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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De nota zienswijzen bestemmingsplan ‘CSV-locatie Vreeland’ vaststellen;
2. Het bestemmingsplan ‘CSV-locatie Vreeland’ gewijzigd vast stellen, conform het 

stedenbouwkundige plan d.d. 22-10-2012.

Samenvatting

Aan de Floraweg in Vreeland ligt het voormalige terrein van de Christelijke School Vreeland (CSV). De 
school is verhuisd naar een nieuw gebouw en de oude school is afgebroken. Het terrein is verkocht aan 
woningcorporatie Vecht & Omstreken met het doel hier sociale woningbouw te realiseren. Om dit te 
bereiken is een stedenbouwkundig plan opgesteld, gericht op 14 levensloopbestendige, grondgebonden 
woningen met een gezamenlijke tuin. Het parkeren wordt binnen het plangebied opgelost, middels een 
norm van 1.7 parkeerplaats per woning. Hierdoor wordt de parkeerdruk in de planomgeving niet vergroot.

Om het beoogde woningbouwproject mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan ‘CSV-locatie Vreeland’ heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Voorgesteld 
wordt om de nota zienswijzen en het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.

Bijlagen
- Nota zienswijzen bestemmingsplan ‘CSV-locatie Vreeland’
- Ontwerp-bestemmingsplan ‘CSV-locatie Vreeland’
- Stedenbouwkundig plan CSV-locatie Vreeland dd. 22-10-2012
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Inleiding
Aan de Floraweg in Vreeland ligt het voormalige terrein van de Christelijke School Vreeland (CSV). In 
2009 is de CSV verhuisd naar de nieuw gebouwde samenwoonschool Vreeland aan de Niftarlakelaan 3. 
Het gebouw aan de Floraweg is vervolgens afgebroken, zodat daar nu een braakliggend terrein resteert.

Het CSV-terrein is in 2010 verkocht aan woningcorporatie Vecht & Omstreken met de intentie om daar 
circa 17 woningen te ontwikkelen. De gemeente Loenen heeft toentertijd een bouwenvelop vastgesteld 
dat als kader voor de nieuwbouw geldt. Deze envelop ging uit van 17 woningen rondom een openbare, 
gezamenlijke binnentuin en parkeren op eigen terrein, uitgaande van een parkeernorm van 
1.7parkeerplaats per woning. Mede naar aanleiding van ingekomen inspraakreacties is het 
stedenbouwkundig plan aangepast, op de volgende punten:

1. Het aantal woningen is verlaagd van 17 naar 14;
2. De hoogte is verlaagd van maximaal 11 meter naar maximaal 9,5 meter;
3. Bij de situering van de woningen is rekening gehouden met de privacy en bezonning van de 

omliggende woningen;
4. Het plan is, door de verspringingen, knik in het bouwblok en door de zes ‘blokjes’, kleinschalig van 

opzet, zodat het aansluit bij de kleinschaligheid van de omgeving. Daarnaast is het plan zo open en 
groen mogelijk gehouden;

5. Bij de inrichting is het bestaande parkeerterrein aan de Boterweg gerespecteerd, daarbij voorziet het 
gehele plan in zijn eigen parkeervoorziening middels een (ruime) norm van 1,7 parkeerplaats per 
woning;

6. Tenslotte is bij het ontwerp zoveel mogelijk afgestemd op de omgeving (de naastgelegen kerk, het 
molenpad en –vaart) en worden bestaande bomen zoveel mogelijk behouden.

Dit aangepaste stedenbouwkundige plan is vervolgens vertaald tot het ontwerpbestemmingsplan ‘CSV-
locatie Vreeland’. Na de werksessie van 9 oktober jl. is door de familie De Jong (Floraweg 15) een 
alternatief plan opgesteld. Daarnaast is door een gezamenlijke inspanning van de initiatiefnemer en 
gemeente het stedenbouwkundig plan nader aangepast. Het plan van de familie De Jong en de 
aanpassingen in het stedenbouwkundige plan worden hieronder (geel gearceerd) nader toegelicht.

