooral praktische aard naar voren, met
I
I
betrekking tot de voor drie jaren af te geven milieuvergunning aan Driessen. De vergunning
wordt, waar nodig en mogelijk, aangepast. Verder wordt door omwonenden geen bezwaar
aangetekend met het oog op de bespreking van 14 augustus 1998 en de daar afgesproken
budgetneutrale verhuizing van Driessen en de met Driessen, de Gemeente en de Provincie
verder gemaakte afspraken in het bijzonder de
terrein aan de Kleizuwe 105a.
I
I
bouw van twee buitenplaatsachtige huizen op het
I
N.B. Deze afspraken worden Iater met voeten getreden door zowel de Gemeente en de Provincie
als Driessen als zij ineens over willen gaan tot de bouw van een hele woonwijk.
I
I
15 december 1998.
Driessen verkrijgt een milieuvergunning van de Provincie Utrecht voor drie jaar. De vergunning
wordt verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het rooien,
verwerken en verkopen van
het vergunningplichtige bedrijf.
bomen en afvalhout. N.B. Er bestond geen Mijfel over de aard van
I
I
De omwonenden hebben met de andere partijen
afgesproken hiertegen
niet in beroep te gaan
vanwege de hoocitting d.d. 10 september 1998 waarin door Driessen de intentie is uitgesproken
om binnen C|jaar verplaatst te zijn en waarin de hierboven bedoelde afspraken zijn gemaakt.
I
I
1999
4 februari 1999.
De beroepstermijn van de aan Driessen verleende milieuvergunning verstrijkt op deze datum. De
vergunning is nu onherroepelijk verleend tot 4 februari 2002.
I
I
2000
20 februari 2000.
Naar aanleiding van de ter inzage Iegging van het vooron|erp - bestemmingsplan Landelijk
Gebied Loenen en de inspraakreacties daarop, brengt de Gemeente een nota bean|oording
I
I
inspraakreacties uit. Driessen heeft verzocht het stuk grond tussen de oude Vechtarm en zijn
bedrijventerrein op te nemen in de wijzigingsbevoegdheid voor het terrein. De Gemeente gaat
hiermee akkoord, maar merkt op dat dit niet betekent dat er een extra woning mag worden
gebouwd. Bovendien merkt de Gemeente op dat het uitgangspunt is, dat het huidige terrein
plaats biedt aan maximaal twee huizen.
I
I
I
8
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I
I
I
10 oktober 2000.
Omwonenden onde|inden al weer gedurende geruime tijd overlast van Driessen en zijn van
mening dat het bedrijf zich wederom niet houdt aan de eisen van de in deœmber 1998 verleende
milieuvergunning. Dit resulteed in een brief van HD namens omwonenden, waarin hij een
vecoek tot handhaving doet en zich, refereœnde aan de afspraken gemaakt op de bijeenkomst
van 4 augustus 1998, afvraagt, waarom Driessen nog steeds niet doende is te verhuizen.
I
I
I
I
17 november 2000.
De Gemeente Loenen verleent Driessen en de bedrijven Kroon en Zwagerman, een ontheffing
van de geldende voorschrioen uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor de aan-
en afvoer route van het bedrijf, te weten de Kleizuwe, Vreeland. De oude .''B-weg'' ontheffing uit
1993 Iiep tot aan 1 januari 2000. Driessen dient bezwaar in tegen deze beslissing.
I
I
2001
14 maart 2001.
Het bezwaar van Driessen tegen de door de Gemeente verleende ontheffing van de Kleizuwe
wordt ongegrond verklaard. De ontheffing wordt gekoppeld aan de milieuvergunning en is, net als
deze, van kracht tot 4 februari 2002. Dit is op zich juist, maar Driessen tekent beroep aan tegen
I
I
deze beslissing.
I
I
26 april 2001.
De Provincie wijst Driessen op het verlopen van zijn vergunning op sfebruari 2002 en vraagt
hem met klem actie te ondernemen in verband met de bedrijfsverplaatsing. Bovendien schrijft de
Provincie De voor uw bedrijf vedeende vergunning is aangevraagd en vedeend tot 3jaar na de
inwe|ingtreding ervan. De vergunning is voor die beperkte periode aangev|agd omdat het
realistisch werd geacht dat de voorgenomen bed|fsveplaatsing ve|ezenll| zou zln'' en 'WI
zln voomemens een eventueel door u in te dienen nieuwe aanvraag om een vergunning voor
I
I
dezelfde Iocatie te weigeren.
Ook een verzoek om de activiteiten na 5 feômaà 2002 le gedogen
I
I
zullen wéj afwlzen. Dat betekent dat indien na de genoemde datum toch vergunningplichtige
activiteiten plaatsvinden, daartegen handhavend zal worden opgetreden.''
21 iuni 2001
Brief van HDA aan de Provincie met daarin klachten en verzoek tot handhavend optreden.
I
I
I
I
9
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I
I
31 auqustus 2001.
De Provincie Iaat Driessen per brief weten dat zij op de hoogte is geraakt van zijn voornemen
opnieuw een milieuvergunning aan te vragen voor het bedrijf. De Provintie Iaat weten dat zij niet
van plan is deze vergunning te verlenen en handhavend zal optreden tegen bedrijfsactiviteiten
die vergunningplichtig zijn. Zij herinned Driessen aan de afspraak uit 1998, dat het bedrijf zal
verhuizen.
I
I
I
I
I
17 september 2001.
De heer Neervood (project - on|ikkelaar van Driessen) stuurt een brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders van Loenen, waarin hij aangeeft dat Driessen er alles aan doet om
te verhuizen, maar dat dit niet Iukt. De heer Neervood verzoekt Burgemeester en Wethouders te
kijken naar de optie Oostkanaaldijk.
N.B. Neervoort zet uiteen dat er eigenlijk nergens een geschikt terrein is voor Driessen, dit is niet
verder toegelicht en Iijkt onjuist.
I
I
18 december 2001.
De Provincie bericht Driessen dat zij een Iast onder dwangsom zullen opleggen als Driessen niet
verplaatst is op 5 februari 2002. Bovendien zal de Provincie afwijzend beslissen op een nieuwe
aanvraag voor een vergunning.
I
I
20 december 2001.
Er vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de Gemeente en de Provincie over de verplaatsing van
Driessen. De Provincie en de Gemeente zijn het erover eens dat verplaatsing van Driessen naar
de door Gemeente gewenste uitbreiding van het bedrijventerrein de Werf, Werf 11 a, het beste
past binnen de bestaande beleidskaders. Afgesproken wordt dat als de optie de Werf 11 a niet
I
I
I
ui|oerbaar is, de Gemeente en de Provincie het bedrijf Driessen aan de Oostkanaaldijk willen
plaatsen. Driessen zal dan bedrijfsactiviteiten moeten ontplooien die Iijken op die van een
agrarisch Ioonbedrijf, want hij kan geen vergunning krijgen voor a&alve|erking of - bewerking
en ook niet voor grote opslag van hout en het breken van hout.
N.|. Later, als Driessen zich aanmeldt onder het Besluit Landbouw Beheer, wordt deze
constructie gebruikt om te beweren dat er geen Wm vergunning nodig is.
I
I
I
I
2002
ianuari 2002.
Een intentieovereenkomst aangaande de Welï 11 wordt getekend. Als de politieke partijen van de
Gemeente Loenen hieruit te weten komen dat ook Driessen naar de Werf 11 zal worden
I
I
10
I
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I
I
verplaatst, is niet iedereen daar blij mee. De heer Jellesma en mevrouw Rehbock zien niets in het
plan.
N.B. De wethouder van Ruimtelijke Ordening is thans Dhr. Wijnschenk (vanaf 1998 tot 2005).
I
I
28 ianuard 2002.
Het beroep van Driessen tegen de beslissing de ontheffing van de Kleizuwe te koppelen aan de
milîeuvergunning, waardoor deze verloopt op 4 februari 2002, is nog steeds aanhangig bij de
rechtbank.
I
I
I
4/5 februari 2002.
De aan Driessen op 4 februari
1999 verleende milieuvergunning vervalt. Eveneens vervalt de aan
Driessen verleende ontheffing met betrekking tot de Kleizuwe van 17 november 2000.
I
I
11 februari 2002.
De Provincie begint de handhaving tegen Driessen en eist onder meer dat hij een grote opslag
van hout verwijded.
I
I
12 februari 2002.
De Gemeente Loenen verleent Driessen opnieuw een ontheffing om over de Kleizuwe te rijden.
Het betreft een verlenging van de ontheffing van 17 november 2000 en deze is geldig tot 4
februari 2004. Driessen mag nu weer over de Kleizuwe rijden,
I
I
maar het bedrijf is illegaal, want de
milieuvergunning is verlopen. Omwonenden zijn hierover zeer verbaasd en vragen om
opheldering aan de Provincie. Tegen de ontheffing stellen zowel Driessen als omwonenden
bezwaar in. Driessen wil de voo|aarden van de ontheffing veranderen en de ontheffing voor
onbepaalde tijd Iaten gelden, de omwonenden willen de onthefling stoppen omdat zij veel hinder
ondewinden van Driessen, waartegen niet wordt opgetreden door de Provincie en de Gemeente.
I
I
2 mei 2002.
De Provincie geeft aan omwonenden te kennen, alsnog tot een tijdelijke Wm - vergunning te
willen komen met Driessen en heeft daarom geen bezwaar tegen de door de Gemeente aan
Driessen verleende ontheffing met betrekking tot de Kleizuwe.
N.B. Het is dus duidelijk dat zowel de Gemeente als de Provincie volstrekt stelselloos optreden
en de belangen van de omwonenden steeds maar weer opofferen
Driessen.
I
I
aan de belangen van
I
I
I
I
11
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I
I
8 iuli 2002.
De Gemeente verklaart de be|aarschriqen van Driessen en de omwonenden tegen de
ontheffing ongegrond. De ontheffing voor de Kleizuwe geldt, nagenoeg onder dezelfde
voo|aarden als daarvoor, tot 2004.
N.B. Echter wel weer een verlenging dus.
I
I
I
9 oktober 2002.
De Provincie Iaat omwonenden weten in afwachting te zijn van een nieuwe aanvraag voor een
Wm vergunning door Driessen voor het terrein aan de Kleizuwe 105a. Het on|erpbesluit zullen
zij te zijner tijd toezenden. De Provincie wenst nog steeds verplaatsing van Driessen naar de
Werf 11 a. Zij wacht op de intentieveilaring.
I
I
I
2003
Januari 2003.
De gemeente Loenen geeft opdracht tot het ontwerpen van een ruimtelijke visie voor Vreeland, in
het bijzonder voor het gebied rond de Bergseweg en de Kleizuwe. De aanleiding voor de
I
I
opdracht is de wens van de Gemeente om voqr de gehele bedrijvenstrook , dat wil zeggen voor
de terreinen van Mur, Greif en Driessen, een integrale visie te on|ikkelen.
I
3februari 2003.
Het ontwerp- bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen wordt ter inzage gelegd.
I
I
17 februari 2003.
De Provincie stuud Driessen een brief, waarin zij hem mededeelt dat Driessen al weer ruim een
jaar opereert zonder vergunning en dat Driessen tekort schiet in de medewerking aan de
vergunningaanvraag en de intentieovereenkomst m.b.t. de Werï 11 a. Omwonenden zijn coulant
geweest volgens de Provincie, maar willen nu toch echt over gaan tot handhaving. Als Driessen
niet binnen vier weken een vergunningsaanvraag indient, zal de Provincie overgaan tot
I
I
bestuursdwang en het bedrijf sluiten.
I
27 februari 2003.
Handhavingsvecoek van HD aan de Provincie.
I
I
1
I
12
I
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I
I
medio 2003.
De Gemeente Loenen brengt de Ruimtelijke Visie Vreeland - Oost uit.
Het doel van de visie is om de bedrijven
Iangs de noordelijke kant van de Plantagewetering al
I
I
dan niet gefaseerd te saneren. De visie gaat uit van
en Driessen.
80 woningen op de terreinen van Mur, Greif
I
In deze visie spreekt de Gemeente in plaats van over twee huizen op het terrein van Driessen
dus ineens over veel meer woningen.
N.B. Pas bekend geworden aan HD op 18 november 2004.
I
j
Loos van alle overige fouten in deze
visie staan de feiten met betrekking tot de Plantage 1832 verkeerd weergegeven. De Plantage
heet ten eerste niet het Moorse huis. ten tweede is het niet alleen Rijksmonument maar geniet de
Plantage ook complexbescherming, welke ook het Sperwe|eld en de Kleizuwe omvat. Ten
derde is De Plantage 1832 nog steeds een Iandgoed en wel een Natuur Schoon Wet landgoed
waar ook de Plantagewetering deel van uitnmaakt. Ten vierde is de Plantage met de boomgaard
en de oude Vechtarm en de andere onderdelen in zijn geheel een beschermd dorpsgezicht.
I
I
12 maart 2003.
Brief van de Provincie aan HD in reactie op het handhavingsvecoek d.d. 27 februari 2003 waarin
zij mededelen geen verder uitstel te verlenen aan Driessen en reeds zijn begonnen met een
handhavingstraject.
I
I
25 maart 2003.
Driessen dient opnieuw een aanvraag voor een Wm - vergunning in bij de Provincie.
N.B. De Provincie handhaaft niet.
I
I
28 anril 2003.
De Gemeente stelt een eerste concept - nota op, ter bean|oording van de ingebrachte
zienswijzen bij het on|erp-bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen.
Ten aanzien van het terrein aan de Kleizuwe 105a wordt in deze eerste nota bepaald, dat de
eerdergenoemde wijzigingsbevoegdheid niet opgenomen wordt in het bestemmingsplan nu de
I
I
I
Gemeente de Visie Vreeland - Oost heeft ontwikkeld en de wijzigingsbevoegdheid voor twee
buitenplaatsachtige huizen niet binnen die visie past. De woningbouw zal op termijn mogelijk
gemaakt worden door een apad op te stellen bestemmingsplan.
I
1 iuli 2003.
De Gemeente stelt een tweede concept - nota bean|oording zienswijzen op het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen op.
Ten aanzien van het terrein aan de Kleizuwe 105a wordt bepaald dat het niet meer Iogisch is dat
I
I
dit terrein betrokken wordt in een bestemmingsplan Landelijk Gebied, daar zowel de Provincie
I
13
I
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I
I
(concept Stœekplan) als de Gemeente, volgens de Gemeente, na verplaatsing van Driessen op
het terrein woningbouw wil realiseren, waardoor het terrein zal aansluiten op de bebouwde kom
van Vreeland.
De grens van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen wordt verlegd. Het terrein van
Driessen valt nu niet meer onder dit bestemmingsplan.
I
I
I
14 iuli 2003.
De uiteindelijke nota bean|oording zienswijzen ontwerp - bestemmingsplan Landelijk Gebied
Loenen wordt uitgebracht. Met betrekking tot het terrein van Driessen blijft de situatie zoals
geschetst in de nota van 1 juli 2003., het terrein van Driessen zal niet worden opgenomen in het
I
I
bestemmingsplan Landelijk Gebied
Loenen en daarom wordt de grens van het plan verlegd.
I
2004
2 iuli 2004.
De Provincie heeft een on|erpbesluit d.d. 2 juli 2004 opgesteld, ten behoeve van een
milieuvergunning voor Driessen. Omwonenden begrijpen niets van dit besluit van de Provincie en
dienen bezwaar in.
I
I
I
19 iuli 2004.
Driessen Vastgoed B.V. verkrijgt de eigendom van een perceel weiland en grond, twee woningen
en schuren etc. voor respectievelijk EUR 168,500 en EUR 1,049.000 totaal EUR 1,217.500, aan
de Oostkanaaldijk.
I
I
26 iuli 2004.
Bedenkingen namens de omwonenden, gericht aan de Provincie tegen het on|erpbesluit tot
verlening van een milieuvergunning aan Driessen d.d. 2 juli 2004.
I
I
I
27 iuli 2004.
Brief van HD aan de Provincie Utrecht, de heer Peeters, dat nog nadere bedenkingen tegen het
on|erpbesluit d.d. 2 juli 2004 zullen worden ingediend.
I
I
26 iuli 2004.
Bedenkingen namens de omwonenden, gericht aan de Provincie tegen het on|erpbesluit tot
verlening van een |ilieuvergunning aan Driessen d.d. 2 juli 2004.
I
I
14
l
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I
I
2 auqustus 2004.
Bedenkingen tegen het on|erpbesluit tot verlening van een milieuvergunning aan Driessen d.d.
2 juli 2004, namens De Jong.
I
I
3 auaustus 2004.
De Gemeente Loenen bericht de Provincie dat zij van oordeel is dat de vergunning niet aan
Driessen verleend moet worden, omdat Driessen niet aan de voorschoen van de vergunning zal
kunnen voldoen.
I
I
I
4 auqustus 2004.
Nadere bedenkingen gericht aan de Provincie, namens de omwonenden, tegen het
on|erpbesluit tot verlening van een milieuvergunning aan Driessen d.d. 2 juli 2004.
I
I
10 auaustus 2004.
Brief van Provincie Utrecht, Gedeputeerde Staten,
ontvangen en dat deze zullen worden meegenomen in
'çover enige tkd zal u de de|nitieve vergunning toegezonden krlgen.
de heer Lahije dat de bedenkingen zijn
het de|nitieve besluit. Saillante passage:
l
11 auqustus 2004.
Brief aan de Provincie van HD in reactie op de brief van de Provincie d.d. 10 augustus 2004 en
de saillante passage daarin genoemd.
I
I
I
17 auqustus 2004.
Brief van Provincie Utrecht, de heer Lahije, dat de Provincie de reactie van HD, d.d. 11 augustus
2004 heeft ontvangen.
I
18 auqustus 2004.
Brief aan Provincie Utrecht, de heer Lahije, in reactie op
hun on|angstbevestiging d.d. 17
I
augustus 2004.
I
20 september 2004.
Bespreking op het Provinciehuis te Utrecht. Eerst een bespreking met Uiqenbosch en Berkink
van de Provincie en De Jong en
HD en vervolgens een gesprek tussen
Peters, De Jong en HD.
I
I
14 oktober 2004 (verzonden op 15 oktober 20041.
Brief van het College van B&W van de Gemeente aan ICOVA B.V. met daarin een
ontheïngsverlening van het verbod zoals aangegeven op de borden C18 en C20 van bijlage 1
I
I
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I
I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (breedte en wieldruk) voor bepaalde
wegen en voertuigen tot 1 mei 2005.
I
I
5 november 2004.
Brief aan de Gemeente, College van B&W van HD, inzake het gebruik van de Kleizuwe, waarbij
de Gemeente wordt verzocht bepaalde handelingen te verrichten.
I
18 november 2004.
Aansprakelijkheidstelling/bedenkingen/bemaren/beroepen tegen de Gemeente en de Provincie
Utrecht. HD heeft bezwaar ingediend tegen de, bij hem tot dan toe onbekende, Ruimtelijke Visie
Vreeland - Oost en tegen het conœpt Streekplan 2005-2015 van de Provincie.
I
I
I
I
25 november 2004
Afwijzing bemaar/beroepschriq van HD tegen concept Provinciaal Streekplan door Provincie
Utrecht. Het bezwaar wordt volgens de brief niet behandeld, omdat alleen tussen 20 januari en
16 februari 2004 bedenkingen hadden kunnen worden ingediend tegen het concept. Het beroep
is afgewezen, omdat dit slechts kan worden ingediend tegen concrete beleidsbeslissingen.
l
I
10 december 2004.
Vecoek aan Provincie Utrecht van HD, om bemaar/beroepschriq tegen het concept Provinciaal
Streekplan alsnog in behandeling te nemen.
I
I
13 december 2004.
De Provincie stelt het Streekplan 2005 - 2015 vast. Hierin is de rode contour, de grens
waarbinnen stedelijke vemieuwing mogelijk is, rond het terrein van Driessen, Greif en Mur
getrokken.
I
15 december 2004.
Brief van de Gemeente aan HD, waarin wordt verteld dat zij het ingediende bemaarschriq tegen
de Visie Vreeland-oost niet als bemaarschri| in behandeling neemt en pas in januari 2005 aan
de behandeling van de brief zal toekomen.
I
I
I
17 december 2004.
Verzoek van HD aan de Gemeente om het bemaarschriq tegen de Visie Vreeland-oost wel als
bezwaarschriq te behandelen.
I
I
I
I
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I
I
20 december 2004 (verzonden op 22 december 20041.
On|angstbevestiging van Gemeente van de brief d.d. 5 november 2004 van HD aangaaride het
gebruik van de Kleizuwe.
N.B. On|angstbevestigingen sturen was het enige waar zij goed in waren.
I
I
2005
25 ianuari 2005.
Bespreking tussen mevrouw De Vries van de Provincie, De Jong en HD, waarin de zaak
I
I
Driessen wordt besproken.
I
26 ianuari 2005.
Advies van de Gemeente inzake het bezwaarschriq tegen de Visie Vreeland-oost, inhoudende
dat het bezwaarschri| kennelijk niet-on|ankelijk is, omdat er geen sprake is van een besluit in de
zin van ad. 1:3 Awb, waartegen bezwaar kan worden gemaakt.
N.B. Dit is onjuist.
I
I
I
I
27 ianuari 2005.
E-mail van Provincie Utrecht, mevrouw De Vries, aan HD onder toezending van een concept
besprekingsverslag van de
bespreking d.d. zsjanuari 2005.
Februari 2005.
Mevrouw Rehbock - Bijers is wederom Wethouder van Ruimtelijke Ordening vanaf dit moment.
I
I
16 februari 2005.
E-mail van HD aan de Provincie in reactie op het concept besprekingsverslag van de bespreking
d.d. 25 januari 2005.
I
I
18 februari 2005.
Brief van de Provincie onder toezending van het desnitieve besprekingsverslag van de
bespreking d.d. zsjanuari 2005.
I
21 februari 2005.
Brief van HD aan de Provincie, dat het verslag geen bindende werking heeft.
I
I
24 februari 2005.
Brief van HD aan de Provincie Utrecht, de heer Peeters, naar aanleiding van een op 23 februari
2005 ingediende klacht door Wijnands met betrekking tot hinder van Driessen.
I
I
I
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I
I
I
23 februari 2005 (verzonden op 24 februari 20051.
Brief tevens fax van de Provincie aan HD naar aanleiding van de klacht van Wijnands op 23
februari 2005 met betrekking tot hinder van Driessen.
I
I
24 februari 2005.
Brief tevens fax van HD aan de Provincie Utrecht, de heer Peeters, met daarin ernstige bezwaren
tegen de brief van de Provincie d.d. 23 februari 2005 en met het verzoek handhavend op te
treden.
I
I
24 februari 2005.
Bezoek van de Provincie, de heer H. Versteeg, aan Driessen.
I
I
24 februari 2005 (verzonden op 28 februari 20061.
Brief van het College van B&W van de Gemeente, in reactie op de brief d.d. 5 november 2004
met betrekking tot het gebruik van de Kleizuwe.
I
I
25 februari 2005.
Brief tevens fax van de Provincie Utrecht, de heer Peeters aan HD, met daarin een excuus en het
bericht, dat voor Driessen een snippeœerbod is ingesteld, tot het moment waarop de
geluidswerende voociening naar het genoegen van de
Provincie is gerealiseerd.
I
I
25 februari 2005.
Brief van de Provincie aan Driessen met daarin 'een verbod om op uw Iocatie materialen te
versnipperen tot het moment waarop de geluidsvoocieningen zijn
de binnen enkele weken af te geven vergunning.''
aangelegd, zoals vastgelegd in
I
I
26 april 2005.
De Provincie Iaat weten dat bezwaar of beroep tegen een Streekplan niet mogelijk is, gezien het
gestelde in artikel 8.5 AWB. De heer Hoegen Dijkhof wordt niet - onkankelijk verklaard door de
Provincie.
N .B. Dit is onjuist.
I
I
10 mei 2005.
Bespreking op het gemeentehuis Loenen met de Burgemeester, de Wethouder Ruimtelijke
Ordening en Nico de Jong, als omwonende.
I
I
I
I
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I
I
21 iuni 2005.
Brief aan Gemeente, burgemeester Rombouts van HD, met het verzoek per direct alle
ontheïngsvergunningen voor de Kleizuwe (17 juli 2003 aan de firma Spruijt en 14 oktober 2004
aan de firma ICOVA) in te trekken, althans daaraan per direct het voorschriq toe te voegen dat
stapvoets moet worden gereden.
I
I
I
21 iuni 2005.
Bezwaarschriq van HD aan Gemeente, burgemeester Rombouts, tegen de algemene ontheffing
die is gegeven aan de firma Spruijt.
I
I
I
I
24 iuni 2005.
Brief van Gemeente, College van Burgemeester en Wethouders aan HD, dat het bemaar tegen
de onthefëing verleend aan Spruijt in goede orde is ontvangen en is doorgezonden aan de
commissie bezwaarschriqen.
27 iuni 2005.
Besluit van Provinciale Staten (Utrecht) op het bemaarschrio inzake het concept Provinciaal
Streekplan. Hierin is besloten dat:
- het bemaarschri| kennelijk niet-onvankelijk is, omdat slechts bezwaar kan worden
I
I
I
I
gemaakt tegen concrete beleidsbeslissingen, waarvan in casu geen sprake is.
- De aansprakelijkheidstelling wordt afgewezen, omdat tegen de goedkeuring van het
uiteindelijke bestemmingsplan, voldoende andere rechtswaarborgen aanwezig zijn.
- De bedenkingen voor kennisgeving zijn aangenomen, waarbij de termijn om deze
bedenkingen in te dienen, echter is overschreden.
Dit had namelijk tussen 20 januari en
16 februari 2004 moeten gebeuren.
- De Provinciale Staten onbevoegd is om op een beroepschri| te oordelen. Dit had de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moeten doen.
I
I
28 iuni 2005.
Besluit van de Provincie tot het verlenen van een milieuvergunning aan Driessen, voor een
periode van 10 jaren na het van kracht worden van deze vergunning.
N.B. Wederom volstrekte stelselloosheid van de Provincie.
I
I
30 iuni 2005.
Brief van Driessen aan de omwonenden van Oostkanaaldijk 17-19 te Loenen aan de Vecht met
betrekking tot de aankoop ç'çenige Wd geleden'') door Driessen van een terrein aan de
Oostkanaaldijk 17-19 te Loenen.
N.B. deze koop en Ievering
I
I
is geschied op 19 juli 2004.
I
l
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I
I
I
5 iuli 2005.
Brief van de Provincie aan Driessen onder toezending van het de|nitieve besluit tot verlening van
de milieuvergunning aan Driessen d.d. 28 juni 2005.
I
I
28 iuli 2005.
Brief van de Provincie onder toezending van een correctie van het desnitieve besluit tot verlening
van de milieuvergunning aan Driessen d.d. 28 juni 2005 omdat niet alle stukken ter inzage
hebben gelegen.
I
I
3 auqustus 2005.
Pro forma bezwaarschriq van HD tegen het besluit van 27 juni 2005 van de Provincie Utrecht.
I
4 aunustus 2006.
Brief van de Rechtbank Utrecht aan HD,
met de mededeling dat het pro forma bemaarschriq
I
uiterlijk binnen vier weken dient te worden aangevuld.
I
8 auqustus 2005.
Beroepschri| namens de heer de Jong tegen de beslissing van de Provincie van 28 juni 2005,
om een vergunning op basis van de Wm te verlenen aan Driessen.
I
I
13 september 2005.
Pro forma beroepschriq van HD tegen het besluit van de Provincie d.d. 28 juni 2005 om een
milieuvergunning te verlenen
aan Driessen op grond van de Wm.
I
I
17 oktober 2005.
Beroepschriq namens Wijnands (aanvulling van de gronden) tegen het besluit van de Provincie
d.d. 28 juni 2005 om een milieuvergunning te verlenen aan Driessen op grond van de Wm.
I
I
15 november 2005.
Ve|eerschriq namens de Provincie op de beroepschriqen van De Jong d.d. 8 augustus 2005 en
Wijnands d.d. 13 september 2005 en 17 oktober 2005.
I
I
8 auqustus 2005.
Beroepschriq namens de heer de Jong tegen de beslissing van de Provincie van 28 juni 2005,
om een vergunning op basis van de Wm te verlenen aan Driessen.
I
I
20
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I
I
I
13 sentember 2005.
Pro forma beroepschri| namens Wijnands tegen het besluit van de Provincie d.d. 28 juni 2005
om een milieuvergunning te verlenen aan Driessen op grond van de Wm.
I
I
17 oktober 2005.
Beroepschriq namens Wijnands (aanvulling van de gronden) tegen het besluit van de Provincie
d.d. 28 juni 2005 om een milieuvergunning te verlenen aan Driessen op grond van de Wm.
I
I
15 november 2005.
Ve|eerschriq namens de Provincie op de beroepschriqen van De Jong d.d. 8 augustus 2005 en
Wijnands d.d. 13 september 2005 en 17 oktober 2005.
I
I
6 december 2006.
Driessen dient een verzoek in bij de Gemeente om ten behoeve van een verplaatsing van het
bedrijf naar de Oostkanaaldijk, aldaar een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen ex
een artikel 19 WRO procedure. Driessen vermeldt in het verzoek dat hij dezelfde activiteiten
wenst te verrichten op de Oostkanaaldijk, die het bedrijf alsdan uitvoert aan de Kleizuwe.
I
I
2006
31 ianuari 2006.
Voorstel van de burgemeester aan de Gemeenteraad van Loenen om in te stemmen met een
adikel 19 WRO procedure ten behoeve van de vestiging van Driessen
I
op de Oostkanaaldijk.
I
I
12 april 2006 (verzonden 19 april 20061.
Brief van de Provincie aan de Afdeling, dat de Provincie zich refereert aan het advies van
Stichting advisering bestuursrechtspraak.
I
23 mei 2006.
Nadere memorie namens De Jong, opgesteld door Lich|eltbuis & Partners B.V. (notitie, reactie
op ve|eerschriq Provincie, advies Stichting adviescentrum en aanvullende akoestische
rappodage).
I
I
I
26 mei 2006.
De Gemeente sluit een overeenkomst tot medewerking aan het starten van een artikel 19
procedure ten behoeve van de Oostkanaaldijk 17-18.
l
I
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I
I
11 iuli 2006.
Mondelinge behandeling bij de Afdeling inzake het beroep van Wijnands en de Jong tegen het
besluit van de Provincie d.d. 28 juni 2005 om een milieuvergunning te verlenen aan Driessen op
grond van de Wm.
I
I
I
19 iuli 2006.
Bestuurlijke waarschuwing van de Provincie aan Driessen naar aanleiding van meldingen van
overlast door De Jong d.d. 11 en 12 juli 2006, evenals bezoeken door de toezichthouder
milieuweûen van de Provincie aan Driessen d.d. 12 en 14 juli 2006.
I
I
23 auqustus 2006.
Uitspraak van de Afdeling, waarin zij het besluit van de Provincie d.d. 28 juni 2005 om aan
Driessen een milieuvergunning te verlenen vernietigt en de beroepen van Wijnands en de Jong
gegrond heeft verklaard. N.B. Weer winnen de omwonenden.
I
I
10 november 2006.
Brief van de Provincie aan Driessen waarin het volgende staat: ''Alles wlst erop dat u binnen
ande|alfjaar uw inrichting heeft veplaatst. Daamaast verwachten ># binnen enkele weken van
u een on|ankellke aanvraag voor het vergunnen van uw inrichting op de huidige Iocatie aan de
I
I
Kleizuwe voorzolang u uw inrichting niet kan veplaatsen. Op dit moment is het daarom
onredel|k indien wl zouden overgaan tot sluiting van uw indchting.''
N.B. De Provincie negeert wederom de uitspraak van de Afdeling.
I
I
6 december 2006.
Inwerkingtreding van de AMVB Besluit Iandbouw milieubeheer ($'??ef Besluit'j. Door het in werking
treden van dit besluit vervalt, voor alle bedrijven waarop het Besluit rechtstreeks van toepassing
is, de vergunningplicht van adikel 8.1 Wet Milieubeheer.
N.B. Dit was in 2007 de oplossing voor Driessen, het zou ineens een loontechnisch'' bedrijf zijn
door het afstoten van bepaalde weroaamheden.
I
I
I
I
12 december 2006.
Verzoek tot handhaving aan de Provincie door HD, in reactie op de brief van de Provincie aan
Driessen d.d. 10 november 2006.
I
15 december 2006 of 20 december 2006.
Besluit van de Provincie tot het opleggen van een Iast onder dwangsom aan Driessen, waarbij
het Driessen niet is toegestaan om voor 07:00 uur 's ochtends af- of aan te rijden met
I
I
I
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I
I
vrach|agens, waaronder de dieplader en het warmdraaien ervan. Driessen heeft hiertegen een
voorlopige voociening ingediend bij de Raad van State, maar deze is afgewezen.
I
I
2007
1 1 ianuari 2007.
Besluit van de Provincie tot afwijzing van
het handhavingvecoek van HD d.d. 12 december 2006.
I
I
20 februari 2007.
On|erpbeschikking van de Provincie om de aanvraag van Driessen d.d. 25 maart 2003 om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te weigeren.
I
I
21 februari 2007.
Pro forma bemaarschriq van HD tegen het besluit van de Provincie d.d. 11 januari 2007 tot
afwijzing van het handhavingsvecoek van HD d.d. 12 december 2006.
I
21 februari 2007.
Vooraankondiging van de Provincie tot het opleggen van een Iast onder dwangsom aan
Driessen.
I
I
23 februari 2007.
E-mail van De Vries van de Provincie aan HD, waarin zij bevestigt wat zij die dag telefonisch
heeft besproken met HD; toelichting op on|erpbeschikking en het voornemen van de Provincie
om het handhavingsvecoek d.d.
I
12 december 2006 alsnog toe te wijzen.
I
I
I
7 maart 2007.
Zienswijze van de kant van Driessen tegen de vooraankondiging van de Provincie tot het
opleggen van een Iast onder dwangsom.
7 maart 2007 (verzonden op 9 maart 20071.
Besluit van de Provincie tot het opleggen van een Iast onder dwangsom aan Driessen voor het
gehele bedrijf, met uioondering van de verkeersbewegingen voor 07:00 uur 's ochtends (voor die
bewegingen is al op 20 december 2006 een Iast onder dwangsom opgelegd).
I
I
I
I
9 maart 2007.
Besluit van de Provincie om het verzoek van HD tot handhaving d.d. 12 december 2006 alsnog
toe te wijzen. Driessen heeft tenslotte in haar bezwaarschri| d.d. 25 januari 2007 medegedeeld
geen nieuwe milieuvergunningaanvraag in te dienen. Er is niet Ianger zicht op Iegalisatie omdat
I
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I
j
de bedrijfsvoering, zoals die is aangegeven door middel van de aanvraag tot een
milieuvergunning uit 2003, Ieidt tot maximale geluidgrenswaarden, die niet vergunbaar zijn.
N.B. Vanaf 1991 was Driessen al niet vergunbaar en dus op dit moment al lsjaar illegaal.
I
I
21 maart 2007.
Bedenkingen van HD tegen de on|erpbeschikking van de Provincie om de aanvraag van
Driessen om een vergunning ingevolge de Wm te weigeren.
I
I
22 maart 2007.
Toezending kopie van de bedenkingen van HD d.d. 21 maart 2007 aan de Gemeente.
I
I
27 maart 2007.
Bemaarschriq tegen het Besluit van de Provincie d.d. 1 1 januari 2007 tot afwijzing van het
handhavingsvecoek van HD d.d. 12 december 2006 evenals tegen het Besluit van de Provincie
d.d. 9 maart 2007 om alsnog het handhavingsvecoek van HD d.d. 12 december 2006 toe te
i'zen
W 1 .
I
I
I
27 maad 2007.
Besluit van de Provincie tot weigering van de door Driessen aangevraagde milieuvergunning.
2 april 2007.
Besluit tot intrekking door de Provincie van het besluit van de Provincie d.d. 11 januari 2007,
betre|ende de afwijzing van het handhavingsvecoek van HD.
I
I
18 april 2007
Bespreking op het Provinciehuis tussen HD en Drs. Geert Nortier en De Vries van de Provincie.
Hier meldt de Provincie voor het eerst, dat Driessen een andere strategie heeft gekozen en wel
deze', dat Driessen onder het Besluit Landbouw Milieubeheer wenst te vallen waardoor zij niet
I
I
meer vergunningplichtig is.
N.B. De Provincie vond dit prachtig, dan was zij er vanaf.
I
I
19 april 2007
Bemaarschriq van Driessen tegen het besluit van de Provincie tot het opleggen van een Iast
onder dwangsom d.d. 9 maart 2007.
I
I
27 anril 2007.
E-mail van HD aan De Vries naar aanleiding van een telefoongesprek die dag, dat HD het niet
eens is met de construdie van Driessen om te vallen onder het Besluit.
I
I
24







