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1.1 Eerste reactie 1.2 Inleiding 
Uit de reacties die we binnen hebben gekregen op de concept ruimtelijke 
visie hebben we geoordeeld dat het document minder goed leesbaar is dan 
gedacht. Ter verbetering van de leesbaarheid van de ruimtelijke visie zijn 
een aantal aanpassingen in de conceptvisie gedaan. Zo werd op pagina 10 
een overzicht aangegeven welk programma maximaal wenselijk is voor 
Nyenrode. In het hoofdstuk hierop volgend komen we tot de conclusie dat 
dit niet volledig haalbaar is. Deze conclusie komt echter niet voldoende 
duidelijk naar voren in de visie. 

De gemeente Breukelen heeft samen met Nyenrode Business Universiteit 
de mogelijkheden onderzocht om de ambities van de universiteit op het 
landgoed te kunnen realiseren met behoud van de monumentale, 
cultuurhistorische en ecologische waarden van het landgoed. Het doel van 
het document is het geven van een visie voor het Landgoed Nyenrode voor 
een periode van 10 tot 20 jaar. Het plan is opgesteld door het bureau Jo 
Coenen & Co uit Amsterdam in opdracht van Stichting Nyenrode in 
samenwerking met de gemeente Breukelen. 

Daarnaast is in opdracht van de gemeenteraad een verkeersonderzoek 
uitgevoerd waarbij gekeken is welke verkeerskundige gevolgen de 
ruimtelijke visie heeft ten opzichte van de omgeving. Hierbij is met name 
gekeken naar bereikbaarheid en ontsluiting op de Straatweg.. 

 
Inspraakreacties 
Na vaststelling van het ontwerp Ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode door 
de gemeenteraad van Breukelen heeft het ontwerp van 11 oktober 2010 
gedurende zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. In totaal zijn er 93 
inspraakreacties ingediend. 

 
 
   

1.3 Samenvatting en Beantwoording  
Hieronder is een samenvatting te vinden van de 93 ingekomen 
inspraakreacties met daarbij de beantwoording van de gemeente Stichtse 
Vecht. De aangesneden onderwerpen in de inspraakreacties zijn op 
categorie geordend. Daarbij verwijzen de nummers naar de indieners van 
een inspraakreactie. De namen en adressen van de indieners worden 
wegens privacy redenen niet genoemd. Aangezien alle documenten op 
internet worden gepubliceerd heeft de gemeente besloten deze gegevens 
niet meer te vermelden. De nummers verwijzen naar een lijst die bij het 
omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht is in te zien. 
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Categorie en nr. 
inzending 

Kernelementen 
inspraakreactie Reactie op kernelementen uit de inspraakreactie 

Procedure 
  

11 

Pleiten voor een opzet 
waarbij belanghebbenden, 
omwonenden en 
verschillende instanties 
vooraf geraadpleegd worden. 

Voorliggende visie is een conceptvisie waarop eenieder zijn inspraakreactie kan inbrengen. Deze 
inspraakreacties worden meegenomen ten behoeve van de definitieve visie. De conceptvisie is besproken 
met organen die maatschappelijke belangen behartigen. Deze ruimtelijke visie kan worden beschouwd als 
een beleidsdocument. Met het organiseren van een inloopavond en de ter inzage legging van deze visie 
doorlopen wij naar ons oordeel een goede interactieve procedure. Bij de vertaling en uitwerking van deze 
visie naar een bestemmingsplan is binnen de daarbij horende procedure op meerdere momenten 
gelegenheid voor inspraak.  

25 Vreest dat dit in de toekomst 
tot nog meer uitbreiding leidt. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft geen enkel plan om het gebied ten zuiden van Nyenrode te bebouwen. De 
gemeente heeft zich daarentegen ten doel gesteld het landschap i.c. deze open en groene bufferzone tussen 
de kernen te beschermen (coalitieprogramma 2011-2014). De ruimtelijke visie heeft juist tot doel de grenzen 
aan de groei weer te geven, die zowel door de gemeente als de stichting Nyenrode wordt onderschreven. 
Onlangs heeft de expertgroep beheer van leefomgeving, in het leven geroepen in het kader van de 
strategische heroverweging van de gemeente, ondermeer het advies uitgebracht om het gebied Otterspoor 
onder de strikte voorwaarde van duurzaam en volgens het concept ‘’Stichts bouwen’’ te bebouwen. Nog 
afgezien van de vraag welk standpunt de gemeente ten aanzien van dit advies inneemt is ook in dit voorstel 
sprake van het in acht nemen van een groene bufferzone 

59, 61, 73, 93 
Bezwaar tegen ingrijpende 
plannen rond de uitbreiding 
van Nyenrode. 