Argumenten
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘CSV-locatie Vreeland’ heeft van 13 juli t/m 23 augustus 2012 ter inzage 
gelegen. Hierdoor heeft het plan ten dele gedurende de vakantieperiode ter inzage gelegen. 
Planningtechnisch was het namelijk niet mogelijk om dit buiten de vakantie te doen. De provincie Utrecht 
heeft namelijk € 5.000,- subsidie per woning beschikbaar gesteld indien de bouw vóór 1 januari 2013 start. 
De planning is hier dan ook op aangepast.

Gedurende de inzagetermijn zijn 18 zienswijzen ontvangen. Deze reacties zijn in de bijgevoegde ‘nota 
zienswijzen’ samengevat en van een beantwoording voorzien.

Alternatief plan familie De Jong
Reeds vanaf de eerste terinzagelegging van het bestemmingsplan voor de CSV-locatie heeft de familie 
De Jong zich gemengd in de discussie over het bouwplan. De familie De Jong woont namelijk in de 
woning aan de Floraweg 15 en woont daarmee direct naast het plangebied. De hierboven geschetste 
wijzigingen in het stedenbouwkundige plan vormen weliswaar een tegemoetkoming aan vrijwel alle 
bezwaren van de (direct) omwonenden van het plangebied, zoals zij ook te kennen gaven tijdens de 
informatieavonden, maar betekenen ten dele een achteruitgang voor de familie De Jong. Zo zijn er 
weliswaar minder woningen beoogd, maar deze zijn meer in de richting van hun woning geprojecteerd. Dit 
heeft gevolgen voor de bezonning van een deel van hun perceel en betekent dat een deel van het 
toegangsverkeer over het Molenpad zal plaats vinden. Dit Molenpad geldt momenteel ook als 
toegangsweg voor de carport van de familie De Jong en het rioolgemaal van Waternet.
De familie De Jong heeft tijdens de werksessie over het bestemmingsplan voor de CSV-locatie, 
ingesproken en daarmee haar  visie op het huidige plan aan de leden van de werksessie kenbaar 
gemaakt. Mede naar aanleiding van deze werksessie heeft de familie De Jong een alternatief plan 
opgesteld voor het CSV-terrein. Dit plan gaat uit van de bouw van dertien (in plaats van veertien) 
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woningen rondom een openbaar binnenterrein en voldoet aan de gestelde parkeernorm van 1,7pp per 
woning.

Het plan kent een aantal voor- en nadelen ten opzichte van het huidige stedenbouwkundige plan. Deze 
zijn hieronder weergegeven:

Voordelen: 
 ruimere binnentuin;
 grotere afstand tot Floraweg 15 (de woning van de familie De Jong);
 minder zicht op de woningen vanaf de Floraweg en De Vliet;
 minder autoverkeer over het Molenpad.

Nadelen:
 meer schaduw voor de tuinen van de seniorenwoningen aan de Boterweg;
 één woning minder, dus financiële haalbaarheid staat (nog verder) onder druk;
 vanaf Boterweg is zicht op de zijgevel van het noordelijk woonblok;
 de parkeerdruk op het parkeerterreintje aan de Boterweg neemt toe, omdat deze de meest 

nabijgelegen parkeervoorziening is voor de bewoners van het noordelijk huizenblok;
 Zicht op parkeren vanaf de Floraweg/ De Vliet. Iets wat eerder als zeer onwenselijk is benoemd door 

omwonenden;
 Het voorgelegde plan past niet binnen het plangebied. Er is namelijk gerekend met de ruimte tot de 

Molenvliet – de noordelijk gelegen watergang, en niet tot de insteek van het talud;
 De binnentuin krijgt een ‘dubbelfunctie’ toegankelijkheid van de voordeuren (woningen noordzijde) en 

tuin (woningen zuidzijde). Hierdoor zijn de zuidelijk gelegen woningen minder interessant voor 
toekomstige huurders.

Voorstel aanpassing huidige stedenbouwkundig plan
In de werksessie over het bestemmingsplan voor de CSV-locatie is door een aantal werksessieleden 
gevraagd om te onderzoeken of de ontsluiting van het terrein via de Boterweg plaats zou kunnen vinden 
en welke mogelijkheden er zijn om aan de bezwaren van de familie De Jong tegemoet te komen. Daarbij 
doelde men voornamelijk op de verkeersituatie ter plaatse van het Molenpad en de toegankelijkheid van 
de carport van de familie De Jong.