01. Inkomende documenten - 14973


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 76


I
I
N.B. Driessen is geen Ioontechnisch bedrijf.
I
I
27 anril 2007.
E-mail van De Vries aan HD. Door het afstoten van een aantal wer|aamheden valt Driessen van
rechtswege onder het Besluit.
Gevolg daarvan is, dat de Provincie geen beslissing zal nemen. Er bestaat dan ook geen
mogelijkheid om hierop in te spreken.
N.B. Nooit is aangegeven welke activiteiten Driessen dan heeft afgestoten.
I
I
I
I
I
4 mei 2007.
Melding door Driessen in het kader van het Besluit.
9 mei 2007.
E-mail van HD aan De Vries in reactie op het bemaarschriq van Driessen d.d. 19 april 2007
tegen het besluit van de Provincie tot het opleggen van een Iast onder dwangsom d.d. 9 maart
2007.
I
I
14 mei 2007.
E-mail van HD aan De Vries waarin we haar vragen binnen 24 uur exacte opgave te doen van de
door Driessen af te stoten activiteiten onder het Besluit.
I
I
14 mei 2007.
E-mail De Vries aan HD waarin ze aangeeft niet te kunnen voldoen aan ons verzoek tot opgave
van de af te stoten activiteiten binnen 24 uur.
N.B. Kan het erger?
I
I
15 mei 2007.
E-mail van HD aan De Vries waarin we ons verzoek om exacte opgave te doen van de door
Driessen af te stoten activiteiten onder het Besluit herhalen.
I
I
15 mei 2007.
E-mail van HD aan De Vries waarin de Vries wordt vecocht een kopie toe te zenden van de
melding door Driessen onder het Besluit.
I
I
15 mei 2007.
E-mail van De Vries aan HD waarin de Vries aangeeft dat de Provincie Driessen telefonisch heeft
doorgegeven, dat zij ambtelijk voornemens is om in ieder geval af- en aanrijdend verkeer tussen
I
I
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I
I
I
06.00 en 07.00 uur 's ochtends niet toe te staan.
16 mei 2007.
Bezwaarschri| namens Wijnands en HD (derden-belanghebbenden) aan de Adviescommissie
bemaarschriqen GS met betrekking tot de uitnodiging van de Provincie voor de hoocitting met
betrekking tot het bemaarschriq van Driessen d.d. 19 april 2007 tegen de dwangsombeschikking
van de Provincie d.d. 9 maart 2007.
I
I
I
I
16 mei 2007 (oD verzoek ontvanqen wii dit besluit pas op 11 iuni 2007 in kopiel.
Besluit van de Provincie gericht aan Driessen tot intrekking van de dwangsombeschikkingen d.d.
15 december 2006 en 9 maart 2007. Hierin staat eveneens aangegeven, dat Driessen onder het
Besluit valt.
I
21 mei 2007.
De heer Wichers Iaat telefonisch weten dat de hoocitting niet doorgaat omdat Driessen haar
bezwaarschriq d.d. 19 april 2007 heeft ingetrokken, omdat zij een melding heeft gedaan onder
het Besluit. Tevens heeft de Provincie reeds het besluit genomen om de twee
I
I
dwangsombeschikkingen in te trekken.
I
I
22 mei 2007.
Brief aan De Vries, waarin HD wederom verzoekt tot exacte opgave van de af te stoten
activiteiten, de brief van 16 mei 2007 aan de heer Wichers mee te nemen in het
beslui|ormingsproces, de twee dwangsombeschikkingen
niet in te trekken, c.q. ons van het
I
I
besluit tot intrekking kopie te doen toekomen en de melding van Driessen af te wijzen.
1 iuni 2007.
E-mail van HD aan De Vries, waarin HD haar de brief d.d. 22 mei 2007 in herinnering brengt.
I
I
1 iuni 2007.
De Provincie ontvangt zienswijzen van 'Belangenvereniging Chalet Parc de Vechtoever, ''naar
aanleiding van een on|erpbesluit van de Provincie, tot verlening van de door Driessen voor de
Oostkanaaldijk aangevraagde vergunningen onder de Wet Milieubeheer.
I
I
4 iuni 2007.
Brief van De Vries aan HD, waarin wordt aangegeven, dat het gevolg van het feit, dat Driessen
onder het Besluit valt is, dat de Provincie geen beslissing kan nemen. De Provincie kan de
melding van Driessen d.d. 4 mei 2007 ook niet afwijzen. De grondslag onder de
dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007 is hiermee ook komen te
I
I
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I
I
I
ontvallen, waardoor het voor Driessen blijvend onmogelijk is om te voldoen aan wat is bepaald in
de dwangsombeschikkingen. Er is geen grondslag meer om handhavend op te treden.
N.B. De overheid haalt een beschamende truc uit.
I
I
26 iuni 2007.
Pro forma be-aarschriq namens Wijnands en HD
(als derden-belanghebbenden) gericht tegen
het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot intrekking van de dwangsombeschikkingen d.d.
15 december 2006 en 9 maart 2007.
I
26 iuni 2007.
De Gemeente dient naar aanleiding van de vele bezwaren uit Nigtevecht en uit Loenen -
Kerklaan een motie in, waarin wordt voorgesteld de Provincie mee te delen, dat Driessen
milieutechnisch gezien
I
I
niet thuishood op de Oostkanaaldijk en tevens te verzoeken om de
zorgen die de Gemeente op dat gebied heeft mee te wegen en niet verder te streven naar het
verlenen van een milieuvergunning aan Driessen op de Oostkanaaldijk. Deze motie wordt
unaniem aangenomen. Aanleiding is dat de Gemeente van mening is dat Driessen zijn aanvraag
niet zou hebben gedaan ten behoeve van verplaatsing van het bestaande bedrijf, maar voor een
veel uitgebreider bedrijf. Dit was niet de bedoeling van de Gemeente.
N.B. De advocaat van Driessen stelt in zijn brief aan de Gemeente van 7 november 2007 dat dit
I
I
I
I
onjuist is en dat hetzelfde bedrijf als datgene dat op de Kleizuwe opereert zich wil vestigen op de
Oostkanaaldijk.
N.B. I Waarom vraagt Driessen dan een WM vergunning aan? Hij beweed een Besluit Landbouw
Milieubeheer bedrijf te zijn en dus niet vergunningplichtig onder de Wm.
N.B. 11 De heer Jellesma en mevrouw Rehbock - Bijers wonen in Kerklaan respectievelijk
Nigetevecht en nemen volop deel aan de beraadslagingen en de besluikorming hieromtrent.
I
I
9 iuli 2007.
On|angstbevestiging van de Provincie van het pro forma bemaarschriq namens Wijnands en
HD d.d. 26 juni 2007, inzake het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot intrekking van de
dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007.
I
I
2 auqustus 2007.
De Provincie verleent Driessen een Wm vergunning ten behoeve van de Oostkanaaldijk.
I
I
6 auqustus 2007.
Aanvulling van de gronden van het pro forma bemaarschriq d.d. 26 juni 2007 namens Wijnands
en HD (als derden-belanghebbenden), gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei
2007 tot intrekking van de dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007.
I
I
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I
I
I
14 auqustus 2007.
Onkangstbevestiging van de Provincie van de aanvulling van de gronden van het bemaarschriq
d.d. 6 augustus 2007, gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot intrekking
van de dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007.
I
I
16 auqustus 2007.
Ve|eerschriq namens de Provincie tegen het bemaarschriq van HD d.d. 6 augustus 2007.
I
I
I
12 september 2007.
Hoocitting naar aanleiding van het door HD ingediende bezwaarschriq d.d. 6 augustus 2007
gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot intrekking van de
dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maad 2007.
12 september 2007
Brief van de Provincie aan HD waarin de Provincie aangeeft dat zij de beslistermijn op het
bezwaarschri| van HD d.d. 6 augustus 2007 tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007
tot intrekking van de dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007, met vier
I
I
weken verlengt.
I
I
21 september 2007.
Hoocitting naar aanleiding van
het door HD ingediende bezwaarschriq d.d. 6 augustus 2007
gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot intrekking van de
dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007.
I
I
25 september 2007.
Raadsvergadering van de Gemeente.
De Gemeente dient een motie in om de medewerking aan
de vrijstellingsproœdure ex adikel 19 WRO, ten einde een verhuizing van Driessen naar de
Oostkanaaldijk mogelijk te maken, in te trekken. Deze motie is raadsbreed ondersteund.
N.B. Bepalend was de inbreng van de heer Jellesma en mevrouw Rehbock, woonachtig aldaar
op de Werf en rond de Oostkanaaldijk.
I
I
De Gemeente heeft eerst getracht de verlening van een milieuvergunning d.d. 2 augustus
zoo7door de Provincie tegen te houden. Dit is niet gelukt aangezien de zienswijze van de
Gemeente tegen de vergunning te Iaat zou zijn ingediend.
I
I
I
I
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I
I
I
1 oktober 2007-
Advies van de bezwaarschriqencommissie van de Provincie naar aanleiding van het bezwaar van
HD d.d. 6 augustus 2007, gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot
intrekking van de dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maart 2007.
I
I
4 oktober 2007.
De Gemeente stelt Driessen op de hoogte van haar motie van 25 september 2007. Als gevolg
daarvan trekt de Gemeente haar verklaring van geen bezwaar in en verzoekt zij de Provincie de
adikel 19 WRO procedure te staken.
I
I
10 oktober 2007.
De Provincie zegt de behandeling van het verzoek tot vrijstelling voor de Oostkanaaldijk stop te
zeoen.
I
I
16 oktober 2007 (toeqezonden op 1 november 2007)
Besluit van de Provincie naar aanleiding van het bemaarschriq van HD d.d. 6 augustus 2007,
gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 16 mei 2007 tot intrekking van de
dwangsombeschikkingen d.d. 15 december 2006 en 9 maad 2007. O.a. het besluit d.d. 16 mei
2007 wordt herroepen en de Iasten onder dwangsom d.d. 15 december 2006 en 9 maad 2007
worden opgeschort tot zes weken na de datum waarop de Provincie de rappodage van de zgn.
opleveringscontrole bij de inrichting van Driessen, gehouden n.a.v. de meiding onder het Besluit,
I
I
I
ontvangt, met dien verstande, dat de opschoding uiterlijk op 1 april 2008 eindigt.
I
I
16 oktober 2007 (toeqezonden op 1 november 20071.
Besluit van de Provincie naar aanleiding van het bezwaarschriq van HD d.d. 27 maart 2007
gericht tegen het besluit van de Provincie d.d. 1 1 januari 2007 tot afwijzing van het
handhavingvecoek van HD d.d.
verklaard.
12 december 2006. Het bemaarschriq wordt niet-onkankelijk
I
I
5 november 2007.
Namens Driessen stelt CMS Derks Star Busman
2007 door de Gemeenteraad aangenomen
Oostkanaaldijk te staken.
motie om de vrijstellingsprocedure voor de
pro forma beroep in tegen de op 25 september
I
I
7 november 2007.
Aanvulling beroepsgronden en aansprakelijkheidsstelling van de Gemeente door CMS namens
Driessen, nu de Gemeente de voor Driessen opgestade artikel 19 WRO procedure heeft
gestaakt. De advocaat van Driessen is van mening dat de Gemeente er precies van op de hoogte
I
I
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I
I
I
was voor wat voor sood bedrijf Driessen een aanvraag deed onder de Wm en stelt de Gemeente
aansprakelijk voor de schade die Driessen heeft geleden en zal Iijden als gevolg van het
stopzetten van de artikel 19 procedure en dat hij daardoor niet kan verhuizen naar de
Oostkanaaldijk.
I
I
14 november 2007.
Vooraankondiging van het voornemen van de Provincie, om aan de melding van Driessen m.b.t.
het Besluit, nadere eisen te verbinden op het onderwerp Geluid.
I
I
14 november 2007.
Pro forma beroepschriq namens Driessen aan de Gemeente, tegen de brief van de Gemeente
aan Driessen d.d. 4 oktober 2007.
I
I
27 november 2007.
Fax van HD aan de Provincie om uitstel te verzoeken voor het indienen van zienswjzen tegen de
vooraankondiging van de Provincie d.d. 14 november 2007.
I
78 november 2007.
Brief van de Provincie aan HD waarin het verzoek van HD tot veedien dagen uitstel wordt
gehonoreerd voor het indienen van zienswijzen tegen de vooraankondiging van de Provincie d.d.
14 november 2007.
I
I
10 december 2007.
Zienswijze inzake de vooraankondiging van de Provincie d.d. 14 november 2007 van het
voornemen om aan de melding van Driessen nadere eisen te stellen.
I
I
11 december 2007.
Beroepschriq namens HD, ingediend bij de Afdeling, tegen de besluiten van de Provincie d.d. 16
oktober 2007 (toegezonden op 1 november 2007).
I
I
11 december 2007.
Pro forma beroepschriq namens Driessen, ingediend bij de Afdeling, tegen de besluiten van de
Provincie d.d. 16 oktober 2007 (toegezonden op 1 november 2007).
I
I
14 december 2007.
Fax van HD aan de Afdeling met betrekking tot het beroepschriq van HD d.d. 11 december 2007,
gericht tegen de besluiten van de Provincie d.d. 16 oktober 2007 (toegezonden op 1 november
2007).
I
I
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I
I
I
I
17 december 2007.
Brief van de Afdeling aan HD, zijnde een onkangstbevestiging van het beroepschriq d.d. 1 1
december 2007.
21 december 2007.
HD stuud een brief aan de Gemeente Loenen waarin hij om een afschrift verzoekt van de
geldende ontheffing voor de Kleizuwe ten behoeve van Driessen en anderen.
I
I
2008
9 ianuari 2008.
Aanvulling van de gronden van het beroepschriq d.d. 11 december 2007 namens Driessen,
gericht tegen de besluiten van de Provincie d.d. 16 oktober 2007 (toegezonden op 1 november
2007).
I
I
I
31 ianuarl 2008.
In antwoord op de brief van HD d.d. 21 december 2007 stuud de Gemeente Loenen aan HD een
brief, waarin zij aangeeft dat de Iaatste ontheffing aan Driessen verleend op 28 juni 2004, op 1
januari 2006 verlopen is.
Driessen is verzocht een nieuwe aanvraag te doen. Driessen rijdt dus al
I
I
weer twee jaar zonder ontheffing over de Kleizuwe.
I
5 februari 2008.
Ve|eerschriq namens de Provincie
Driessen d.d. 9 januari 2008 en het beroepschriq van HD d.d. 1 1
besluiten van de Provincie d.d. 16 oktober 2007.
ingediend bij de Afdeling, tegen het beroepschri| van
december 2007 tegen de
I
I
15 februari 2008.
Besluit van de Provincie tot het stellen van nadere eisen aan Driessen op grond van artikel 6 van
het Besluit. Omdat bij Driessen geen Wet milieubeheer vergunning in werking was op het
moment van aanmelding onder het Besluit, geldt het overgangsrecht van het Besluit niet en kan
de Provincie nadere eisen stellen aan de bedrijfsvoering.
I
I
13 maart 2008.
Driessen dient een bezwaar in tegen het besluit van de Provincie om nadere eisen te stellen. Ook
verzoekt hij de Afdeling een voorlopige voociening te treffen met betrekking tot het besluit van de
Provincie.
I
I
I
I
I
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I
I
25 maart 2008.
De Provincie meldt aan Driessen dat zij haar be|luit van 9 maart 2007 aangaande de Iast onder
dwangsom intrekt omdat bij een inspectie gebleken zou zijn dat Driessen onder het Besluit kan
vallen. Het besluit van de Provincie van 15 december 2006 wordt gewijzigd.
I
I
I
11 aDril 2008.
Ve|eerschriq van de Provincie tegen het bezwaar van Driessen, inzake het besluit van de
Provincie om aan Driessen nadere eisen te stellen, in het kader van het Besluit.
I
I
22 april 2008.
De Afdeling doet uitspraak in het geschil tussen Driessen en de Provincie over de besluiten van
15 december 2006 en 9 maart 2007. De Afdeling schorst het daaraan ten grondslag Iiggende
besluit van de Provincie van 16 oktober 2007.
I
I
16 iuni 2008.
Brief van CMS namens Driessen aan Burgemeester Boekhoven, waaruit blijkt dat overleg
plaatsvindt tussen de Gemeente en Driessen. Opgemerkt wordt; '' ...dat cliënte uitsluitend bereid
is af te zien van verhuizing naar de Oostkanaaldijk indien met de Gemeente overeenstemming
wordt bereikt over de invulling van de drie on|ikkelingslocaties (Kleizuwe 1, Kleizuwe 105a en
I
I
Oostkanaaldijkl.'' CMS merkt op dat mede daarom Driessen een belang
heeft bij de procedure
rond de milieuvergunning en dat deze procedure daarom gewoon voortgezet wordt.
I
17 iuni 2008.
De Provincie trekt op advies van de Afdeling voor Geschillen van de Raad van State, het besluit
van 15 februari 2008, tot het stellen van nadere eisen aan Driessen in, voor wat betreft het rijden
met zware wagens in de vroege ochtend. De eisen met betrekking tot de houtshredder blijven in
stand.
I
I
I
I
21 iuli 2008.
De Provincie trekt haar besluiten van 15 december 2006 en 9 maart 2007 in.
22 en 31 iuli 2008.
De fractievooci|ers van de Gemeenteraad van Loenen, tekenen een intentieverklaring na
overleg met de heer Driessen sinds maart 2008, over de problematiek rond de
bedrijfsverplaatsing.
I
I
N.B. Jellesma was fractievoociqer van Streekbelangen / D66. Rehbock was wethouder en zat in
het College van B&W namens deze partij.
l
I
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I
I
I
30 september 2008.
Ve|eerschriq van de Gemeente tegen het beroep van Driessen van 5 en 14 november 2007
tegen de motie van de Gemeente van 25 september 2007. Het besluit de motie aan te nemen is
volgens de Gemeente niet appellabel.
I
2009
5 ianuari 2009.
Brief van de provincie aan Driessen dat hij bij controle op 8 december 2008 voldaan heeft aan de
voorschriqen van het Besluit en de nadere eisen.
I
I
I
19 ianuari 2009.
Verzoek van de Gemeente aan de Rechtbank Utrecht, om uitstel van de zitting inzake het beroep
van Driessen tegen het staken van de vrijstellingsprocedure. Reden is dat er een
intentieovereenkomst is gesloten en gewerkt wordt aan de hieruit voo|loeiende
samenwerkingsovereenkomst, volgens de Gemeente.
I
I
I
23 iuni 2009.
Brief van de Provincie waaruit blijkt dat Driessen door de Gemeente is aangemeld voor het Fonds
Uitplaatsing Hinderljke Bedrijven. Vooralsnog zegt de provincie dat de Gemeente EUR 550.000
zal kunnen ontvangen als Driessen vertrekt.
I
I
I
9 iuli 2009.
Brief van de Provincie waaruit blijkt dat de Gemeent op 15 april 2009 een verzoek heeft
ingediend tot subsidie voor het project ''Heron|ikkeling Christelijke School Vreeland. De
subsidie van EUR 100.000 wordt door de Provincie in het kader van de Subsidieverordening
Stedelijk Bouwen en Wonen, verleend.
I
I
18 september 2009.
Het ontwerp - bestemmingsplan Vreeland wordt ter inzage gelegd. Dit plan geldt overigens niet
voor het terrein aan de Kleizuwe 105 a.
I
29 oktober 2009.
Driessen dient zienswijzen in bij het ontwerp - bestemmingsplan Vreeland. Hij is het er niet mee
eens dat de bestemming van de Kleizuwe 103 ''wonen'' wordt omdat dit zijn bedrijfsbelangen zou
kunnen schaden.
I
I
I
I
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I
I
I
2010
26 ianuari 2010.
Brief van de heer Steven de Clerq van de Vechtplassencommissie, met ernstige bezwaren tegen
de vaststellingsovereenkomst met Driessen en het dringende verzoek aan de Gemeente niet in te
stemmen met deze overeenkomst. Hij stelt dat de angst voor een claim van Driessen de
raadgever is voor het zou ruimhadig toekomen aan de wensen van Driessen. De provincie heeft
volgens de heer de Clerq keer op keer hun goedkeuring onthouden aan dergelijke bouwplannen
I
I
I
van Driessen. Volgens de heer de Clerq is de claim van Driessen van nul en generlei waarde. Hij
vindt dat de Gemeente een ondecoek moet doen naar deze claim en naar de meerwaarde van
het te realiseren project. De heer de Clerq is van mening dat de Gemeente door in te stemmen
met de overeenkomst geen ruiinte meer heeft om in vrijheid een bestemmingsplan op te stellen.
I
I
26 ianuari 2010.
Aan de Gemeenteraad van
stemmen met de vaststellingsovereenkomst tussen Loenen en Driessen.
Loenen wordt door de Burgemeester het voorstel gedaan in te
I
I
Het voorstel wordt aangenomen.
N.B. Ook hier speelt de heer Jellesma een belangrijke rol bij de besluikorming blijkens de
notulen van de raadsvergadering van deze datum.
I
I
4 februari 2010.
De Gemeente Loenen sluit een vaststellingsovereenkomst met Driessen op basis van de wens
van de Gemeente tot verplaatsing van het bedrijf van Driessen en de wens van Driessen tot het
bouwen van woningen op het terrein aan de Kleizuwe 105a, ter compensatie van de door hem bij
de Gemeente geclaimde schade in verband met het staken van de procedure voor de
Oostkpnaaldijk.
De overeenkomst bevat de condities en de voo|aarden onder welke Driessen en de Gemeente
I
I
I
I
een compensatieregeling zijn overeengekomen. Het wordt Driessen onder meer toegestaan op
het terrein aan de Kleizuwe 105a 40 - 60 woningen te bouwen ter compensatie van zijn
geclaimde schade.
Bovendien zal de Gemeente de verplichting die voodvloeit uit het Provinciaal beleid, namelijk dat
er bij nieuwe projecten ook in de sociale sector gebouwd moet worden, over nemen en 16 -18
huizen bouwen aan de Floralaan. De Gemeente zal daarvoor EUR. 550.000 subsidie ontvangen
uit het FUHB en maximaal EUR. 100.000 op grond van de Subsidieverordening Stedelijk Bouwen
en VVonen.
I
I
I
I
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I
I
I
11 maart 2010.
Brief van de Dorpsraad Vreeland aan de Gemeente met vragen en opmerkingen over de
vaststellingsovereenkomst van 4 februari 2010.
I
I
14 april 2010.
De Provincie en de gemeente sluiten een overeenkomst in het kader van het FUHB. Omdat
Driessen verhuist en heron|ikkeling plaatsvindt verkrijgt de Gemeente straks van de Provincie
EUR. 550.000 omdat zij als onderdeel van de compensatieregeling met Driessen de sociale
woningbouw, verplicht door het provinciale beleid, op zich neemt. Bovendien krijgt de gemeente
voor elke gebouwde staderswoning EUR 5.000 in het kader van het FSBeW.
I
I
I
9 iuni 2010.
Het beroep van Driessen van 5 en 14 november wordt ingetrokken. Padijen zijn tot een
minnelijke regeling gekomen.
N.B. De belangen van de omwonenden zijn door achterkamedjespolitiek en
belangenverstrengeling geslachto|erd.
I
I
I
I
18 iuni 2010.
Het Dorpsplan Vreeland wordt uitgebracht. Hierin geeft de Dorpsraad aan woningbouw op het
terrein aan de Kleizuwe 105a geen goed idee te vinden, omdat de Iocatie te geïsoleerd is van de
rest van het dorp. De Kleizuwe acht men ongeschikt als ontsluitingsweg.
I
I
4 auaustus 2010
Driessen vraagt een sloopvergunning aan voor een ''betonnen gebouw'' op het terrein aan de
Kleizuwe 105a.
N.B. In werkelijkheid is dit een bunker, behorende tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de welke
vanaf 10 september 2011, onder de Monumentenwet voorbescherming zal genieten en dus niet
gesloopt mag worden zonder monumentenvergunning.
Op de plaats van de bunker is een woning ingetekend in het plan Vreeland - Oost.
N.B. I Eerder, in 2009, is al eenzelfde beschermde bunker illegaal gesloopt.
I
I
I
I
31 auqustus 2010.
Brief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangaande de aanwijzing van de Waterlinie tot
Rijksmonument in tranches.
l
I
35
I