Om aan bovenstaande wensen tegemoet te komen, heeft op 17 oktober een overleg plaats gevonden 
waarin mogelijke oplossingen ter tafel zijn gekomen. De ontsluiting via de Boterweg bleek niet wenselijk, 
omdat dit enerzijds eerder op bezwaren van omwonenden stuitte en anderzijds het huidige parkeerterrein 
aan de Boterweg ter plaatse van de CSV-locatie dusdanig aangepast zou moeten worden dat hier 
minimaal 5 parkeerplaatsen zouden verdwijnen.

Aan de zijde van het Molenpad bleken wel mogelijkheden voor aanpassingen te liggen. Deze zijn 
aansluitend met de familie De Jong besproken. Een oplossingsrichting die bij dit overleg geopperd is, is 
het aanpassen van het noordelijke bouwblok. De twee parkeerplaatsen die dit noordelijke woonblok in 
twee delen verdeelt, zullen daarbij verplaatst worden naar het Molenpad. Hiermee ontstaat meer ruimte 
tussen het noordelijk bouwblok en de woning van de familie De Jong en tegelijkertijd een ruimer Molenpad 
en bochtstraal naar de aan de Molenvliet gelegen parkeerplaatsen. Deze stedenbouwkundige schets is bij 
deze memo gevoegd en kan gehanteerd worden bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het 
CSV-terrein. Dit betekent dat sprake zal zijn van een gewijzigde vaststelling en dat deze wijziging 
voorgelegd zal moeten worden aan de provincie Utrecht en Waternet. Echter, gezien de relatief beperkte 
wijziging, en het feit dat deze partijen reeds ingestemd hebben met de ontwikkeling is de verwachting dat 
zij de gewijzigde vaststelling zullen goedkeuren en daarmee de vertraging in de procedure beperkt zal 
zijn.

Kanttekeningen
Een kanttekening kan geplaatst worden bij de vraag naar het aantal sociale huurwoningen. Hier wordt 
door een aantal indieners van de zienswijzen vraagtekens bij gesteld. Echter, uit het 
‘woningbehoefteonderzoek Stichtse Vecht’ uit 2010 blijkt dat er voor de gemeente als geheel een tekort 
aan sociale woningen bestaat. Tegelijkertijd voorziet de beoogde nieuwbouw op het CSV-terrein in een 
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type aanbod (levensloopbestendige sociale woningen) waarvoor de ontwikkelmogelijkheden binnen 
Vreeland beperkt zijn. Tenslotte bieden de woningen woonruimte aan met name jongeren (starters) die op 
zoek zijn naar een woning met doorgroeimogelijkheden binnen hun eigen dorp.

Communicatieparagraaf
Goede informatievoorziening voor de burgers over het nieuwe bestemmingsplan en de 
inspraakmogelijkheden is cruciaal. Het plan is in het najaar van 2011 gepresenteerd aan de Dorpsraad en 
op 28 februari, 26 april en 4 oktober jongstleden zijn inloopavonden gehouden. Daarnaast is een aantal 
maal schriftelijk gecommuniceerd.
Financiële paragraaf
De herontwikkeling van het CSV-terrein betreft een ontwikkeling van woningcorporatie Vecht & 
Omstreken. Alle plankosten komen dan ook voor haar rekening. Dit geldt ook voor de eventuele 
planschadevergoedingen. Hier is namelijk in de overeenkomst tussen gemeente en Vecht & Omstreken 
op geanticipeerd.

Voor Stichtse Vecht zijn, naast de verkoop van het terrein, twee financiële aspecten van belang. Ten 
eerste kan gewezen worden op de nieuwbouw van de samenwoonschool CSV-Ridderhof aan de 
Nifterlakelaan Deze is in 2009 gebouwd en de opbrengst van het CSV-terrein aan de Floraweg dient dan 
ook niet ter dekking van de bouwkosten van de nieuwe school. Dit is namelijk reeds in de voormalige 
gemeente Loenen afgehandeld. De opbrengst van de verkoop van het CSV-terrein komt daarmee ten 
goede aan de algemene reserve van Stichtse Vecht.

Een tweede financieel element van de herontwikkeling van het CSV-terrein betreft subsidie in het kader 
van het Fonds ‘Stedelijk Bouwen en Wonen’. De provincie Utrecht heeft namelijk een subsidie aan de 
gemeente toegezegd van € 5.000,-  per woning, mits de start van de bouw vóór 1 januari 2013 
plaatsvindt. Dit komt momenteel dus neer op € 70.000,- subsidie.

Naast de subsidie voor het CSV-terrein is door de provincie eveneens subsidie toegezegd voor de 
ontwikkeling van Vreeland-Oost – het terrein van Driessen Vreeland. De achtergrond hiervan ligt in de 
vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Driessen. Het bedrijf is namelijk gecompenseerd voor 
het gegeven dat de toentertijd beoogde bedrijfsverplaatsing naar de Oostkanaaldijk 17/18 uiteindelijk geen 
doorgang heeft gevonden. Driessen had hiervoor reeds de grond aangekocht en de nodige kosten 
gemaakt. De compensatie bestaat hierin dat de gemeente de verplichting op zich heeft genomen om de 
sociale woningen te realiseren (in casu 26 sociale woningen). Een deel van deze woningen wordt 
gerealiseerd op de voormalige CSV-locatie en een ander deel binnen andere sociale 
woningbouwprojecten binnen de voormalige gemeente Loenen.

Er bestaat een relatie tussen de opbrengst van de voormalige CSV-locatie en Vreeland-Oost. In de 
overeenkomst tussen de gemeente Loenen en Driessen is namelijk bepaald dat de gemeente op de 
voormalige CSV-locatie sociale woningen zal realiseren. Hierdoor heeft de verkoop van de CSV-locatie 
aan de Floraweg  minder opgebracht dan was begroot. Oorspronkelijk was deze opbrengst namelijk 
begroot op circa € 1 miljoen en de uiteindelijke opbrengst bedraagt, ten gevolge van de sociale 
woningbouwopgave minder dan € 250.000,-. Om dit verschil te overbruggen heeft de provincie Utrecht 
twee subsidies verstrekt. De hierboven reeds genoemde subsidie uit het fonds ‘Stedelijk Bouwen en 
Wonen’ en een subsidie uit het fonds ‘Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven’ ter waarde van € 550.000,- ( Voor 
deze subsidie geldt als voorwaarde dat Driessen zijn bedrijfsactiviteiten op de huidige locatie beëindigt). 
Beide subsidies komen ten goede aan de gemeente. Het bedrijf Driessen draagt dus financieel niet bij aan 
de woningbouw op het CSV-terrein. Buiten het hiervoor genoemde bestaat dan ook geen relatie tussen 
beide projecten.

Juridische paragraaf
Het vigerende bestemmingsplan (Vreeland 2010) kent een maatschappelijke bestemming toe aan het 
CSV-terrein. Om de beoogde woningbouw juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. Met dit voorstel wordt uw raad verzocht in te stemmen met de nota 
zienswijzen ‘bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland’ en het bestemmingsplan vast te stellen.

Duurzaamheidsaspecten
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Met de herontwikkeling van het CSV-terrein wordt een duurzame invulling van het nu braakliggende 
terrein bereikt. De woningen zullen noord-zuid op het perceel geprojecteerd worden, wat de energiebalans 
van de huizen ten goede zal komen. Daarnaast zullen de nieuw te bouwen woningen voldoen aan het 
meest actuele bouwbesluit (2012); hierin zijn verscherpte eisen ten aanzien van energiezuinigheid 
opgenomen. Tenslotte zal de ontwikkelaar bij de selectie van de aannemer duurzaamheid als een 
belangrijk criterium laten meewegen.

Vervolg
Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is een 
ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Uw raad is het 
bevoegde orgaan om de ingekomen zienswijzen van een beantwoording te voorzien en het 
bestemmingsplan vast te stellen. Binnen 6 weken na het besluit tot vaststelling start de  beroepsprocedure 
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan ligt dan 6 weken ter 
inzage in het kader van beroep en verzoek om voorlopige voorziening.

23 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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