01. Inkomende documenten - 14973


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 76


I
I
I
29 oktober 2010.
Brief van Driessen aan mevrouw Rehbock, dat hij de in
de Vaststellingsovereenkomst gestelde
termijn voor het maken van een bestemmingsplan
van de overeenkomst.
niet haalt. Driessen verzoekt om aanpassing
I
10 september 2010.
De aanwijzingsprocedure van objecten in Vreeland, behorende tot de Nieuwe Hollandse
Waterlinie als Rijksmonument, is gestad. Vanaf nu geldt de voorbescherming, dat wil zeggen dat
I
I
men voor de sloop van een dergelijk object niet alleen een sloopvergunning nodig heeft, maar
OOk een monumentenvergunning.
I
I
16 september 2010.
Driessen organiseed een informatieavond naar aanleiding van de verhuizing van het bedrijf en de
te realiseren woningbouw.
I
I
17 sentember 2010.
HD verzoekt de Gemeente om.toezending van de intentieverklaring en informatie rond het tot
stand komen van die intentieverklaring.
I
I
27 september 2010.
De Gemeente Loenen verleent Driessen een vergunning voor de sloop van een betonnen
gebouw. Hierbij zit geen monumentenvergunning.
I
I
5 oktober 2010.
Driessen begint met de sloop van de beschermde bunker op het terrein aan de Kleizuwe 105a.
6 oktober 2010.
Op verzoek van HD stuud de Gemeente een afschrift van
de intentieverkla|ng tussen Driessen
I
en de Gemeente en enige notulen.
I
2011
1 ianuari 2011.
De Gemeente Loenen fuseert en heet voortaan Gemeente Stichtse Vecht. Wethouder Ruimteljke
Ordening is nu niet meer mevrouw Rehbock maar de heer Wiersema van de WD.
I
I
I
I
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I
I
31 ianuari 2011.
De Gemeente stuud een verzoek tot plaatsing van het project 'Plantage Vredelant' onder de
Crisis en Herstel wet naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
N.B. Deze naam voor de geplande woonwijk wordt illegaal gebruikt.
I
I
4 maart 2011.
De Vreelandbode plaatst een artikel over Plan Vreeland - Oost. Hierin worden de beoogde
on|ikkelingen beschreven. Onder ander is op het terrein aan de Kleizuwe 105a een woonwijk
gepland met de naam plantage Vredelant'.
I
I
Naar aanleiding van het artikel beginnen omwonenden en ook andere bewoners van Vreeland
zich te roeren.
I
14 anril 2011.
Enkele Vreelanders Iaten een artikel publiceren in de VAR waarin zij uiting geven aan hun
bezwaren tegen het plan.
I
I
22 april 2011.
Het concept - on|erpbestemmingsplan Vreeland - Oost wordt ter inzage gelegd tot C|juni 2011.
Men kan een inspraakreactie indienen.
I
I
4 mei 2011.
Omwonenden nemen het initiatief tot het oprichten van de BBLK; de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe. Deze vereniging stelt zich ten doel het bijzondere karakter van de Kleizuwe
te waarborgen en maakt zich grote zorgen over het feit dat de woonwijk ontsloten zal worden via
de Kleizuwe.
I
I
13 mei 2011.
HD verstuud een brief met sommatie aan de Raad van de Gemeente Stichtse Vecht en het
college van B&W. HD roept de nietigheid van de tussen Driessen en de Gemeente Loenen
gesloten, uitgebœide vaststellingsovereenkomst in.
I
I
I
I
26 mei 2011.
Er vindt een informatieavond plaats over het plan Vreeland - Oost. De avond is druk bezocht en
de meningen van de inwoners zijn verdeeld. De meeste mensen willen graag dat het terrein van
Driessen opknapt en dat het bedrijf verplaatst, maar vinden het aantal te realiseren huizen veel
en veel te veel.
I
I
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I
I
26 mei 2011-
HD ontvangt een reactie op de brief van 13 mei 2011 van Wijn en Stael namens de Gemeente.
Wijn en Stael meent dat de vaststellingsovereenkomst geldig is.
I
I
I
31 mei 2011.
HD verstuurt een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin hij het Ministerie
vecoekt het project niet onder de Crisis en Herstel wet te plaatsen.
I
I
07 iuli 2011 .
Het project Vreeland - Oost wordt opgenomen in het on|erpbesluit tot wijziging van het Besluit
tot Uitvoering van de Crisis- en Herstelwet, derde tranche.
I
I
11 iuli 2011
HD dient per e-mail een verzoek in bij de gemeente Stichtse Vecht (T. de Smet) tot
on|angen/inzien van de stukken: de verslagen van de overleggen tussen de fractievoocioers,
de burgemeester en Driessen, die hebben geleid tot de intentieovereenkomst met Driessen in juli
2008', een afschrift van het vecoek het project onder de Crisis en Herstel wet te plaatsen met
gebiedson|ikkelingsplan', de aanvraag voor een milieuvergunning van Driessen ten behoeve
van de Oostkanaaldijk',
I
het verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan van Driessen aan de
I
I
Gemeente m.b.t. de Oostkanaaldijk.
1 8 iuli 201 1
HD maakt namens mevrouw A. Wijnands bezwaar bij Koninklijke KPN
N.V. tegen plaatsing van
I
40m hoge KPN UMTS mast op terrein van bedrijf Greif in Vreeland. KPN wordt aansprakelijk
gesteld voor de schade en kosten voor het bezwaar.
I
20 iuli 201 1
T. De Smet van de gemeente Stichtse Vecht stuurt de gevraagde stukken ten aanzien van
bulletpoint 2, 3 en 4 toe (een afschrift van het verzoek het project onder de Crisis en Herstel wet
te plaatsen met gebiedson|ikkelingsplan', de aanvraag voor een milieuvergunning van Driessen
I
I
ten behoeve van de Oostkanaaldijk', het verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan van
Driessen aan de Gemeente m.b.t. de Oostkanaaldijk). Ten aanzien van de eerste bulletpoint
merkt hij op dat: ''deze verslagen - voor zover aanwezig - vedrouwelijk van aard zijn en geen
openbaar karakter hebben''.
I
I
20 iuli 2011
On|erpbesluit wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt in de Staatscourant
geplaatst. Zienswijzen naar voren brengen schri|elijk mogelijk tot 4 oktober 201 1. Stichtse Vecht
l
I
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I
I
I
Gebiedson|ikkeling Vreeland Oost wordt toegevoegd aan Besluit uitvoering crisis- en
herstelwet.
I
I
21 -1 u I i 201 1
T. De Smet van de gemeente Stichtse Vecht boekt het verzoek van HDA, ten aanzien van de
verslagen van de ovedeggen tussen de fractievooaiuers, de bu|emeester en Driessen, die
hebben geleid tot de intentieoveœenkomst met Driessen injuli 2008, in als WOB verzoek per 20
juli 201 1 (dit was echter op
1 1 juli 201 1 al een WOB verzoek).
I
I
25 iuli 2011
HD verzoekt aan KVK de heer J.B. Smits in te schrijven als penningmeester van de BBLK,
middels een formulier per post.
I
16 auoustus 2011
HD dient schriqelijk bezwaarschriq in tegen de afwijzing van het afgeven van de verslagen van de
overleggen tussen f|ctievooaine|, de burgemeester en Driessen, die hebben geleidt tot de
intentieovereenkomst met Driessen injuli 2008. Besluit genomen door mr. De Smet op 20 juli
2011 per e-mail.
I
I
I
l
24 auqustus 2011
Gemeente Stichtse Vecht bevestigt schriqeljk de ontvangst van het bemaarschriq tegen de
afwijzing van het afgeven van de verslagen van de overleggen tussen fractievoocioers, de
burgemeester en Driessen, die hebben geleidt tot de intentieovereenkomst met Driessen in juli
2008.
I
I
5 sentember 2011
T. de Smet van de gemeente Stichtse Vecht stuud per email de verslagen van de ovedeggen
tussen fractievooai|ers, de bueemeester en Driessen, die hebben geleidt tot de
intentieovereenkomst met Driessen injuli 2008 per e-mail toe aan HDA.
I
I
5 september 2011
Afdeling Ruimtelijke On|ikkeling van de gemeente Stichtse Vecht bericht per brief dat de
bean|oording van de reactie van HDA in het kader van het concept-on|erpbestemmingsplan
Vreeland Oost nog enige tijd zal duren. Binnen
12 weken 'hopen' zij te kunnen reageren.
I
I
I
I
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1
I
22 seDtember 2011
HDA verzoekt per e-mail om een vergoeding van de gemeente Stichtse Vecht van de kosten van
het indienen van bezwaar tegen het niet voldoen aan het WOB verzoek van HDA d.d. 11 juli 2011
door de gemeente. HDA deelt in deze email ook mede dat het WOB vecoek in stand blijft voor
I
I
zover er nog verslagen zijn 'achtergehouden'.
I
I
I
4 oktober 2011
Einde termijn om zienswijzen naar voren te brengen tegen het On|erpbesluit wijziging Besluit
uitvoering Crisis- en herstelwet geplaatst in de Staatscourant op 20 juli 201 1 .
I
1
6 oktober 2011
T. De Smet van de gemeente Stichtse Vecht bericht schriqelijk dat aan de kostenvergoeding,
waarom verzocht door HDA in de e-mail van 22 september 2011, niet wordt tegemoetgekomen
nu wij op eigen veran|oordelijkheid het bezwaar hebben ingediend.
17 oktober 2011
Adviescommissie bemaarschrioen van de gemeente bericht dat de e-mail van 20 juli 2011 van
de heer De Smet ('een medewerker') aan HDA niet als een besluit kan worden aangemerkt. Op 6
oktober 2011 is er volgens de gemeente pas een formeel besluit genomen. Het WOB
be|aarschri| wordt dan ook aangemerkt als zijnde gericht tegen het besluit van 6 oktober 2011.
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
j
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De Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 20-07-2012
Cl ** '
ZSB..
Reg. (zaaklnr,
' ' 1 X l *% -3 -.3 ., r . , .(m te
. wc:jcy:s:
s.l ( t 2- t ùt Q C j t-ft-nt ., F. ë!.
Ingep.. =-.-.7---
| , j..j .,à4 j. j |j j|
2 ù J|LI 2212
is h Afd -- -- ' - '
ï) .. .
2. . o .
j Aantekcrlingen/Kopie aan.
' / 7: F/zn
Betreft: |ienswijze inzake On-er/bestemmingsplan Vreeland-oost |/12/13337
Geachte gemeenteraad,
Allereerst willen wijgraag reageren op de nota van beantwoording inspraak-en overlegreacties op
het concept-ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost, zoals dat door de Gemeente Stichtse Vecht in
mei 2012 is opgesteld.
Indien u hier samenvattend naar kijkt zult u tot de conclusie komen dat vrijwel alle ingediende
inspraakreacties, voor zover deze inbreuk doen op het plan, door de gemeente ter zijde worden
geschoven. Het kan niet anders dan de conclusie te trekken dat de gemeente wel heel erg eenzijdig
haar eigen belangen voortrekt en nauwelijks bereid is om samen met andere betrokkenen dan de
heer Driessen tot een goed plan te komen. Het lijkt er zelfs op dat de heer Driessen werkelijk in alles
zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen. Deze zeer eenzijdige opstelling wekt daardoor de schijn
van belangenverstrengeling. Wij dagen de gemeente Stichtse Vecht uit te bewijzen dat men ook
Iuistert naar belangen van andere dired betrokkenen/aanwonenden.
Hieronder verwoorden wij een aantal concrete bezwaren die wij als direct aanwonende van de
Kleizuwe hebben.
Aantal woningen
Wij vinden het aantal woningen te hoog. Het aanvankelijke uitgangspunt was en is naar onze mening
nog steeds om zoveel woningen te realiseren als nodig was om de verplaatsing van bet bedrijf van
Driessen te financieren. Vermoedelijk is de financiering hiervan rond te krijgen met vijf tot tien
woningen. De geplande vijftig tot zestig woningen zijn van een geheel 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
geen antwoord of er wel vraag is naar de geplande woningen. Op dit moment staan alleen al in de
woonkern Vreeland 40 woningen te koop in diverse prijsklassen. Hier nog eens 55-60 woningen aan
toevoegen, lijkt de economische haalbaarheid van het plan ernstig te ondermijnen en zal
markwerstorend werken en grote en ongewenste leegstand tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijk
minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk zicbt op kenmerken van de
Hollandse Waterlinie zullen de kenmerken uit het beeldkwaliteitsplan aanzienlijk versterken.
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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 onderstaande bezwaren,
zodat door forse redudie van het aantal woningen de kansen op haalbaarheid van het plan
aanzienlijk worden vergroot.
Groenbu|er
Aan de noordzijde van het plangebied is een groene afscheiding met het schiereilandje gemaakt . Er
kan gemakkelijk een verbetering 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 zo'n afscheiding een grote verbetering. Wanneer de sloot aan beide zijden
van het schiereiland breed genoeg gemaakt wordt (vijf meter) dan kunnen alle watergangen goed
onderhouden worden vanaf het water.
Geuraspeden
Wij vinden dat hier sprake is van een bewuste doelredenatie. Daar waar in het voorontwerp
bestemmingsplan werd uitgegaan van 2.0 OUE/m3 als uiterste grens waarbinnen geen nieuwe
woningbouw kan plaatsvinden is deze nu verruimd naar 3.0 OUE/m3.. De 2.0 OUE/m3 geurcirkel is
door bewoners van de Kleizuwe ten tijde van de inspraakreadie getoetst. De bevindingen waren dat
deze geurcirkel verder het plangebied ingetrokken zou moeten worden, als gevolg waarvan er in een
groter deel van het plangebied geen woningbouw mogelijk is. In het geuronde|oek van De Roever
Omgevingsadvies d.d. sjuni 2012 worden deze bevindingen bevestigd. Echter in plaats van dan
opnieuw naar de indeling van het plangebied, het aantal woningen etc. te kijken, wordt naar onze
mening met vage argumenten de norm van 2.0 OUE/m3 ter discussie gesteld en toe geredeneerd
naar een 'acceptabele' verhoging biervan tot 3.0 OUE/m3. Hierbij worden uitsluitend de belangen
van de projectontwikkelaar en de geiten-/veehouder meegewogen en die van de huidige Kleizuwe
bewoners wederom ernstig ondermijnd. Ook nu wekt de gemeente de schijn van pa|ijdigheid,
waartegen we sterk protesteren alsook tegen verruiming van de te banteren geurnorm. Dit is voor
ons essentieel aangezien wij op minder dan 100 meter afstand van de geitenboerderij wonen.
Verkee|situatie
De verkeersonderzoeken blijven verbazing oproepen. Er worden heel wat cijfers gepresenteerd,
maar daarbij lijkt 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 langzaam (agrarisch) verkeer. Van de grote
verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder ondewinden. 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
1
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eeoegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de Kleizuwe. De Kleizuwe Iaat
zich niet vergelijken met een normale eeoegangsweg. We kunnen in 1 van de rapporten lezen dat
op de Iangere termijn verkeersontsluiting via het noordwestelijk deel van het plangebied wordt
voorzien. Als dat zo is, is het Iogischer dit nu al vorm te geven en verder uit te werken en het niet te
beperken tot een calamiteitenpad. Wij zouden er voor willen pleiten de definitieve ontsluiting van de
woonwijk aan de noordkant/Bergseweg te situeren. Ook hier geldt weer dat middels een aanzienlijke
reductie van het te bouwen aantal woningen, het probleem van de ontsluiting zich gemakkelijker Iaat
oplossen.
Verder vragen wij ons af, aangezien dat nergens terug te Iezen is, hoe de aanrijroute van het
bou-erkeer zal zijn. De Kleizuwe is hiervoor in onze optiek geen optie.
Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat het htlidige plan een ernstige aantasting van onze woonsituatie tot gevolg
zal hebben. Echter, wij zijn ook redelijk en snappen dat er iets zal moeten gebeuren. De totale
omvang van het project kan niet anders dan voor ons als direct aanwonende onacceptabel zijn.
Een beperkte bebouwing met 10 tot 20 woningen zou wat ons betreft een reële optie zijn waar wij in
principe niet afwijzend tegenover staan.
Tot slot
Ik verzoek u om op bovenstaande punten uw goedkeuring te onthouden dan wel het
bestemmingsplan gewijzigd tot stand te laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Dhr J.B. Smits en
%
Mw C.C.M. Smits-peeters
Kleizuwe 127
3633 AG VREELAND
.
%
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht,
Posybus 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 24-07-2012
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Betreft: Zienswijze op concept-beeldàwaliteitsplan namens K. Beumer en A. Follender-Grossfeld
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van ondergetekenden op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland
- Oost (hierna; het plan) als onderdeel van bet ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen 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.
Ondergetekenden zijn 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.
Ondergetekenden ervaren 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.
Tevens wordt de Iandelijke, 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
ondergetekende 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-
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bestemmingsplan Vreeland - Oost. Hierdoor is ondergetekende 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.
Groenbuffer
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 als groene buffer
wordt gemaakt aan weerszijden van de voorgenomen toegangsweg het terrein op. Dus ook een
verbreding van het en het plaatsen van een schiereiland achter de percelen Kleizuwe 103 en 105.
Voor de huidige bewoners van de Kleizuwe vormt een dergelijke afscheiding een grote verbetering.
Ook zou het gebied daardoor veel beter voldben 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.
Ondergetekenden verzoeken 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,
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22 juli 2012
Betreft! Zienswijze On|erpbestemmingsplan
' Class. *' '
Reg. tzsaklnr.
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Mntekeninpen/Kooie aan. .
vreeland Oo t te ze z ze
Geachte raadsleden,
Om te beginnen dunkt het ons goed u erop te wijzen dat wij de zienswijzen van de
Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe volledig delen en onderschrijven.
Wij hechten eraan nog nader in te gaan op het onderdeel verkeer. Wij delen de
verbazing van de Stichting, maar wij zijn ook veron|aardigd, ook in de le|erlijke
betekenis Aàan het woord.
Met de reactie in de Nota van bean|oording van mei 2012 in paragraaf 2.4 laten B&W
oùs en de anderen niet in onze waarde. Het college verkiest het in het geheel niet in te
gaan op de bezwaren door die weg te wuiven ih algemene termen met de opmerkingen
dat een en ander acceptabel zou zijn respectievelijk dat het te genereren verkeer geen
noemenswaardige problemen zal opleveren.
Daarmee miskent het college willens en wetens dat er sprake zal zijn van een ernstige
toename van de overlast voor de nabije aanwonenden en het ontstaan van ernstige
overlast voor de overige aanwonenden.
De Nota gaat eenvoudi|eg voorbij aan de door diverse aangedragen voorbeelden van
bestaande en te verwachten belastende en gevaarlijke situaties.
De ùemeente stelt al jaren doende te zijn met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
van Driessen die veel overlast veroorzaken voor omwonenden. Maar de huidige plannen
vergroten de overlast alleen maar, en de kring van omwonenden die overlast zal gaan
ondervinden wordt ook vergroot.
Datwetend en in de wetenschap dat de voorstellen volstrekt disproportioneel zijn ten
ojzichte van het doel moet de Gemeente volgens ons de plannen bijstellen.
Wat drastische kerandering van de plannen betreft merken wij op dat B&W weigeren
inzage te geven in de stukken die inzicht kunnen geven in de afwegingen met betrekking
tot het nu voorliggende concept-bestemmingsplan. Die zijn van groot belang omdat
daarin de kern gelegen is van de vraag wat B&W beweegt deze plannen door te willen
drijven ten koste van de inwoners van de gemeente. Die stukken moeten ook inzicht
geven in de beoordeling van de schade die aan Driessen zou worden toegevoegd door
beëindiging van zijn bedrijfsactiviteiten, althans van dat deel ervan dat niet illegaal is.
Onderdeel van die stukken vormen dan de afwegingen die ten grondslag liggen aan het
toekennen van een opvallende overcompensatie aan Driessen.
Wij begrijpen dat de burgers inzage in die stukken en het verstrekken van die informatie
wordt onthouden omdat het verstrekken van die informatie de financiële en processuele
belangen van de Gemeente kan schaden. En dat zou dan daarin gelegen zijn dat als het
bestemmingsplan niet tot stand komt, alsnog beslist dient te worden over de vordering
van Driessen.
1
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Maar het mag toch niet zo zijn dat het college alles in het werkt stelt te verhinderen dat
de burgers met succes verzet kunnen aantekenen tegen een on|erp-bestemmingsplan
door niet de nodige transparantie te betrachten omtrent de belangena|egingen die aan
dat ontwerp ten grondslag liggen. Aan schade aan de belangen van de belanghebbenden
wordt daarmee de voorkeur gegeven boven de schade die de Gemeente zou kunnen
oplopen door een foute belangenafweging in het voortraject naar dit ontwerp-
bestemmingsplan. Een voorbeeld van de gevolgen van een dergelijke foute
belangena|eging vindt u in het oprekken van de geurverordening.
Wij wensen met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur inzage in alle stukken en
informatie.
Tevens verzoeken wij u om uw goedkeuring aan het on|erp-bestemmingsplan te
onthouden.
Hoogachtend,
J.B. de Geringel
J.W. Berkouwer
H.H. van Ijzendoorn
R.K.C. Sassen
Kleizuwe 5 '
Kleizuwe 6
ï
Kleizuwe 64 t .,p-
Kleizuwe 7
2








01. Inkomende documenten - 14872


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2


Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22 juli 2012
Betreft! Zienswijze On|erpbestemmingsplan
' Class. *' '
Reg. tzsaklnr.
' .z. l 3 :-9 3 '. qm.
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te 1. .
Mntekeninpen/Kooie aan. .
vreeland Oo t te ze z ze
Geachte raadsleden,
Om te beginnen dunkt het ons goed u erop te wijzen dat wij de zienswijzen van de
Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe volledig delen en onderschrijven.
Wij hechten eraan nog nader in te gaan op het onderdeel verkeer. Wij delen de
verbazing van de Stichting, maar wij zijn ook veron|aardigd, ook in de le|erlijke
betekenis Aàan het woord.
Met de reactie in de Nota van bean|oording van mei 2012 in paragraaf 2.4 laten B&W
oùs en de anderen niet in onze waarde. Het college verkiest het in het geheel niet in te
gaan op de bezwaren door die weg te wuiven ih algemene termen met de opmerkingen
dat een en ander acceptabel zou zijn respectievelijk dat het te genereren verkeer geen
noemenswaardige problemen zal opleveren.
Daarmee miskent het college willens en wetens dat er sprake zal zijn van een ernstige
toename van de overlast voor de nabije aanwonenden en het ontstaan van ernstige
overlast voor de overige aanwonenden.
De Nota gaat eenvoudi|eg voorbij aan de door diverse aangedragen voorbeelden van
bestaande en te verwachten belastende en gevaarlijke situaties.
De ùemeente stelt al jaren doende te zijn met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
van Driessen die veel overlast veroorzaken voor omwonenden. Maar de huidige plannen
vergroten de overlast alleen maar, en de kring van omwonenden die overlast zal gaan
ondervinden wordt ook vergroot.
Datwetend en in de wetenschap dat de voorstellen volstrekt disproportioneel zijn ten
ojzichte van het doel moet de Gemeente volgens ons de plannen bijstellen.
Wat drastische kerandering van de plannen betreft merken wij op dat B&W weigeren
inzage te geven in de stukken die inzicht kunnen geven in de afwegingen met betrekking
tot het nu voorliggende concept-bestemmingsplan. Die zijn van groot belang omdat
daarin de kern gelegen is van de vraag wat B&W beweegt deze plannen door te willen
drijven ten koste van de inwoners van de gemeente. Die stukken moeten ook inzicht
geven in de beoordeling van de schade die aan Driessen zou worden toegevoegd door
beëindiging van zijn bedrijfsactiviteiten, althans van dat deel ervan dat niet illegaal is.
Onderdeel van die stukken vormen dan de afwegingen die ten grondslag liggen aan het
toekennen van een opvallende overcompensatie aan Driessen.
Wij begrijpen dat de burgers inzage in die stukken en het verstrekken van die informatie
wordt onthouden omdat het verstrekken van die informatie de financiële en processuele
belangen van de Gemeente kan schaden. En dat zou dan daarin gelegen zijn dat als het
bestemmingsplan niet tot stand komt, alsnog beslist dient te worden over de vordering
van Driessen.
1
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Maar het mag toch niet zo zijn dat het college alles in het werkt stelt te verhinderen dat
de burgers met succes verzet kunnen aantekenen tegen een on|erp-bestemmingsplan
door niet de nodige transparantie te betrachten omtrent de belangena|egingen die aan
dat ontwerp ten grondslag liggen. Aan schade aan de belangen van de belanghebbenden
wordt daarmee de voorkeur gegeven boven de schade die de Gemeente zou kunnen
oplopen door een foute belangenafweging in het voortraject naar dit ontwerp-
bestemmingsplan. Een voorbeeld van de gevolgen van een dergelijke foute
belangena|eging vindt u in het oprekken van de geurverordening.
Wij wensen met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur inzage in alle stukken en
informatie.
Tevens verzoeken wij u om uw goedkeuring aan het on|erp-bestemmingsplan te
onthouden.
Hoogachtend,
J.B. de Geringel
J.W. Berkouwer
H.H. van Ijzendoorn
R.K.C. Sassen
Kleizuwe 5 '
Kleizuwe 6
ï
Kleizuwe 64 t .,p-
Kleizuwe 7
2
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Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 19-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-geurverordening
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u mijn zienswijze 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 lid 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 . De Gemeente kan
#
afwijken van de wettelijke norm op basis van en met inachtneming van artikel 6 Wgv, rùits 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.
Ondergetekende 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 mijn mening in paragraaf 3 van de Notitie Lokaal Geurbeleid Vreeland - Oost, die
ten grondslag Iigt aan de verordening, met vage argumeoten (de woningen komen te Iiggen in een
open landschap, 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 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
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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
leefklimaat van de aan de Kleiztlwe 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 allêen maar
verergeren. Bovendien is ondergetekênde 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 leefklimaat voor alle in het plangebied gesegen woningen, nu de bestaande norm zover wordt
opgerekt.
Ondergetekende 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 ondergetekende 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 zîjn bedrijfsvoering juist geschaad za|
worden. De gemeente wekt door de gekozen handelwijze volgens mij ook hier de schijn op van
partijdig en vooringênomen zijn (namelijk alle regelgeving in het voordeel van de
projectontwikkelaar toepassen en zo veel mogelijk huizen mogelijk maken), waartegen de BBLK
hierbij heûig protesteel alsook tegen de verruiming van de te hanteren geurnorm.
lk 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,
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden,
Bij deze stuur ik u mijn zienswijze op het Ontwerpbestemmingsp|an Vree|and Oost Z/12/13337.
Wij zijn niet tegen woningbouw maar het aantal woningen vinden wij teveel. De huizenmarkt is de
Iaatste jaren veranderd. In en rondom Vreeland staan veel woningen te koop. Funda biedt d.d. 22-
07-2012 twee en veertig huizen IN Vreeland te koop aan in de prijsklassen f 42.500 k.k. tot
f 2.175.000 k-k. Binnen een straal van 1 km zijn dat er vier en vijftig, binnen een straal van 2 km zijn
dat er honderd een en twintig en binnen een straal van 5 km zijn dat er vijf honderd en zestien !!
Binnen een straal van 5 km van Vreeland kan de koper kiezen uit een enorm aanbod van huizen qua
ligging en prijsklasse.
Is een forse redudie van het destijds afgesproken aantal niet raadzaam om leegstand te voorkomen?
Bouwen op het terrein van de firma Driessen is ook niet om tegemoet te komen aan woningnood
maar om een schuld te vereffenen die de Gemeente denkt op Driessén te hebben. Nog altijd is niet
gespecificeerd door de Gemeente of firma Driessen wat de schade is die firma Driessen heeft
ondervonden door het falen van de artikel 19 procedure. Wij zijn van mening dat de overeenkomst
tussen de voormalige Gemeente Loenen en Driessen nietig is.
Onze grootste zorg betreft het verkeer: Kleizuwe, de naam zegt het al. Zuwe, een pad door het
moeras dat in de Ioop van de jaren geasfalteerd is. Het is een weggetje waar op sommige plekkent
door wat uitsparingen ,2 auto's naast elkaar kunnen staan. Ter weerszijden loopt een sloot, Het is
een wèggetje met kwetsbare bermen. Kinderen fietsen Iangs deze weg naar school. Paard en wagen
komt Iangs, paarden met berijders, wat ponyrijders, zwanen en ganzen steken er over. Een
beeldschoon weggetje evenwijdig aan de N201 dat alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.
Door de bouw van zoveel huizen met aanwezigheid van een nog hoger aantal auto's zal dit landelijk
gebied danig verstoord worden. Er wordt helemaal voorbijgegaan aan het historische karakter van
deze weg en het aanliggende Iandgoed. Bovendien hoef je geen verkeersbureau te zijn om in te
kunnen zien dat, als zo veel auto's deze onoverzichtelijke bocht nemen vanuit het terrein van
Driessen richting het dorp, dit kan leiden tot (ernstigelongelukken- Maar het lijkt zo te zijn alsof dit
l
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eerst moet gebeuren voordat het inzicht verandert. Bij voorbaat Iaat ik u weten dat ik de Gemeente
aansprakelijk stel als hier ooit sprake van zal zijn in de toekomst!
De Kleizuwe is de enige ontsluitingsweg voor de 40-60 geplande huizen. Ik blijf het onvoorstelbaar
vinden dat wethouder Wijnschenk destijds dit gebied de rode contour heeft gegeven. Bovendien
wordt het aantal geplande huizen dat het grondgebied van Greift Mur en Driessen besloeg, nu alleen
op grondgebied van Driessen gebouwd. Het hele gebied heeft maar één ontsluiting en dat is naar de
Kleizuwe via een onoverzichtelijke smalle bocht. Wat veiligheid betreft zit bij calamiteiten het hele
Vreeland-oost gebied op slot. Afgelopen maand hebben wij kunnen zien wat er met het verkeer
gebeurt als de Brug over de Vecht N201 niet meer dicht kan.
Er zijn diverse verkeersonderzoeken geweest die blijkbaar allen aangeven dat er TOTAAL geen
probleem is met de ontsluiting! lk weet niet met welke oude verkeerssituatie de verwachte nieuwe
verkeerssituatie vergeleken wordt. De heer Wiersema, nog niet zo Iang kenner van het dorp
Vreeland, sprak destijds over vrach|agenverkeer dat we in die mate nooit eerder hier gehad
hebben. Dit prachtige Iandelijke gebied wordt enorm verstoord als we de ontsluiting door de polder
de Dorssche Waard gaan maken. Teven zou dat blijk geven van de totale afwezigheid voor gevoel
voor schoonheid, landschap en historische waarde.
De plaats waar al deze woningen komen is ook zo'n vfeselijk ingeklemde plaats. Het plan is de
ontsluiting via de Bergse weg alleen te gebruiken voor calamiteiten en uit die hoek valt nu juist een
mogelijke calamiteit te verwachten. De opgeslagen onwlambare vaten van Greiff Iiggen daar in de
Ioods opgestapeld. Laat de Nzolvaststaan en we hebben geen uitweg meer. Waarom geen nieuwe
wijk in de nabijheid van het toch ooit komende aquadud. Auto's kunnen dan direct naar een echte
straat worden geleid en er ontstaan geen gevaarlijke situaties, opstoppingen e.d. En de brug over de
N201 kan dan ook nog eens een storing hebben.
Wat me Zeer aan het hart gaat, is de wijze waarmee in het plan wordt omgesprongen met het
bijzondere gebied Van de Hollandse Waterlinie en hoe de heer Krijn-lan Driessen werkelijk zorg heeft
voor zijn omgeving en de schoonheid van het dorp gezien ook het al meer dan 10 jaar slecht
onderhouden terrein met bouwval aan het begin van de Kleizuwe. Voor ons is het moeilijk
vertrouwen te houden in de zorgvuldigheid van de projectontwikkelaar en de Gemeente m.b.t. dit
gebied. De heer Krijn-lan Driessen vertelt aan mij dat hij oog heeft voor de natuur maar is wej in
staat om een hele rij mooie oude knotwilgen, die aan de rand van zijn terrein staan en de polder
sieren, in één middag om te zagen. Ze stonden nog Iang niet in de weg en het gevolg is dat de grote
roestige schuur al meer dan een jaar blikvanger is. In de allereerste buu|ontmoeting geeft de heer
Krijn-lan uitleg aan zijn plannen en worden door de bewoners diverse bezwaren geuit. Maar in elk
artikel vertelt hij dat er geen bezwaren zijn van de bewoners........Hij wil de ''geschiedenis'' in ere
herstellen en spreekt zelfs in een artikel over de herbouw van kasteel Vredeland maar velt wel in 2
dagen tijd een bunker die deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie en waarvoor de gemeente hem
een vergunning heeft verleend. Zonder aankondiging is op de dag van het neerhalen van de bunker
vanaf 6.15 u in de ochtend een oowerdovend Iawaai tot ver in de middag te horen. Zie daar de
sociale cohesie. Het is voor ons 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
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de toelichting nog eens meerdere malen gewezen wordt op het bijzondere karakter van de Hollandse
Waterlinie. Met de ene pet op wordt, naar onze mening, 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
projedontwikkelaar minder gewenste Iocaties bevinden, te (Iaten) slopen.
Tot slot wil ik verwijzen naar de zienswijzen van de Belangenvereniging Behoud Landelijk Kleizuwe
(BBLK), welke wij volledig steunen.
Wij verzoeken de raadsleden vriendelijk om op grond van bovenstaande punten hun goedkeuring te
onthouden aan het bestemmingsplan, dan wel het bestemmingsplan gewijzigd tot stand te laten
komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Met vriendelijke groet,
Irmgard Michielsen en Wieke van der Linden
Y----
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22 juli 2012
Betreft! Zienswijze On|erpbestemmingsplan
' Class. *' '
Reg. tzsaklnr.
' .z. l 3 :-9 3 '. qm.
l .
. s:jcf-iTsc
t & 1 -2- / ( $4 C 2- *tJ|r-.hr.
Ingek. 'p . , ;
-)'lS ..:) (9 àt.
2 ù JLLI 2112
!| # Afd
te 1. .
Mntekeninpen/Kooie aan. .
vreeland Oo t te ze z ze
Geachte raadsleden,
Om te beginnen dunkt het ons goed u erop te wijzen dat wij de zienswijzen van de
Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe volledig delen en onderschrijven.
Wij hechten eraan nog nader in te gaan op het onderdeel verkeer. Wij delen de
verbazing van de Stichting, maar wij zijn ook veron|aardigd, ook in de le|erlijke
betekenis Aàan het woord.
Met de reactie in de Nota van bean|oording van mei 2012 in paragraaf 2.4 laten B&W
oùs en de anderen niet in onze waarde. Het college verkiest het in het geheel niet in te
gaan op de bezwaren door die weg te wuiven ih algemene termen met de opmerkingen
dat een en ander acceptabel zou zijn respectievelijk dat het te genereren verkeer geen
noemenswaardige problemen zal opleveren.
Daarmee miskent het college willens en wetens dat er sprake zal zijn van een ernstige
toename van de overlast voor de nabije aanwonenden en het ontstaan van ernstige
overlast voor de overige aanwonenden.
De Nota gaat eenvoudi|eg voorbij aan de door diverse aangedragen voorbeelden van
bestaande en te verwachten belastende en gevaarlijke situaties.
De ùemeente stelt al jaren doende te zijn met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
van Driessen die veel overlast veroorzaken voor omwonenden. Maar de huidige plannen
vergroten de overlast alleen maar, en de kring van omwonenden die overlast zal gaan
ondervinden wordt ook vergroot.
Datwetend en in de wetenschap dat de voorstellen volstrekt disproportioneel zijn ten
ojzichte van het doel moet de Gemeente volgens ons de plannen bijstellen.
Wat drastische kerandering van de plannen betreft merken wij op dat B&W weigeren
inzage te geven in de stukken die inzicht kunnen geven in de afwegingen met betrekking
tot het nu voorliggende concept-bestemmingsplan. Die zijn van groot belang omdat
daarin de kern gelegen is van de vraag wat B&W beweegt deze plannen door te willen
drijven ten koste van de inwoners van de gemeente. Die stukken moeten ook inzicht
geven in de beoordeling van de schade die aan Driessen zou worden toegevoegd door
beëindiging van zijn bedrijfsactiviteiten, althans van dat deel ervan dat niet illegaal is.
Onderdeel van die stukken vormen dan de afwegingen die ten grondslag liggen aan het
toekennen van een opvallende overcompensatie aan Driessen.
Wij begrijpen dat de burgers inzage in die stukken en het verstrekken van die informatie
wordt onthouden omdat het verstrekken van die informatie de financiële en processuele
belangen van de Gemeente kan schaden. En dat zou dan daarin gelegen zijn dat als het
bestemmingsplan niet tot stand komt, alsnog beslist dient te worden over de vordering
van Driessen.
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Maar het mag toch niet zo zijn dat het college alles in het werkt stelt te verhinderen dat
de burgers met succes verzet kunnen aantekenen tegen een on|erp-bestemmingsplan
door niet de nodige transparantie te betrachten omtrent de belangena|egingen die aan
dat ontwerp ten grondslag liggen. Aan schade aan de belangen van de belanghebbenden
wordt daarmee de voorkeur gegeven boven de schade die de Gemeente zou kunnen
oplopen door een foute belangenafweging in het voortraject naar dit ontwerp-
bestemmingsplan. Een voorbeeld van de gevolgen van een dergelijke foute
belangena|eging vindt u in het oprekken van de geurverordening.
Wij wensen met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur inzage in alle stukken en
informatie.
Tevens verzoeken wij u om uw goedkeuring aan het on|erp-bestemmingsplan te
onthouden.
Hoogachtend,
J.B. de Geringel
J.W. Berkouwer
H.H. van Ijzendoorn
R.K.C. Sassen
Kleizuwe 5 '
Kleizuwe 6
ï
Kleizuwe 64 t .,p-
Kleizuwe 7
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Klank Marllt K Relatle:
Planadvles & Vergunnlnoen
|ater|net
Pôgtbus 94370, t090 GJ Amsteröam
Gemeenteraad van Sti|htse Vecht
T.a.v. T|mas de Smet
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class.
Reg. (Zaaklnr.
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Aante en
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onderwerp
Zienswijze ontwerpbesœmmingsplan Vre|larhd oo|t
76 jnli ::12
on, kgnmerlç
Geachte heer De smet, 12.08|844
cgowctperaooo
Flierblj |eeft W|ternet? ramens het hoôgheemraadschap Amstel, Gooi en ê, Haeg
ve|ht (AGV) haar zlenswljze op het ontwerpbestemminqsplan Vreeland Oe:t, p@orqle|numœer
020 608 53 34
Ten eerste merken we op verr|st te ztn met de ter inzageleg|ing van het |-mall
entwerpbestemmlngspl|n, Het waterteetsproceB is namelijk naar ons idee peer'maas@weternet.nl
nog niet af|erend/ en wel om de velgende redenen:
|atersy|teem
In onze reactie op het voorentwerp hebben We te ultgenodiçd om een overleg
aan te gaan over de inrichking en het beheer en cnderheud van het
watersyfteem in de nieuwe WeenWllk. Dlt Qverleg heeq noï niet plaats
gevonden,
Teensloot
Tevens hebben we in de reactie aangegeven dat bij verbreding çath te
teensloot de stabilitelt van de kerinj niet negatief mag worden be'fnvloedt.
Ult de waterparagl-aaf en de bijlaçe Ieidt ik af dat er stabiliteùtsberekenlngen
zljn ultgevoerd. De berekenlngen zijn echter niet aan ons voerpelepd têr
beoordellng.
Ker/ng
verder m|eten we epmerken dat ult een In Jt11I 20|2 çqreed gekomen
toetsrappert van de kerlng blljkt dat dle nlet voldoet aan de veiligheidsnorm.
De kerin; môet wôrden ôpgeheögd en verbreed waarbll ook de teensloot
moet opschuiven, Dit is mogelijk van lpvteed op de llnrlchtlng van de
pro||ctloeatie.
K|de QudeAerkerdllk 7
àmgterdam
postbtls 9:370
1090 G1 Amttârdarn
T Bgôo 93 94 f Iokaal tarler)
F 620 6Qe 39 QQ
KVK 41216593
www.waternet.nl
312
Ft|éemëê Is de g'meenschappeloke orgap/|afle van |llerscàap Arnstel, Gôûê en /::./2
en de gemeente |rnsterom
=
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Klant, Marld & Relaàleg
Planedvles & Veœunnlngen
Onze cnnclusle Is dat we nlet kunnen lnstemmen met het D|tum
ontwerpbestemmln|splap. We Verzoekeo te en Je initi|tiefnemer Om de 26 Jull 2012
wate/öetxp|cedere te hervatteq en ûm met ons in overleg te gaan over het ong kenmerk
watersysteem en over het cphooen van de kering. 12.0|8844
Met vriendelijk: groet?
4 ..A*
>--
|. 1| ''
ö. van Drongelen
teamleider Planadvles
2/2
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
class,
l'bf?. (Zaaklnr.
. y j .
- , 4. j j ,7.j nu -.y yyjtgjiyj (.y
bnl, tuso toc|,,
lngei,
On .bev,
2 5 JLLI 2|12
Beh.Afd.
ù
Aantekeningen/qopje aan.
e
:
Vreeland, 20-07-2012
Betreft: Ontwerpbestemmingsp|an Vreeland Oost Z/12/13337
Geachte raadsleden, hierbij ontvangt u van ondergetekende, de zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan Vreeland-oost
Paragraaf 1. Inleiding.
Vooropgesteld is ondergetekende nog altijd van mening dat de overeenkomst tussen de voormalige
Gemeente Loenen en Driessen nietig is. De argumentatie hiervoor treft te aan in het schrijven van ds.
mr. H.J. Hoegen Dijkhof, namens mevrouw A. Hoegen Dijkhof - Wijnands d.d. 13 mei 2011. De BBLK
onderschrijû de standpunten en argumentatie van mevrouw Hoegen Dijkhof - Wijnands volledig en
verzoekt de raad |eze standpunten voor zover nodig hier als volledig herhaald en ingelast te
)
beschouwen.
Paragraaf 2. Huidige situatie.
M+b.t. de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 2.4. Omgeving Plangebied.
M.b.t. paragraaf 2.4 merkt ondergetekende 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 lubileumlaantje is
onderdeel van bet Iandgoed dat is opgenomen onder de Natuur Schoon Wet, Rijksmonument is en
ook deel uit maakt van het Beschermd Dorpsgezicbt van Vreeland, evenals het Spe-e-eld.
Paragraaf 3. Beleidskaders.
m-b.t. paragraaf 3-1. lnleiding geen opmerkingen.
Paragraaf 3.2. Rijksoverheid.
Paragraaf 3.2.1. slruttuu-isie Infrastruuuur en Ruimte (SVlR)
1
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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. vooralsnog geen opmeskingen.
Paragraaf 3.2.3. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.
Ik verzet mij tegen de frase ''Het voorliggende bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van
bestaand stedelijk gebied mogelijk...''. Ik ben 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.
VOOr3ISnOg geen Opmerkingen.
Paragraaf 3.2.5. Nota Belvedère.
Ik vraag mij 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 lijn met het respect voor
cultuurhistorische waarden dat de Nota voorschrijft. 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.
Paragraaf 3.2.6. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de ligging 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 vsijwel 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 slop|n 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
2
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Gemeente er met de andere pet op niet voor schroomt diezelfde kazematten, die zich echter op
door de Gemeente en projectontwikkelaar minder gewenste Iocaties bevinden, te (Iaten) slopen.
Onbegrijpelijk, dat op de plek van de voormalige btlnkers 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 laten aansluiten ontstaat een nog betere
verbinding tussen Vecht, bunkers en kazemat. Kennelijk hebben woningbouwplannen de voorketlr
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 dreigt op dit aspect ongewijzigd vastgesteld te worden.
lk ben van mening dat, nu van een herstel van de gesloopte bunkers moeilijk sprake zal kunnen zijn,
uit cultuurhistorisch oogpunt in ieder geval specifieàe verwijzingen 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. Strnctuu|isie en Provintiale Ruimtelijke Verordening.
De BBLK merkt op dat zij uit gesprekken met voormalige wethouders van de gemeente Loenen en uit
de bezwaren tegen deze structuurvisie 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 concludeert;
De rode contour is volgens de BBLK verlegd op basis van het feit dat alle bedrijven waarvan de kern
van Vreelapd en de Kleizuwe hinder ondervond en - vindt te verplaatsen en in de plaais 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 vao de fabriek
Greif, komen nu ook nog extra auto's en allerhande andere zaken op hun bord te liggen) 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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Ten aanzien van de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5 zie commentaar bij paragraaf 3.2.6.
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Paragraaf 3.4. Gemeentelijk beleid.
M.b.t. paragraaf 3.4.1. beeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 3.4.2. Welstandsnota.
De BBLK heeft in een àparte 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. e
Parageaaf 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 u'itvoerbaar 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 piet doorgaao 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 kostèn van het bouwen
van de sociale huu|oningen aan de Floraweg en op het CSV terrein. De Gemeepte 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 gespecisceerd door de Gemeente of Driessen Vreeland B.V. wat de schade is die Driessen
Vreeland B.V. heeft onde-onden 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 niet.s gebleken of gesteld door de Gemeente of Driessen Vreeland B.V.
De Gemeente verleent daarom volgens de BBLK aan Driessen ontheïngen 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. |ndsthapson-lkkelingsplan Breukelen Loenen.
De BBLK verwijst m.b.t. deie paragraaf naar haar zienswijze aangaande het concept -
beeldkwaliteitsplan en verzoekt de raadsleden deze zienswijze hier als volledig herhaald en ingelast
te beschopwen.
Ten aanzien van parageaaf 3.5 heeft ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
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M.b.t. paragraaf 3.6. zie 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 milieuvergunqingen 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:
http://www.bbIk.nI/UserFi-l-es#-CH-RONOLOOG%20DOSSlER%-20DRlESSEN%201991%20HEDEN%20 1
.pdf
Met betrekking tot paragraaf 3.8 verwijst de BBLK naar haar zienswijze m.b.t. paragraaf 1 en 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.
Ik heb serieuze twijfels over de kwaliteit van het bodemonderzoek nu men al jaren tekenen van
verontreiniging heeû menen te zien en ook meerdere malen een verontreiniging van het bodem /
ssootwater merkbaar is geweest voor omwonenden.
Paragraaf 4.3. Luchtkwaliteit.
Er is geen onderzoek gedaan naar de Iuchtkwaliteit in
het plangebied en de omsingende gebieden.
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Dit betreur ik ten zeerste omdat dit van groot 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 aanpl woningen, die een grote impact zal hebben op de omwonenden.
Ondergetekende had daarom graag gezien dat alle aspecten van het plan door de Gemeente
zorgvuldig onderzocht werd|n.
Paragraaf 4.4. Externe veiligheid.
e
De BBLK merkt op dat zich in de omgeving van het psan 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 concludeeq uit deze paragraaf van de toelichting het volgende.
Greif heeû sinds 2007 een verg|nnipg voor een maximale geur ''uitstoot'' van 1.9 OUe / M3 .
Uit het onderzoek van Buro Blauw is gebleken dat de maximaal toelaatbare geur ''uitstoot'' van Greif
ten opzichte van het plangebied 1.1 OUe / 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 lager dan 1.1OUe /
M3. De gemeente heeft bij de sittlering van de woningen aan de westzijde van het plan rekening
gehouden met het advies van het Buro Blatlw. De BBLK vraagt zich af waarom nitgegaan 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 Iee|limaat 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 Ieehlimaat
gewaarborgd kan worden.
Paragraaf 4.5.2. Geuronderzoek veehouder.
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De BBLK verwijst ten behoeve van haar standpunt in deze naar de zlenswijze die de BBLK heeû
ingediend bij de concept - geurverordening 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 Iaatste 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 vantlit 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.
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 ondergetekende vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.8. Milieuzonering.
De BBLK concludeert uit de toelichting en de VNG brochure dat de gewenste afstand van de
woningen tot het terrein van Greif 300 meter dient te bedsagen en dat De Gemeente daarvan
slechts gemotiveerd mag afwijken.
De afstand tussen het terrein van Greif 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 anjere 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 betsekking tot deze paragraaf heeft de BBLK vooralsnog geen opmerkingen.
Paragraaf 4.9.1. Beschermde gebieden.
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De BBLK merkt op dat de Gemeente niet duidelijk maakt waarop de concltlsie 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 uitjtlni 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 heeft geen grote waardering voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Paragraâf 4.9.2. Beschermde soorten.
De BBLK merkt op, dat zij eraan twijfelt of de gegevens m.bt. de beschermde soorten, waar de
Gemeente zich op baseert, nog steeds voldoende actueel zijn. Het laatste onderzoek dat gedaan is
naar de op het tersein 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.
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/userFiles/Artikel%zopolderlzoDorssewaard%zotelzovreelandtll.pdf
Van de grote verkeerstoename gaan voetgangers, fietsers en bewoners ernstige hinder
ondewinden. De weg wordt veel gevaarlijker en de Iandelijke schoonheid van de Kleizuwe wordt
ernstig aangetast. De in het ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost genoemde algemene
beginselen van een erftoegangsweg in het buitengebied zijn niet klakkeloos toepasbaar op de
Kleiztlwe. De Kleizuwe laat zich niet vergelijken met een normale erftoegangsweg.
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 Iogischer 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
bet bouwverkeer gepland is. De Kleizuwe is hiervoor in de optiek van de BBLK geen optie.
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Met betrekking tot paragfaaf 4.11. merkt de BBLK op dat zij het toejuicht dat duurzaam botlwen 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 bet 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 osde.
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
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 hebbep.
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 vijûig 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
Ondergetekende 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,
rcô/u?j cù $ tè kàtl tvc t :3 / y ) y y r,
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? ' ''
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Gemeenter|d van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 25 juli 2012
Betreft : Zienswijzen op concept-geuNerordening
& concept beeldkwaliteitsplan
& het ontwepbestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Cla|.
F|eg. (zaaklnr.
2 Ib ?A-ù'q--I ga
1
Qér.-! (.-.f.A-( te (.?
of * , . .
/-2.- / ( ,;.)t?ch,:
lngek. tï. OV'
2 5 JLLI 2212 ï/
Beh.A d.
- m te - 13 n P zo .
kr .
Aantekeningen/Kopig aan.
f- t?- t-ih-
Geachte raadsleden,
Wij verzoeken de raadsleden om de BBLK- zienswijzen als neergelegd in
een schrijven d.d. 16 juli 2012 (beeldkwaliteitsplan) en in een scluijven
d.d. 19 juli 20 12 (geurverordening) en in een schrijven d.d. 20 juli 2012
(Ontwepbestemmingsplan Vreeland Oost) hier als volledig herhaald en
ingelast te beschouwen bij onze persoonlijke zienswijzen in deze brief.
Zienswijze m.b.t. verkeersgevolgen bii 50 tot 60 woningen.
De tot nu toe uitgevoerde verkeersonderzoeken zijn subjectief en dus
onzuiver. Wij verzoeken de raad om tenminste een onala|elijk
onderzoek te laten verrichten met de nieuwe zolz-methode
(geluidhinder) en gericht op een obiectieve vaststelling van het te
verwachten toenemende aantal autobewegingen op de Kleizuwe.
Zienswiize m.b.t. het aantal woningen.
Alle historisch ontwi|elingen en aspecten in aanmerking nemend blijft
de kernvraag ççwaarom zoveel, zo groot'' nog steeds onbeantwoord.
Anders dan gewin voor Driessen zien wij geen reden
om meer dan, zeg, 5 à maximaal 10 woningen ter plekke te bouwen
(als compensatie voor het vemlaatsen van het Driessen-bedrijf als dat dan
al moet).
De raad zou zich o.i. juist deze gewetensvraag moeten stellen alvorens
haar fiat te geven aan dit veel te grootschalige projekt/ontwem-
bestemmingsplan.
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet,
Hoogachte d,
? .
H.J. van Haage & E.M van Haagen-semmeli|
Kleizuwe 10
.rW
3633 AE Vreeland
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Gemeenteusd van stiehtse VeC t .j. . j .a- . z is H.R- en S-J. Keuning
- : l t
Postbus 1212 -- Klelzuwe 2
in , ë
3600 BE Maarssen ) à S jjjg j à g r, j 3633 Aê Vreelûnd
é
1
F 0346-254010 f --'- - ' -
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Fâx van 2 paginaîs .-
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t
Vreelandj 25-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-b|ld|'aliteiaplan
Geacbte raadsleden,
HierLij ônt'vangt te onze zienswijze Op àet Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland - Oôst (hiema: het
plan) als onderdeel vam het on|ep-bestemmingspl| Vreeland - Oôst.
Onze zienswijze volgt in pote lijnen de ziengwijze van de Belangen|'ereniging Behoud Landelijke
Kleizuwe die tl op 20 juli is îûeges|urd door deze btlangenv/ereninging.
De k|vdliteitseisen vel'wtw'lrdt in het plfm vinden klaarblijkelijk hun ûûvsprong in de Svelstandsnûta
Stichtse Vecbt 2012(de Nota). Op pagina 32 tot en met 45 van deze Nota wordt het (Iûlrp Vreeland
besproken. Vreeland - Oost komt aan de orde in de pagina's 44 en 45 van deze Nota. De Noîô spreekt
over Vreeland - Oosî als zijnde een bijzonder NvelMandsgebied.
ln het plan worden de eisen die de Nota adn de welgtand stelt nader uitgevverkt. Gesproken wordt over
het groene karakîer en het rustige beeld wat de te realiseren woenwijk Vreeland - Otàst zal moeten
hebben. Eveneens wordt gesproken over dat bet beleid van de Gemeente gericht moet zijn op het
garanderen van de E|estaande zichllijnen en het voorkomen van disson|ten mel betrekking tot het
aanzen vanuit het omringende landelijke gebied.
'Wij zijn van mening dat wanneer het aamal woningen in het ontwe:'ll - bestellmlingsâl| Vreellmd -
Opsî naar beneden wordt bijgesteld, een nana,ienlijke s'erbeterillg kan worden bereik''t met het oog op
bovensta|de ksvaliteitseisen uit het plan zowel vûor de bestaande bewoners van het gebied als voor
de gedachte bebouwing.
Wij denken dat in het ontwerp- bestelnmingspl| Vreeland - Oosl de gedachte bebouwing wel erg
dicht op de bestaande bebouwing komt, zeker aan de oostztde van het plan. Gelet k'); de tôegestane
bouwhoogte (in ieder geval viiftien meter blnenplans zonder N'rijstellinê), en het bouwwolulne is ëil
ono'enselijk. De m|tvoering van de gedachte bebouwing en het N'olume daanzan dient n|qr àeneden
Lijgesteld te worden. Te meer omdat in het plan Nvû|rdt gesproken over het garanderen van de
zichtrelaties in het gebied.
Tevens wordt de landelijke, poene en nzsîige beleving aangeh|ld, die de te reiiseren wijk zou
moeten Elezitten. Deze aspecten van het plan gaan met ilet huidige ''i.4' ntal te realiseren woningen zeker
niet op voor de bewbners van de reeds besîaande bebouwing en naktr ônze mtning ook niel voor de
eventuele toekolnstige bewoners van het gebied, vanwege het aantal gedachte woningen en de huidige
ui|'erkingen van het plan in het tlntwerl)- bestenlmingsplr Vreeland - Oost. Hierdoor zijn wij van
mening dat het ontwerp - besttmmïgsplan niet voldoet aan de eisen van het plan m.b.t. het
voorkomen van dissonanten ten aanzien van llet omringende gebied.
O ,,.. J. *. .9 û. E. |1
eTehSP'5h2@:01
: tpo a al 6| : te '; ë J 0;.:.? - 7l-lf - GP
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Groenbuffer
Aan de noordzijde van het plangebied Vreeland - Oost is een groene afscheidlg met een
schiereil|dje gemaakt . Er klm onder andere gem|kelijk een verbeterzg vlm de sitlltùie wtàrden
doûrgevûerd Nvanneer ûûk aan de zuidzijde van het pllmgebied een schiereiland (bijlage 1) al! grûene
bufftr M'ortlt gemaak't. Voor de huidige bewoners van de Kleizuwe vormt een dergelijke afscheiding
een Fote verbeterillg. Oûk zeu het gebied daardoor veel beter voldoen aan de kwaliteitseisen die het
plan daarnan stelt. Wanneer de sloot aan beide zijdvn van het scàiereilanti breed genoeg gemaakt
wordt (ciroa vijf meter) de kurmen alle waterg=gen goed onderhouden worden vanaf het water.
Wij verzoeken u daarom Nœiendeltk om op bovensta|de punîen uw goedkeurzg te onthouden aan
llet plan, dan wel het ontwerp - bestemmingspl| Vfeeland - Oûst op grond daman gewijzigd tot
stand te laten komen
ln afwachting van uw rtactie,
Hoogac nu
. A
N
.. y
H.R. en S,J. Keuning
Kleizuwe 2
3633 AE Vrteland
Oz8:O6e3
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Vreelandk 25.47-2:12
betreh; oh-|rpb|kmmlhpplah Vrel|nd œst */11/13337
Geae|te raadsleden.
Hi|rbij ontvgngt u olz: zienswlja op het onîwerpbes|mingspl|q Vreel|d Oost (hivmw hç'î plaë.
Voor de duidelijueid volgen wij in ondesta|de tekst de indeling van de txlichting op hd plan.
Allerve| bekeur.n wil het d|t u in uw ôntwerp bes|-ming|pl|n nauwelilkâ rekening h4bt gvhouden
met & iaspmnk-ctie: die zijn ing|iend ôp hd conxpt on|embemmmingspl|. In plnmti hieman
ê||t te z|r v|r mee met dâ wenstn vazl de ontwikkelw en eigenaar van hd gebiud w|rop het
on|embexemmhglpl| betrekking heth,
Wij herinne|n u er a| dat uw v||n|oo|elij|eid verdef Mêek d| het goedmien van dobr de
g|m|çnte gemnnHe fûutça uit het vtrldtn. Uw gemeente hee; namelijk meerdere inwoneï's, en graag
zi|n wjj dat uw adieg en dvidelijke en redelijke weerg|ve zijn vân uw ver|-oo|elij|eid ten
Mnzien van |1* inwonerg.
04| |euswijze |n die van Belângenvèxni|ng Behond Landelijke Kleizuw:
Onezp zienswija volgt in grote lijnen de zieaswijze v:n de BtlAngenve|iging Behoud L|ndeltike
Kl|iznwe die u op zûjuli in Yegestuurd dûor dta btl|genvefeninging.
Paragraaf 1. lhleiding.
Wij zijn van mening dat de overxnl|mst tussen 4: voo|alige Gemtentt Lmnên en Dri|ssen nietk
is. De ar|mûnutig himrvoor tz'eâ u aan in het schzijven van dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhû| ttm|ns
mevfû|w A. Hoegen Dijklzûf - Wijnânds d.d. 13 mei 201 l . Wj ondeKkjven de standpunten en
argvmotae vaa mevrouw Hbeg|n Dijkàof - Wijnands volledig en verzooken de rnnd deze
gt|dpunten voör zover nodig hier |ls volledig herhaald en ingelast te besçhopwen.
Fâmgrxaf 3.2.3. Reâlisatiepangmlf Nationul Ruimtelijk Beleid.
Wij verzeen ong tegen de fr|o d'llet vxrliaende be|t=minppl| mAAH een hœn|iueling v|
besàand |elijk gebied mogelijk.. .''. Wij zijn van mening dat de Gemeente Mawnee ee,n onluist:
voôr|lling van yAken geth. H|t t|ein |n de Kleizuwe 105 | is verre van een beseMnd xedelijk
gtbi|d, zoalâ voôr e|n i|der ter pl|t,: duidtlijk i.. Br is slecht,s een rode çontovr verlegd om nu
bebouwinê mûgvlijk te makên.
'aragraaf 3.2.5. Neta mlvedère.
wij vragen ons af in hoeverre de geplande woningbouw in lijn is met het beleid uit de Nûta
belvedère. Zo wordt volgens onâ niot altijd corrxt omgesprongen met de cul||hi|||the waarden
in het gebied is de Hollandse Wa|rlinie, de Kleizuwe en de bbi|npl|àen die h4t plyngebi|
omriflg|n. zo is de sloop van een nxntal bunkers op het plangebie en de Qitlwlling un het |ôklet
var| de Kltizaw: |s his|rische weg door de toename van hd |ntal verkeersbeweginêen volgçns cms
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nid in lijn trmt het xspeçt voor culï|Mso|xhe wnnrden dat de Nota voorschùjh. Ook de ,
xxnusîing van 44 Zçhtlijnen in htt gebied en |n te ve-achten verandming in het besçhe|d:
doqsyzioht ter ho4| van de oudë vecht voldoen volgeng ons nld |n he bmleld vôn de Nûta.
Farag-wf 3.:.6. Nieuwt Holland| Watârlinie
boor de Iigging van de Hollandse Wattrlinie door hd plang|bid heen. is hd pl|gtbid en
bijzonder gebiod, waarmee Mar onze mqning zorgvbldig 4mgesprbngen Nu moden wcrden, mker nu
voor de g|hele Hollandsm Waterlinie in 2009 de status van Rlksmolûment is dk4ktmdigd en er Qok
s|d.rt die tijd op vrijw|l Allk elgm|nt|n vôn de Holl|dx Waterlinie een voorbœsçhe|ing ond|r de
Mocvmeqk|wtt gold. Vootvlsnog i| dit volge|s (m: niet gvbenM. Integeôdeel, alles wijs't erop d..t de
Cxmeente dubieua ver|nningen heth verl|nd en zijn daardoor zijn elementen van de Hollandse
Waterlinie illegaal, al|ans
nid onder dejniste ver|nningen gesloop: die op dat môment
besche|ing genoten onder de Monumentenwe: wgulrrmder in ieder gev|l l banker. Volgens ons is
dit de voolmxmste reden dat er nb geen groepsschuilplutstn meer aanwezig zijn op het terrein,
Het is voor ons nid te begrijpen waarom de Gemeente op 27 september 20 10 een gllmpv|rg|i|g
hkeh verstrekt vnôr het slopûn vAn een bunker toebehoxnd aan ditzelfde Hollandse Waterlzie op h|t
ten'ein van het pl|gebied, terwijl de Hbll|dx WAterlinie blijkbaar to belangrijk is voor het gebied
dat daaraân in de tœlichting timA 3 |gina's gewijd word|n |n eldt'rs in de tœlichting nog eens
meerdere m|len gewezen wordî op het Wzondere karâkter v&û de Hollândse Wâterlinir, Md de ene
pet op wordt de omwonendea door de Gemetnte ien fam|fische remuratie van de bnvmmatten e.d.
voorgegchoteld, terwjl de Gemeent: er m|î de Mdere pôt op niet vöûr Athroomf diezelfde
k4xmatten, di: zith ehtAr op door de Gemeente en projxton|s|elRnr mindtr gewtnùîe lûtaîie:
bevinden. te (laten) slopea,
Nog onbeFijpelijker is het dat op 4: pltk vaa de Yoonnâlige bunkers in het plan woning|n zijn
de bunùr (mazr ook de 2 eerder gejloopi te àcnkeë op te pemen in
îng||k|nd. Wenselijktr zott zijn
llet plân en in * pasxen in het ontwerp, w|ttmr xk dqze btlnker: ab (mderé|l v| de Niepwe
Holkndse Waterlinie in gre worden hereld en zicbtbâar wûr|tn gvlaakt.
Door de w|ndel|uœs/ Net wakrlini|p| Merop te laten Anngqiten onîs|t een nog bet|re verbinding
ttlsseô V|ht, bunk|rs en kw|Amat. kenrielijk hebben woningbog|llnnen de voorkeur genôten bovtn
te belacgen v| de Holl|àse Waterlipie is çultureel |rfgod en worden dea kœblijkelijk in het
gehiel niet ge|sp|eerd, z|als wd wo|t gesuggeMrd in het plân, De |nig: reden hiervoor lijkt te
' '
zijn dat daxrdoor meer wonlngen gevlixer; kvtmen worden. Het bêô|mmingspl| dreigt op dit
asped bnpwizigd vAstge|ld te worden,
Wij zijn van mening d|t, nu van een herstel van de geslôôpt: btmkers mtïiljk sprâke 22,1 kunnen zijn,
uit cu.lmurhig|risch œgpunt in i|der geval |pecifieke ve-ijzingen êem|xk| dienen te worden, zodat
Wn worden achterh|ld wnae de bu|kefs hebbeu gesta|m Deze plekken dienen omgeven te worden
met Foen.
Paogr|f 3.3.1. StaduuMsle |h Ptûvlhd|le Ru|telijke Wrozening.
Op basis vân gespr|kken tussen de BBLK en vonrmalige wetàouders van de gemeent: L|enen |n op
basis van de bezwaxn tegen deze skuda|isie en provinci|e verœdening van memmw A, Hoegen
Dijkimf -Wijrl|ds, dtxr dr. mr. Hoegçn Dtikmf in in schrijven de dato 22 novtmbtr 2004 richting
de Prûvincie en de C*mvente gœommunixerd. |lltlvdâx, wij het volgende:
D$ rnde contour is vûlgens ons vetlegd op b|is va| àet feit dat alle bedzijven w|| de kem van
Vretland |n 4: Kleizuwe bind|r ondervond en - vldt te verplaatxn en in de plaats van de bdrijv|n
Grtîfi Mur en Driessen op deze tel'reiuen gey|menlijk 60 - â0 woningen mogelijk te maken. In het
1
9z?:O|ed
eTe9fP99E@:01
:œQJd #?:#T ë5eë-3nf-GP







01. Inkomende documenten - 14915


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 6


I
1
:i'
i
!
l
!
'ngen gebbtïwd, Dit is vclgens ons niet 1
huidige pl|n worden a.ll|tn op het terr:in van Ddessen 60 wonl ;
in lijh met de achteliggende gedachte voor het vgrleggen v| de rode contour, Dalg dat desttids n|r à
de omwonenden is gecomm|niteed. Uit het cinût van de Gem|nte dat in de toelitheg is
opg|llomen
was. Wij |thlen het een sthelzditv vau ged|e |ezeggingen en vas4g|l|gd beleid van de Provincie
datnu slechts een van deze b|jv|n verhuist en op heîvrijkomend: tetrei: heœlfde n|ntal
dat
lprûke w| van ''epkele bedrjven'' waawan de Veœlâatslg gtwosî
blijkl evenens
woningtn w|rdt gebouwd. De bewoners vea de kem van vreeland en de Kleizuwe zijn Merdoor
namelijkjuist sl|ht|r|t||| de vérkee|ov|rlgst |t| de gt|verlagt va!l de fabriek Greif, komen nu
ook nog extra |bto's en allerhôn| And|re FAken op hun bord te li|en) te-jljuist beoogd werd door
het verleggen van & rôde tontûur de situatie vôôr de kem van Vreel|d en de Kleiawe te
verb|teren.
Paragraaf 3.42. Welgtândsnoh.
Wij hebben in een éparî| ziçnswila ehz.â meltirlg ûver de Welsfl|dsno| S|thtx Vecht 2912 en htt
tûôœpt - beeldkwalit4ilplan Vmelaad Oost en de Rlld ktnb| gemaak't en Vtfmeken de
ranasl|dvn Jeze zienswija hiçr |s volledig herhagld en ingelAst te beschouwen,
Pamgra|f 3.43. Belti|srqtl |otizle wonihtb|uw.
De Gemeente legf in deze paragr|uit dat in afwijklng van dez.r beleidsresel een on|iuelaar niet
Ztàjd 90 % van de gpl|dâ woningen in d| sœi|lg xdor hoe te bouwen, als hij aann=elijk |akt
dat de regel nid tliwû|rba ig, De projeœn-i|elw k|n een beroep doen op een
êômp|nsâtieregkling.
De Oemeente venvjst veaolgens naar de o||nw|rklpûv|te||pmk ttls|œl de Gêm|ezlte en
Driesxn Vreeland B.V. uit 201Q. Wij hebben grote |ijfels over dejuis|id vân de btw||r|enen
van de Gemeente aml|de de comp|s|tiexgeling dîe in deze ovemenkomst geregeld is met
betrekking tot Driessen Vxeland B.V.
Volgens de Qemeente be#nnt de ç|mpeps|tie van Driessen Vre|land B.V, , m.b.t. de vermeende
hadeclaim van Driessen Vreeland é,V. op de Gtmgenœ, wegens het niet doorgnxn vgn de
sc
veriwlm'ng van bri|ssen Vrteland 3,V. van de Kl|izbw: 105 â lla| de OoôtklnnAldijk l 1- 1à te
Loenen (de oemeente om een artikel 19 procedure nld tot |n dnd: bfpgc, wegen: heïjv|rzet
uit de omgeving) er blijkbw uit, dat hd Driessen Vreeland B.V. wordt toegestnnm v| (k belei4sr|gçl
Afte wijken. Voorts b-xlt de Gemeenté ter compens|ie de kosten van het bouwen van de wciale
huu-onin>n aan de Floraweg en op het CSV terrein. De Gemeente ontvangt de op haar beurt œ
Stèlidie Vçmr Vâll de êrovinçie VR FEY 100,000.
Wij vragen ons zîof Mtr geen sprAe is v| on|igclijk gebreik v| deze beleidsag|l. Nog altild in
niet gesp|ieceerd door de Geme|nt: of Drîesxn Vreaaqd B.V. wat de sckad: is die Driêssçn
V|eland B.V. hemh onœrvonden door hd fal|n en de Artikel 19 prûcedurç. Boveadio ltelt de
kleidsagel dal sltclTtq mag worden afgeweken vau de regel als de Dgel aantoonbœr niet yit te
votrén is. Hierçôn is niets gebleken of g|ât|ld do|r de Gemeente of Driessen Vreeland B,V,
De Gemxnte v|rlxnt daarom volêens ons en Driesxn ontheëngon van de beleidsregtl op
ôneigtnlijke grond|, namelijk om de verm|nd: |thxkthim op de Gemeenle of te w|nden en ni|t
op de grûnden wa|ôp afwiiken van de beltil|gel is |tgtsîaan.
Pa|rad344. undsehap|on|uelingsplln Brellkelen Eoenem
Wij verwiiz|n m.b.t, deze pg|pufnaar onze zienswija gangppn4: hd çlmcept - bedAwaliteitpl|
en verzo-ken de |dsleden dea zienswijze hier als volledig h|rhaald en ingel|t te beschouwt|.
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Pamgmaf 3.7. Vigeend |temmin|plan.
Met bekekklng Mt dçzz pmgravf merkm wij op d|t hd vplgens omq onjuist is dat Dessen Vreel|d
B.V. over dejuiste milieuvergunningen b|schikt. Omwonendtn hebb|'n meerdert m|len tegen de te
verl|n|n ûf verleendû Vergu|ing| van het btdrjf Dtiessœ Vretl|d B.V. geprocede| tot aan de
R|d van Stale en zijn daarbij stâds in heî gvljk gtlœd, w|d|ï)r Messenja||g heeh
gvoperetrd zonder vetpmning. Slecht t:n korte periode tu|sen 2000 en 2003 hççh Dri|ssen Vreeland
B.V. met een milieuvœ|Mzg b|Ar werExneedo uitgevoerd (dit omdat bewonerg tegen dle
mili|uver|nning nid in btroep ziin gêg|. omdat er afàpryken w|r|n êem|kt mût de Fro|inûie, de
Gemeente en Driessen Vxeland B.V. over de bedHjfsvemha|in|, Toen de afgegpxken
bedrijfsvemlu|ing uitblœf en opnieuw voor tienjaar en vergurming aangewaagd werd zijn
omwnnenden daar weer met succes tegen in het geweer Kekomen.
Vvrvolgens h|ft Dries|en Vreeland B.V. kl|blj|ljk :4: |antal werkM|pmheden afgestofen
waardoor het birijf en|et het Btsluit LodbeuwbeNœr kwam te vâllen en hlijkbaaz niet mier
verpnnin|lithîig was. Op vœzoeken van bûwûners nmn de êrlwincie en het bedrijf pm te beriçhten
wtlk: werbœ4lmheden dat| wel afgestottn warett is nimmer gereageerd.
P*|m,4.K1. G|unmdt|ek beddjhtermin.
Wij çolwludtxn uit dea par|aaf van de oelichting het volgende.
Greif hveft sinds 2|07 een vergunning voor en maximale genr 'uiî|öt'' van 1.9 OU: / M3 .
Uit hd onderzotk van Btlro Biauw is gebloken dat de maxim|l toel|tlure geur Stitstoof' van Greif
en oqziohte van het plangebied 1.1 OU: l M' mu bêdruen om e| goed woon - en Ixhlimaat te
kunnen w-borgen met bekekking tpy de gtpl|de woningen.
De dAAdwerkelijk: geur Guits*ot' vap Greif is op dit moment eûhter blijkbaar lagef dan l .1 OU: / M3
. De gelngçqzte heeâ bij de simering vàn de woningtn nnn de westzijd: vgn hd pl| rekening
gehovden m|t hêt Advies van het Buro Blauw. Wij vragen |ns of waamm vitêigu| wûrdt van de
lagefe waardî tit hkt ond|rêz*k en nid #an de maxlmsnl |otl|tb| gçvnliteot zoal! dez: is
opgen|men in dg milieuver|nning van Oreï Het lijkt ons (mv4rkan|k |iy îê g|n un d*4: lag|re
waaide. |mdat bij een overschdjdlg daarvan een çonflid khn (mfstaan tusxn de verjurming AAn
Greif en hgt l|lklimaat van de eventueel te realiseren wontgen en dlûrdoor Dwvl Crreif in zijn
hed|jfsmogelij|d|: als de b|wûners in hun woongenot geschaad kûlltlen worden. Dat |p etn aker
mom|nt is gecon|te|M Jat de anldw|tkçlijk geur Nitsîûût'' minder was dan de l|gste waarde dxt
hi|rnsn volgens ons niçt af.
Betef is het volgens on| o|k ë: wcningtn op een potm'e afïund te hôuden van Greif en de geurcirkel
te vergoten om een conllict te vooekoàen. Bov|ndkn ervaren dt bewoners van de Kleizuwe (mk met
Rg|lmnAt geurhin&r van Greif en zijn zij er moeilijk van te ove|igen dat voor een woning die op
mûzder dan 300 mettr afstanë van de fgbfiek staat een pruig IA|hlimaat g|waar|rgd kan worden,
Paragraaf 4.:. Gelui|
Pa|rae4.d-l. Wegverbr.
Wij Zln |an mening da, voor de reke|elode voor h,t akoegtùub onderzomk van Mun|erhui: t|
beànevt van het berekenen van de te verwâcàte: geluidhind| t'nmiddelâ âth|rhaald ù. Het
ûnderzoêk is vitgevoeru met de mdhode uit 20û6, terwijl nujuilt dit voorjaar |n nieuwe methode is
ingevoerd om de geluidsniveaus te |rekrnen die onder andere beter is afgestemd op het gestegen
g|luid v.n pe|onewln|'s gedurende de |tst: 10 jaar. Wij zouden graag zien dat de G|meente
gebruik m|k't vaa deze nievwe en accumtere rekenmeode om de * vtnvachtta gçlqidsnîvç|qs te
beyl|n. Dagrb| is Mun|rhvis blijkb| aitgtgun #= e,:, Yerktt|ln|n|iteit v| 550 mvt / çt op de
4
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Kleiâuwe, terwijl uit hel |eed: Verk|locde|tk is gtblçko d|t dit er minstens 850 mvt / et zullen
zijn.
P::ago:t4.6.2. lwd|trlê.
Wîj merken op flat niet alieen valmit de N201 geluidhinder is te vetwachten in het pl|gebied, maar
|r zâker ook âan de kànt van het plangebied wâar de gplande woningtn penztn AAn het terrein vatk
œeif en blijk|ns de toeliûhting binn|n de geluidzônt Zdubèi|law|i liggen.
Wij Aagên ons af of de Gêmeente g|n geluidssthv| o.i,d. moet pl|len om een |ntasting van h|t
leeKlimaat door geluidshin|r van de k|nt van Greif te voorkomen,
Uît 4: toeliçhting en de VNG brnçhu| cûncluderla wij dat de gewtnôt| afstand van de wbningtn tot
|et ttrr|in van Grkf 300 meter dknt te bedragen en dat De Gemeente daaman sletht| gemotive|d
mag ahYtikelï.
De aïstand mssen het te.r|in van Gri|f en de eets'îe wonihg in het plangebid bdrazgt M|rblijkûlijk
165 meter. D4 Gemgente mœut te k'dnnen afwijken van de richtlijn omdat er nu ook al een huis op 70
meter afstand v| het terrein van Cyaif stœ,
Volpns ons is deze motivatie onvoldoende om van de rithtltjn vaa 304 m te mtgln afwijken. D*
Gemeente heeâ nid aangetoond At d|m woning te: goede ltehlima|t he| ondapà de ko|
afstand tot het terrein van Czreif, bovepditn Ft||t àet huis in kweôtie |n een totœ ântlere kxnt t|
opzkhye van Greif d| de gêdxhte woningmn. De Clemeente kazh beter de 300 mder riçlîtlijn
ganllûudvn om toasicten en inbreuken m.b.t. het leehlim|t te wa|b|rg|n.
Plmgraaf 4,9.1.Bêsth.|4t gtbledeni
Wj merktn op d|t 41 Gemeoœ niet duideldk mank''f waarop de conçlu/t iat 'ëet met zekerheid ge:n
neptiôf efl'xt z|l zijn op het Ngtura z0ûû gebied Oostelijke V'Ahmh||en'' uit de Vlmlïcqts
gebwqeerd is.
BovendiAn Iàerken wil op daf het vewpljonde=ek van Els & Linde uitjtmi 2011 FAlm'n deze
ûônclusiês nader êg|alpgerd en onderbpuwd worden in opdraçbt van Drips| Vreelvnd B,V. is
gedâân. Volgens ons geçâ dit geen bltjk yân zorgvuldîg |nderzoek maar eerbif van dfhviê N|lt,
b|paalt' en heeh geen #rote waardering vonr de be|uwbarh|id vgll hl onderzoek.
'âmgraaf 4.10.Verk..:.
De verk|rsonderxeken blijven bij ons veel verbazàg pprcepen.
Er worden httl wat djfets Fp||enttœd, m|r durbij lijkf geen xg te zijn vo4r de dalwe|kelijke
siàuti|. Deze sitltàtie is dat op Kleizuwe een histœisohe weg vsn m|er dan Aizendjg| (md is, er eelt
ûnntal ûnov|ichtelijke both|n zijn en de weg |eel gebruikt wordt door re|vatief en hnsaam
tagalisch) verke|r, Crraag mAken wij dê raâdsleden in dit geval attent op ilet |rtikel iibe Polder
borssewnnM te Vreeland'' geschreven dxr de hetr Anton Cropheer, te vinden via ondeHt|nde link,
waaruit het grote cul|urhikorische belang van de Kleizuwe blijkt.
h@:2/|.bblk.nOserFil,?A|ike1%20PoIdeâ20Dons:wppM%20t:%2ûVa:lR1(l).pdf
Van de grotg verkxrsoen|e g|an vodgangers, fietdqrs en bewoners emstig: Ninder onde|indgn.
D: wtg wordt Aeel gevœlijk|r en de landelilke schoonlwid #xl de Mvizuwe wordt emstig iAngeœt.
De in het on-eœb||emmin-l| VI'|IaJIJ Ook g|l|ptmde alg|men: beêlselen vaa een
eïoe|gsweg in het bui|ngebi| zjn niet klnkkllûos *ep|sba| op de Klelaw|. De Kleiawe l|t
zéclt ni|t vergeljkeu met een no|nle e|eg|gsweg.
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In een van de rappo| is t| lezvn dnê op de lRgere tennijn verkeersontsluiœg via het pûû|weelijk
dxl van het plangtbied wordt voorzien, Als da,t zo is, is hd logischer diî |:Q al vnnn te reven en
verder uît te werken en ilet niet te bgperken lbt een tllAmitei|npd. Wij pieiten Gvoor 84 d|fmitieve
onulviti|g van de woonwijk Jlmn de noordkxneerpew|g te sittmmn,
Middels een Awnzk|lkke rdtldie van het nnntal te bouwen woningen laM h|t prtblœm van de
ûnllpiting zicll ook gem|kelilker oplossen.
Verdtr vragûn wij onâ af, aacgezien dat Iwrg|Bs t|n'g te lezen is, hoe de nnn- en ahijdroute van het
bou-trketr gepland is. De Kldawe is M|rwor in (mv optiek gœn optie,
Paogea|s.l W|nixgbouwp|ogramma.
Md b|trekking tot de paragnfen 52 tot en met 5.4. tn de p||grafen 1 en 9 metken wij bet
vûlgçfïdç ûp.
Wij vinden het lAntal wonlgen te ho|g. Het ynnv|keljl tétg|ppunt was om Dvtel wtmingen te
rtalisçmrs &ls nodig was om de Meml|tsing Van het btdrijf van Driessetl te fm|cieren, budget
nvuhonl dus. Venxdelijk is de snwwi|riôg àietv| l'ûljd te ktilgen m|t vijf tot |en wûnhgen. De
geplapde v|jhig tot Rstig woningen zijn van een topnl |dete otde.
Uit de beA|-oording van de lspr|kteuie blijkt dat de Gemeente bepâald ge|n zekerheld hee| of
er wel vraag in fla de geplande woningtn in deze xonomische crigistjd. zo wordt | Kk|ning
gehûgçkn met gef|eerde vetkoûp. Verder verwijst de Gemeente vooral naar de initiauehemtr. Dit
dmagt het risico v| de vvrkûop, draagt de planschade en dœgelijke. Dçm verwijzing gte; tthter tmk
geen |twoord ûf ez w|l vraag in nu de gepl|d: woningen. Op dit moment stû.. allvetï :1 In de
wxnkern Vreeland 40 woningen te ktmp in z|er diverse prijœasxn. Hier nog |ng 55-60 woninpen
nAn tûevûegens lijk't de economische bnnl||heid vatï het pl| elzlôtig te ond||ijnen en zal
m|tkwt||rûnd wvrken en grote en ôngewenstt kegstgnd tût gevolg |pwn hebben. Aa|içnlijk
minder woningen, inpassing van weiland, boomgaard en duidelijk ziûht op kenmerken van de
Holl|dse Waterlinie zullen ûûk çk kenmerken uit het concept - beeld|aliteitsphn nnnziçnlijk
versterk|.
Nu op geen enktlt wijze de nlmdznAk hlilkt Aoor Vijâig tot astig woningtn te tit |ntgl hey gebied
emgtig nRntagt, dient lwt |ntal wonipjep flink nu beneden bijge|ld k wûrd|. Als g|volg hie|an
Al oqk geheel vêg4dxl|lijk tegemoet èorden ggkomen en de genoemd: kewar|n, mdat doof
forse redpdie v| Ld pyntal woningep de k|sen op haalb|heid van het pl| |nzienlijk wordelt
Vergroot
Têt slêt
Wtj v|rzoeken de |dsledœ vriendtlijk om op mnd van bcvenstnnnde punœn hua goedk|urlg te
onîh|udèn |n het bes|mmingspl|, àxn wel hd hestemmlngsplu gewijzigd tbt stand te l|ten
komen. -
In afwachting van uw reactie,
Hoogaçht ,
!
H.R. en S.J, Keîming
6
9z9:16Pd
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 22 juli 2012
Betreft! Zienswijze On|erpbestemmingsplan
' Class. *' '
Reg. tzsaklnr.
' .z. l 3 :-9 3 '. qm.
l .
. s:jcf-iTsc
t & 1 -2- / ( $4 C 2- *tJ|r-.hr.
Ingek. 'p . , ;
-)'lS ..:) (9 àt.
2 ù JLLI 2112
!| # Afd
te 1. .
Mntekeninpen/Kooie aan. .
vreeland Oo t te ze z ze
Geachte raadsleden,
Om te beginnen dunkt het ons goed u erop te wijzen dat wij de zienswijzen van de
Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe volledig delen en onderschrijven.
Wij hechten eraan nog nader in te gaan op het onderdeel verkeer. Wij delen de
verbazing van de Stichting, maar wij zijn ook veron|aardigd, ook in de le|erlijke
betekenis Aàan het woord.
Met de reactie in de Nota van bean|oording van mei 2012 in paragraaf 2.4 laten B&W
oùs en de anderen niet in onze waarde. Het college verkiest het in het geheel niet in te
gaan op de bezwaren door die weg te wuiven ih algemene termen met de opmerkingen
dat een en ander acceptabel zou zijn respectievelijk dat het te genereren verkeer geen
noemenswaardige problemen zal opleveren.
Daarmee miskent het college willens en wetens dat er sprake zal zijn van een ernstige
toename van de overlast voor de nabije aanwonenden en het ontstaan van ernstige
overlast voor de overige aanwonenden.
De Nota gaat eenvoudi|eg voorbij aan de door diverse aangedragen voorbeelden van
bestaande en te verwachten belastende en gevaarlijke situaties.
De ùemeente stelt al jaren doende te zijn met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
van Driessen die veel overlast veroorzaken voor omwonenden. Maar de huidige plannen
vergroten de overlast alleen maar, en de kring van omwonenden die overlast zal gaan
ondervinden wordt ook vergroot.
Datwetend en in de wetenschap dat de voorstellen volstrekt disproportioneel zijn ten
ojzichte van het doel moet de Gemeente volgens ons de plannen bijstellen.
Wat drastische kerandering van de plannen betreft merken wij op dat B&W weigeren
inzage te geven in de stukken die inzicht kunnen geven in de afwegingen met betrekking
tot het nu voorliggende concept-bestemmingsplan. Die zijn van groot belang omdat
daarin de kern gelegen is van de vraag wat B&W beweegt deze plannen door te willen
drijven ten koste van de inwoners van de gemeente. Die stukken moeten ook inzicht
geven in de beoordeling van de schade die aan Driessen zou worden toegevoegd door
beëindiging van zijn bedrijfsactiviteiten, althans van dat deel ervan dat niet illegaal is.
Onderdeel van die stukken vormen dan de afwegingen die ten grondslag liggen aan het
toekennen van een opvallende overcompensatie aan Driessen.
Wij begrijpen dat de burgers inzage in die stukken en het verstrekken van die informatie
wordt onthouden omdat het verstrekken van die informatie de financiële en processuele
belangen van de Gemeente kan schaden. En dat zou dan daarin gelegen zijn dat als het
bestemmingsplan niet tot stand komt, alsnog beslist dient te worden over de vordering
van Driessen.
1
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Maar het mag toch niet zo zijn dat het college alles in het werkt stelt te verhinderen dat
de burgers met succes verzet kunnen aantekenen tegen een on|erp-bestemmingsplan
door niet de nodige transparantie te betrachten omtrent de belangena|egingen die aan
dat ontwerp ten grondslag liggen. Aan schade aan de belangen van de belanghebbenden
wordt daarmee de voorkeur gegeven boven de schade die de Gemeente zou kunnen
oplopen door een foute belangenafweging in het voortraject naar dit ontwerp-
bestemmingsplan. Een voorbeeld van de gevolgen van een dergelijke foute
belangena|eging vindt u in het oprekken van de geurverordening.
Wij wensen met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur inzage in alle stukken en
informatie.
Tevens verzoeken wij u om uw goedkeuring aan het on|erp-bestemmingsplan te
onthouden.
Hoogachtend,
J.B. de Geringel
J.W. Berkouwer
H.H. van Ijzendoorn
R.K.C. Sassen
Kleizuwe 5 '
Kleizuwe 6
ï
Kleizuwe 64 t .,p-
Kleizuwe 7
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Betreft: Zienswijze op concept-geu|erordening
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u mijn zienswijze 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 lid 1 sub c Wgv bepaalt over
het maximaal vergunbare geurniveau met betrekking tot de bedrijven in en om het gebied, namelijk
2 OUF / m3 en trekt het maximale vergunbare geurniveau op tot 3 OUE / m3 De 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 heeû voldaan op grond van het volgende.
Ondergetekeqde meent dat met betrekking tot de grondslag koor 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 tliterste
grens waarbinnen geen nieuwe wöningbouw kan plaatsvinden, is deze nu plots verruimd naar 3.0
OUE/m3.
De 2.0 OUE/m3 geurcirkel is door de bewoners vap 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. 5 juni
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 Iee/limaat nastreeft (bijvoorbeeld door
minder woningen te situeren in de geuœevoelige zone van het plan of door het plaatsen van een wal
o.i.d), wordt naar mijn mening 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 discussie gesteld en
wordt door de Gemeente naar een 'acceptabele' verhoging biervan 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) afgewogeq en worden de belangen van de huidige Kleizuwe bewöners en de
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eventuele toekomstige bewoners van het plangebied ernstig ondermijnd. lmmers, de geurnormen
voor de geiten -/ veehouder worden met het optrekken van de norm verruimd, terwijl het
leefklimaat van de aan de Kleizuwe gelegen woningen naar de maatstaven van de huidige norm al
aan de bovengrens van het maximaaj toelaatbare raken en in bepaalde gevallen zelfs overschsijden.
Met het verruimen van de norm waarbinnen de veehouderij mag opereren zal dit alleen maar
verergeren. Bovendien is ondergetekende van mening dat van een ''redelijk goed'' leefklimaat voor
slechts negen woningen geen sprake zal zijn binnen het plangebied, maar eerder van een (zeer)
matig leefklimaat voor alle in het plangebied gelegen woningen, nu de bestaande norœ zover wordt
opgerekt.
Ondergetekende 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 ondergetekende 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 mij ook hier de schijn op van
partijdig en vooringenomen zijn (namelijk alle regeigeving in het voordeel van de
projectontwikkelaar toepassen en zo veel mogelijk huizen mogelijk maken), waartegen de BBLK
hierbij heftig protèstee| alsook tegen de verruiming van de te hanteren geurnorm.
lk 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,
à
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Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland, 19-07-2012
Betreft: Zienswijze op concept-geurverordening
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u mijn zienswijze 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 lid 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 . De Gemeente kan
#
afwijken van de wettelijke norm op basis van en met inachtneming van artikel 6 Wgv, rùits 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.
Ondergetekende 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 mijn mening in paragraaf 3 van de Notitie Lokaal Geurbeleid Vreeland - Oost, die
ten grondslag Iigt aan de verordening, met vage argumeoten (de woningen komen te Iiggen in een
open landschap, 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 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
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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
leefklimaat van de aan de Kleiztlwe 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 allêen maar
verergeren. Bovendien is ondergetekênde 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 leefklimaat voor alle in het plangebied gesegen woningen, nu de bestaande norm zover wordt
opgerekt.
Ondergetekende 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 ondergetekende 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 zîjn bedrijfsvoering juist geschaad za|
worden. De gemeente wekt door de gekozen handelwijze volgens mij ook hier de schijn op van
partijdig en vooringênomen zijn (namelijk alle regelgeving in het voordeel van de
projectontwikkelaar toepassen en zo veel mogelijk huizen mogelijk maken), waartegen de BBLK
hierbij heûig protesteel alsook tegen de verruiming van de te hanteren geurnorm.
lk 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,
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Spil-kerman, Jose
Van: ir. F.W. de Jong Edjscholt@planet.nl)
Veconden: maandag z3juli 2012 15207
Aan: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht
cc: Bakker Hijlke; Kramer, Anneke
Onderwerp: On|erp-bestemmingsplan Vreeland-oost
Bijlagen: Zienswijze Stichtse Vecht Bp Vreeland Oost 22-07-2012.d0c
L.S.,
Per brief heb ik u de - als bijlage bij dit mailbericht opgenomen - zienswijze van de Stichting Menno van Coehoorn
Mariaplaats 51 3511 LM Utrecht toegezonden. Voor eventuele digitale ve|erkingen Iijkt me handig dat u ook over
de digiîle versie van de zienswijze kunt beschikken.
Met hartelijke groet,
ir. F.W. de Jong, secretaris Monumenten Advies Commissie
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STICHTING ME O VAN COEHOO
OPGERICHT 18 ApR.p 1932 BESC|RM|ER PROF. KIR. PIETP.R VAN VOLLE|OVEN
S|eœiaat: Mariapla| 51, 3511 LM Utrecht td. O:MI - 231 22 30
E-mail: ïfo@coehoomnl webgite: |.coehxm.nl
Monumenten Advies Commissie
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Onderwerp: zienswijze betre|ende het on|erp-bestemmingsplan Vreeland-oost
Utrecht, 21 juli 2012
Geacht College,
Het ontwerp-bestemmingsplan Vreeland-oost, dat vanaf 15 juni 2012 tot en met 26 juli 2012 ter
visie ligt, geeft de Stichting Menno van Coehoorn op grond van de doelstelling van de stichting
aanleiding tot het indienen van een zienswijze,
De doelstelling van de stichting is om de instandhouding en de herkenbaarheid te bevorderen van
voormalige militaire objecten en de daarbij behorende of andere militair-historische infrastructuur
(o.a. Iinies, stellingen en bou|erken) in Nederland of daarbuiten, in het Iaatste geval met een
Nederlands verleden. Daarmee wil de stichting een bijdrage Ieveren aan het behoud van militair-
cultureel erfgoed en aan het begrip voor historie, kunst en natuur. Zij tracht daarbij de objecten met
bijbehorende infrastruduur in de ruimtelijke omgeving en ruimtelijke ordening zoveel mogelijk in
hun oorspronkelijke context zichtbaar te Iaten blijven.
De stichting is in 1932 opgericht. Dankzij het werk van de stichting hebben onder andere de
vestingsteden Naarden en Willemstad nog hun oorspronkelijke vorm. De Nieuw Hollandse
Waterlinie (NHWI wordt momenteel tot rijksmonument aangewezen op grond van aanvraag van de
Stichting Menno van Coehoorn bij de minister van OCW. De aanwijzing tot |jksmonument is de
opmaat tot plaatsing van de NHW op de Wereldedgoedlijst.
Op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de voormalige gemeente Loenen en de
fa. Driessen bent u voomefnens een publiekrechtelijk besluit te nemen over woningbouw op het
terrein van de fa. Driessen. Het ontwerp-bestemmingplan Vreeland-oost heeft als doel de
woningbouw mogelijk te maken.
Het vas|estelde nationale beleid ten aanzien van de NHW is in vele beleidsnota-s vastgelegd
l
zoals bijvoorbeeld de Nota Belvedère en het Panorama Krayenho|. De essentie van de NHW Is
beschreven in bijlage 10 van het Besluit algemene regels ruimteljke ordening (Barro). Deze bijlage
beschrijft de kernoaliteiten van de edgoederen van uiàonderlijke universele waarde (artikel
2.13.3).
Ten aanzien van de NHW wordt in het Barro gewezen op:
1, Het unieke, in samenhang met het Iandschap ontworpen negentiende en |intigste-eeuwse
hydrologische en militaire verdedigingssysteem, bestaande uit:
inundatiegebieden',
zone met verdedigingswerken als foden, batte|jen, Iunetten, betonnen mitrailleurkazematten
en groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving;
pagùza l vaçk 5
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voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels onbebouwd
gebied) rondom de foden;
wate|erken als watedichamen, sluizen, inlaten, duikers en dijken, functionerend in
samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden',
overige elementen als |schutte wegen, (resten van) Ioopgraven en tankgrachten',
de Iandschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire objecten;
de historische vestingstœctuur van de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Nieuwersluis,
Gorinchem en Woudrichem',
2. Grote openheid;
3. Groen en overwegend rustig karakter.
De Beleidskaders en het Barro bieden geen ruimte voor een woningbouwplan op het terrein van de
fa. Driessen. Voor de uitbreiding van woningbouw ten oosten van de hoofdweerstandslijn, richting
Fod Kijkuit ontbreekt in het on|erp-bestemmingsplan een duidelijk publiekrechtelijk argument.
In hoofdstuk 4, 12 van de toelichting op het on|erp-bestemmingsplan stelt u onder 'Iandschap en
cultuurhistorie' dat -in het stedenbouwkundig plan rekening wordt gehouden met de bestaande
Iandschappelkke en cultuurhistorische Waliteiten, door;
- aansluiting in beeldkwaliteit op de kenmerkende Vechtse stll;
doodrekking oude kavelstructuur met watewelinding vanuit het buitengebied in het
plangebied,'
realisatie van brede kavels van 20 tot 30 meter noordzlde van het plangebied, waardoor recht
wordt gedaan aan de kenmerkende openheid van het Iandschap.
Op grond van bovenstaande komt u tot de volgende conclusie: Aet verplaatsen van het bedrlf
Driessen-vreeland B. 7, en de realisatie van de woonwlk heeît een positief eftèct op de bestaande
(andschzppelkke en cu|uurhistodsche Waliteiten. Er is dus geen sprake van belangrkke negatieve
e|ecten voor het aspect landschap en cultuurhisto|e'.
Wat in de opsomming geheel ontbreekt is de NHW als cultuurhistorische drager van het Iandschap!
Op grond van het nationaal belang van de NHW concludeed de Stichting Menno van Coehoorn dat
de realisatie van een woonwijk op deze Iocatie zeer ongewenst is. Mocht uw College toch tot
woningbouw willen overgaan, dan zijn wij van oordeel dat op grond van de Wet milieubeheer het
opstellen van een plan-m.e.r, of een m.e.r.-beoordeling verplicht is..
Het is verheugend dat u in het bestemmingsplan aandacht schenkt aan enkele maatregelen ten
aanzien van groepsschuilplaats nr. 158 aan de Bergse Weg (NB dit is géén Duitse bunker) in de
jachthaven/ijsbaan en het herstel van de Vls-kazemat nr. 165. Om het beeld compleet te maken:
dit zijn 2 van de 8 bestaande objecten rond het ontwerp-bestemmingsplangebied Vreeland-oost.
Twee objeden gelegen op het terrein van de fa. Driessen zijn illegaal gesloopt in de jaren
2008/2010. Op alle objeden - ook de gesloopte - rust voorbesche|ing in verband met de
aanwijzing tot rijksmonument. Voor het ovecicht van de objeden wordt verwezen naar bijlage 1.
De betresende rijksmonumentbesch|jvingen zijn te verkrijgen bij de Rjksdienst voor Cultureel
Erfgoed.
Resumerend velzoekt de Stichting Menno van Coehoorn
- op grond van het vigerende rjksbeleid en het Barro een bestemmingplan op te stellen voor het
gebied Vreeland-oost dat recht doet aan de NHW, waarbij de openheid van het (inundatie-
lgebied wordt gerespedeerd door woningbouw ter plaatse uit te sluiten;
op grond van de Iandschappelijke en cultuurhistorische belangen van de NHW een plan-m.e.r.
op te stellen indien u besluit woningbouw wél mogelijk te willen maken;
het on|erp-bestemmingsplan te completeren met volledige en juiste informatie over objecten
en de gebieden van de NHW en deze te betrekken in het plan;
bij restauratie van Vls-kazemat nr. 165 te waarborgen dat groepsschuilplaats nr. 164 en
schuilptaats 1004 mede worden gerestaureerd inolusief een historisch verantwoorde rekauratie
van het terrein rond deze objeden (NB dit is een unieke concentratie van objecten uit de
perioden WOI, het interbellum en WOII);
een historisch veran|oorde inpassing van groepsschuilplaats nr. 158.
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De Stichting Menno van Coehoorn verzoekt u het on|erp-bestemmingsplan Vreeland-oost aan te
passen op de punten die in deze zienswijze zijn genoemd. Deze aanpassingen zijn ons inziens
noodzakelijk om recht te doen aan het unieke en nog intade Iinielandschap, dat u als nationaal
e|goed heeft mogen ontvangen en bij u in beheer is gegeven.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze zienswijze nader toe te Iichten.
Hoogachtend,
Namens de Stichting Menno van Coehoorn,
lr. F,W. de Jong
Secretaris Monumenten Adviescommissie
PMO 3 van 5
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Biilaee 1: obiecten NHW Vreeland Oost
NHW Type Datering Rijksmonument Opmerkillg
nummer
158 Groepsschuilplaats type P 1939-1940 Complex: 531405
Monument: 53 1406
159 Groepsschuilplaats type P 1939-1940 Ccmplex; 531405
Monument! 53 1406
160 Groepsschuilpl|ts type P 1939-1940 Complex: 53 1405
Monument: 53 1406
163 Groepsschuilpl|t| type P 1939-1940 Complex: 53 1405
Monument: 53 1406
164 œoepsschuilplaatt type P 1939-1940 Complex: 531424
Monument: 531425
l 65 VIS Kazemat voor 1 935 Complex: 531424 Vrij zeldzaam
mitraillem Monument: 53 1426
1004 Schuilpl|û 1915-1918 1 916 Complex: 53 1424 Vrij zelltza.am
e 1916/11 (B3) Monmnent: 53 1 545
1005 (1207) Groepsschùlpluts type P 1939-1940 Complex: 53 1424 Olzttlek't in december
Monument: 531425 2009. Sloop is
stilgelegd door de
gemeente Loenen.
Blijkt begin 20 1 1
eheel esloo t
1006 (1208) Gro|sschuilpl|ts type P 1939-1940 Complex: 53 1 424
Monument: 53 1425
1007 (1209) Groepsschuilpl|à type P 1939-1940 Complex: 53 1424 Tussen 2008 en 201 0
Monument: 53 1425 esloo t
paginazl van 5
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Gemeentesaad van Stichtse Vecht,
Postbus 1212,
3600 BE Maarssen
Vreeland, 16-07-2012
ags
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Betreft: Zienswijze op coocept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze vap ondergetekende op het Concept- Beeldkwaliteitsplan Vreeland -
Oost (hierna: het plan) als onderdeel van het ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen 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 vanuiy het omringende Iandelijke gebied.
Ondergetekende 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 bebonwing.
Ondergetekende 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 oves
het garanderen van de zichtrelaïies in het gebied.
Tevens wordt de Iandelijke, 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
ondergetekende 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 ondergetekepde van mening dat het ontwerp -
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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
b ffer wordt gemaakt. Voor de huidige bewoners van de Kleizuwe vormt een dergelijke
groene u
afscheidiog 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.
Ondergetekende 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 laten komen.
In afwachting van uw reactie,
Hoojachtend,
' , X. z/t
io'|
&/,f/< t'l'yrr'
Ctm
èùi'iltl rz.r /.5,?
Lîéîà
/(
t-/rzœ-/a rt rt
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Ontwerpbestennmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337
Aan:
Het Gemeente besttlur Gemeente Stichtse Vecht
tav de heerTomas de Smet
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Ontwerpbestemmingsplan Vreeland Oost |12/13337
Tav de heer Tomas de Smet
Hierbij maken wij u onze zienswijzen kenbaar betre|ende, het on|erqbestemmingsplan, het
bijbehorende cohcept beeldkwaliteitplan en het concept geuœerordenlng in het Ontwerp
bestemmingsplan Vreeland Oost Z/12/13337.
Vreeland z3juli 2012
Ook onderschrijven wij ook de zienswijzen van de BELANGENVERENIGING BEHOUD LANDELIJKE
KLEIZUWE op het On|erpbestemmingsplan Vreeland Oost W1 W13337.
Wij constateren dat het op de Kleizuwe over het grootste stuk vanaf de raadhuislaan niet mogelijk is
dat vrach|agens en tegemoet komende personenauto elkaar kunnen passeren Iaat staan andere
vrachtwagen en dat is al jarenlang een probleem.
Dit betekend na de het tot stand komen van de uitvoering volgens dit bestemmingsplan de
toenemende verkeersdrukte te veel stilstaand verkeer en overlast in geluid en luchtve|uiling
veroocaakt.
Een ernstig veiligheidsprobleem zal ontstaan als gevolg van doordat ambulance, uitrukkende
brandweeratlto en andere hulpdiensten via de Kleizuwe door het aanwezige verkeer gehinderd wordt
en niet snel genoeg op Iocatie kunnen komen dit met mogelijk fatale gevolgen.
Een aparte fiets- of wandelpad is niet meegenomen in de ontsluiting.
Door de toenemende verkeersdrukte zal een onacceptabel gevaar ontstaan vooral voor de Netsende
jeugd en ouderen.
Kinderen die daar nu tietsen en Iopen, spelen ook met elkaar zijn niet geconcentreerd en Ietten niet
goed op.
Een vergelijking kan gemaakt worden met de weg Oud over te Loenen aan Vecht deze ioopt langs het
water de Vecht van Loenen aan de Vecht naar Vreeland toe en heeft de dezelfde afmetingen
Nog niet zo Iang geleden is daar een vrachtwagenverbod ingesteld vanwege een dodeiijk ongeluk met
een Betonwagen en een 20 jarige scholier op 18 november 2008 omkwam. De chauffeur had het niet
eens gemerkt dat het gebeurd was.
Met andere woorden de beweeg ruimte en overzicht is onvoldoende.
De verkeersfrequentie is daar veel Iager als wat verwacht mag worden op de Kleizuwe.
En een vrach|agen verbod is op Oud Over acceptabel gezien de benodigde frequentie en
bel'eikbaarheid door zwaar verkeer, maar dit geldt niet voor Kleizuwe in de nieuwe situtie zeker zal
een heel hoog risico aanwezig zijn in de bouwperiode.
Als een vrachtwagen een fietser of wandelaar passeerd met te weinig ruimte op een smalle weg kan
het fout gaan.
Wie wil achteraf de veran|oordelijkheid dragen als er een ongeluk op de Kleizuwe gebeurd, niemand
toch?
Wij de ontsluitingsweg naar de Bergseweg die gebruikt
maken ook onze zienswijze wederom en over
kan gaan worden voor hulpdiensten & regulier verkeer van bezoekers bij evenementsdagen.
De reactie van de Gemeente is hierop dat er geen aanleiding is om dit te ve|achten.
Wij denken dat dit geen juiste conclusie is.
De omvang van die evenementen zijn zo groot dat dit gaat dwingen dat de Kleizuwe gebruikt gaat
worden voor de Hulpdiensten bij calamiteiten omdat dit de kodste en snelste weg wordt via N2O1 en in
geval de bezoekersstr èë|p e a rle we die de hulpdiensten zal
blokkeren.
Reg. (Zeaklnr.
Z l te / ù 3 3 3 scinxrce
-.10:1)- . |. !, .-.' 1.. -) r|| :f:k t:ë| ?
/ ï T.-. / t ...1. te ç ) 1.ï,L roc ?-. 1.:
î ,4
. .1 ..-
Ingek. onâk.sor. -
I
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Verder vanuit verkeerse|cientie er in de toekomst gekozen kan worden voor eenrichtingsverkeer
toegang via Kleizuwe en uitgang via de Gabrielweg Nederhorst den Berg.
Indien de Gemeente geen dwingende verordening hierover vastlegt zal er terdege rekening mee
moeten gehouden worden en onderzoek moeten gedaan op het verkeer, geluid en
Iuchtverontreiniging bepalingen.
Verder maken wij hierbij onze zienswijze kenbaar over:
Het akoestisch ondecoek ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen ten gevolje van het
wejverkeerslawaai op de Kleizuwe en de N201 ter plaatse van een aantal toekomstige wonlngen
gelegen binnen het plangebied Kleizuwe onder andere uitvoert door: Munsterhuis geluidsadvies
rapport met Kenmerk B04.12.008-RM DD 27 april 2012
De geluidbelastingen zijn vastgesteld volgens dit raqport door middel van Standaard
Rekenmethode 11, Reken- en mee|oorschri| geluidhlnder 2006 (SRMIl-2006).
Ons inzicht is dit niet meer van toepassing voor nieuwe bestemmingsplannen, dit had volgens ons
moeten zijn:
Regeling van de Staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieuy van 12 juni 2012, nr, IENM/BSK-
2012/37333, houdende vaststelling van regels voor het berekenen en meten van de
geluidsbelasting en de geluidproductie ingevolge de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer
(Reken- en meewoo|chri| geluid 2012)
Nabij Kleizuwe 105 wordt er gemeld dat er een verlaging is de nieuwe situatie dit is in tegenspraak
met bijlage 4.3 waarin de waarde aan de zijgevel hoger is geworden in de nieuwe situatie bij 70A &
70 B respectievelijk 52.5 & 52.4 de dit is met deze berekening boven de norm van 48 dB.
In F'et rapport vermeld dat de voorkeurgrenswaarde van 48 de niet wordt overschreden dit is niet juist
volgens de in Bijlage 4.3 vermeide berekening.
Onze zienswijze verder op het concept beeld|aliteitplan en de conceptgeu|erordening in het
On|erpbestemmingsplan Vreeland Oost |12/13337.
Is dat er een verplichting op het Gemeente Bestuur rust voodkomend uit de overeenkomst tussen het
Gemeente Bestuur en de Provincie Utrecht waarin het Gemeente Bestuur verplicht wordt de Leidraad
Water en Milieu in ruimtellke plannen als basis te nemen te weten.
Het niet volgen betekend dat de gesloten overeenkomst ongeldig wordt gemaakt.
Wij denken dat het Gemeente Bestuur deze verplichting onvoldoende volgt vanwege bijvoorbeeld
Luchtkwaliteit en geluid
De overeenkomst'.
h|n://ro-onIine.robeheer.n1/1904/217C8BFF-8B21|F2C-915C-
45E033839A36/tb NL.IMRO.1904.BPvreeIandoostVLD-OW01 8o,pdf
Daar staat het volgende
6 ,. 1',le gvrtleente Nerplicht zich otn bii. de ruilntel in ke planvo|log voor dc Ilertlll'tsN'pk,k'-eling als
'txleird:sultgangspl|nt op te lxt.nlen:
de Leidraad. B/ater en Nli liett in Ruinztel' i-jk e Plannen S'an p rovincie L|trecht (te vindelj
(.4. ', ,lyzyyh.s' . . p l-ovJ'i:peie-tltlreelxf'- nl of' r|Ellt'st.reek' cs via d 'e li !)'k
http. ù't/vq|'u-proxzi tlcie-t.lt.recllt-nl./'prs|utr/interllû.t,'''rni.lietl..llsf'tll 1/:. 4-|opcndtlculllent-l,'
S'oor gebouwen een score va,l..l tonmùysttt 7 voor alle thema's volgens de meesl recente
versie van GPRG êbouw' (zie Nkavwg. prgebotlvse.lll').
De Leidraad is te vinden in de volgende Iinks
httnr//|.provincie-utrecht.nl/onde|ernen/alle-onde|erDen/samen-werken-
milieu/cebiedsnerichte/#backlink
htln://|.provincie-
utrecht.nl/publish/libraœ/68l/routebeschri'lvinn Ieidraad water en milieu in ruimtelil'ke nlannen 200
7.ndf
h|n://|.provincie-utrecht.nl/nublish/libraœ/68l/nrovinciaal milieubeleidsnlan 2009 201 1 2009.pdf
Y b' .3







01. Inkomende documenten - 14875


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 3


#
@
Hieruit volgend maken wij onze zienswijze kenbaar dat wij ve|achten, dat de geluidnormen volgens
de juist geldende wetgeving en de praktijk te hoog zullen worden en verwachten dat indien het
bestemmingsplan doorgaat volgens het concept dat er de juiste geluidswerende maatregelen
genomen moeten worden.
Verder maken we de volgende zienswijze kenbaar dat er geen onderzoek gedaan is op de kwaliteit
Iuchtmeting waarin de verhoging op basis van de wettelijke regelgeving voor
luchtkwaliteitseisen waarin overschrijdingen van grenswaarden (concentraties) van fijn stof (PM10) en
stikstofdioxide (NO2) worden vastgesteld.
Nu is er meegegaan in de oplossing om voor de ontsluiting van de nieuwe wijk de bestaande Kleizuwe
te gebruiken, dit is een verkeer, milieu en calamiteit onveilige en ondoejmatige optossing waarbij fatale
ongelukken niet te vermijden zullen zijn, ook past dat niet in de keuze voor een juiste
infrastructuur,,die er in alle opzichten garantie moet geven voor kwaliteit en toegankelijkheid in het
belang van de bewoners voor nu maar ook voor in de toekomst te vecekeren.
Onze Zienswijze is dat de bouw Van 60 huizen veel te veel is wij denken dat een maximumvan 15 -20
aanvaardbaar is.
Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding in te gaan eisen vanwege schade aan ons
huis veroocaakt door het boukvverkeer en het toegenome verkeer en een waardevermindering van
het huis doordat de landelijk ligging verdwijnt en de geluids en luchtverontreiniging toe gaat nemen.
Met vriendelijk groet
Hoogachtend,
W.Bos PO Vreeland 24 juli 2012
Mevrouw I Bos -saweljewa
Heer A.P.Bos
Kleizuwe 105
3633/5 Vreeland
Gemeente Stichtse Vecht
Heer W.Bos
Westerklip 10
36327-D Loenen aan de Vecht
Gemeente Stichtse Vecht
T/J
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BEGNGENVERENIGING
BEHOUD LANDELIIKE KLEIZUWE
p/a Kleizuwe 121
class.
F|eg. (zaaklnr. 3633 AG Vreeland
' 2.- / l .z. i 2 '-.è|r?s-) qem-te Email: Info@bblk.nl
Slich|se Internet: www.bblk.nl
ïto ( ï 'z. l ù , ? (:.j to vecu
Ingek. or|tv.bev.
2 5 JLLI 2212 jy
Gemeenteraad van Stichts Vecht,
Postbus 1212, B6h.A*. ja j|
3600 BF Maarssen Aantekeningen/uopie aan
Vreeland, 23-07-2012
!
y I en
1=
Betreû: Zienswijze op concept-beeldkwaliteitsplan namens de Belangenvereniging Behoud
Landelijke Kleizuwe.
Edelachtbare raadsleden,
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (kortweg:
BBLK) op het Concept- Beeldkwalite.itsplan Vreeland - Oost (hierna: het plan) als onderdeel van het
ontwerp-bestemmingsplan Vreeland - Oost.
De kwaliteitseisen verwoordt in het plan vinden klaarblijkelijk hun oorsprong in de Welstandsnota
Stichtse Vecht 2012(de Nota). Op pagina 38 toi en met 45 van deze Nota wordt het dorp Vreeland
besproken. Vreeland - Oost komt aan de orde in de pagina's 44 en 4svan 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 maawoering 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 ui|erkingen 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 . Fr 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 onthoud|n
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,
) . p .
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Het bestuur van de BBLK
p/a Kleizuwe 121
3633 AG Vreeland