Wij hebben begrip voor de zorg die er leeft ten aanzien van het landgoed Nijenrode, maar de gemeente hecht 
belang aan het behoud van de universiteit Nyenrode en deze visie heeft ten doel de mogelijkheden 
waarbinnen de universiteit kan uitbreiden inzichtelijk te maken. De ruimtelijke visie geeft de maximale ruimte 
voor expansie op het terrein ten behoeve van de universiteit weer, en de wijze waarop deze ingevuld kan 
worden. Het uiteindelijk definitief te realiseren programma is sterk afhankelijk van de werkelijke groei en de 
dan actuele ambities van de universiteit. Het is dan ook geen taakstelling of doel op zich om de visie in de 
komende 20 jaar volledig te realiseren (zie ook p.3 van de ruimtelijke visie). Momenteel is uitbreiding dan ook 
nog niet direct aan de orde. Aanpassing en vervanging van een aantal bouwwerken echter wel. 

73 Onvoldoende nagedacht over 
de consequenties. 

Zoals gebruikelijk in de ruimtelijke ordening vindt er een belangenafweging plaats. Met het behoud van de 
universiteit Nyenrode wordt het behoud van het landgoed gegarandeerd. In de raad is op basis van de 
conceptvisie aangegeven dat met name de consequenties voor het verkeer nader onderzocht dienen te 
worden.  

76 

Strijdig met art. 4 Besluit 
Landbouw (afstand tot het 
melkvee bedrijf moet 
minimaal 100m zijn, volgens 
de huidige visie is dit 70 m) 

Het bedrijf waarop hier wordt gedoeld is het perceel Straatweg 15 en is met het huisperceel geheel gelegen 
binnen de contour van de verbindingszone van de EHS. De provincie heeft recent een aantal besluiten 
genomen die betrekking hebben op bedrijven zoals op de Straatweg 15 is gevestigd. In de 
bestemmingsplanprocedure zal moeten worden bezien of en hoe verdere besluitvorming van de provincie 
invloed heeft op de verschillende functies binnen het plangebied. De minimale afstand van 100 meter, die 
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en schriftelijke 
afwegingsgronden ontbreken. 

wordt genoemd in de inspraakreactie, is niet meer van toepassing omdat op 22 oktober 2010 in de gemeente 
Breukelen de 'Verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Breukelen' in werking is getreden. De te 
realiseren woonbebouwing sluit dusdanig aan op de wijk Broeckland en is van zodanige omvang dat 
vanwege de structurele samenhang dit moet worden beschouwd als bebouwde kom. Daarom is artikel 3: 
Afwijkende afstand bij een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom hier van toepassing, nl: De afstand, 
als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel a van de wet, tussen een veehouderij waar vaste afstandsdieren 
worden gehouden, en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom bedraagt ten minste 50 meter. Dit 
betekent dus dat een afstand van 50 meter (te rekenen vanaf de rand van het bouwvlak op het perceel 
Straatweg 15) tot nieuwe geurgevoelige bestemmingen voldoet. In de ruimtelijke visie wordt een afstand van 
70 meter aangehouden. Op basis van de geldende 'Verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Breukelen' 
is dit ruim voldoende. De veehouderij op Straatweg 15 wordt niet in zijn bedrijfsvoering belemmerd. 

Timing 
  
2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28,29, 31, 36, 37, 40, 
41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 60, 62, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
77, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 86, 88, 89, 90, 91, 

92 

Moment is ontijdig i.v.m. 
gemeentelijke herindeling. 

Gedurende een tiental jaren zijn de gemeente en de stichting Nyenrode in overleg over kleine en grote 
wijzingen op het terrein. In 2007 is gekozen om gezamenlijk tot een integraal beeld voor het terrein te komen. 
Dit heeft in 2008 geresulteerd in een intentieovereenkomst. In mei 2010 heeft het college de voorliggende 
conceptvisie vastgesteld. In het kader van de gemeentelijke herindeling is de zogeheten Wet ARHI 
(Algemene regels herindeling) van toepassing. Deze wet biedt de gemeenten de ruimte om het bestaande 
beleid en alle lopende projecten voort te zetten. Nieuwe initiatieven dienen ter goedkeuring aan de provincie 
worden voorgelegd. Het project Nyenrode is een lopend project, aangezien het een uitwerking betreft van de 
in 2008 overeengekomen intentie overeenkomst. 

Financiële haalbaarheid 
  

4, 11 

De opzet van de ruimtelijke 
visie en de procedure is zo 
ingericht dat de stichting 
Nyenrode zoveel mogelijk 
opbrengsten kan genereren. 

Reeds meerdere jaren is Nyenrode in samenwerking met de gemeente aan het kijken welke mogelijkheden 
er zijn voor uitbreidingen van de Universiteit. De stichting Nyenrode heeft haar ambities in eerste instantie 
geformuleerd in het document "Nyenrode Educational & Entrepreneurial Village". Op basis hiervan heeft 
Nyenrode in overleg met de gemeente de ruimtelijke visie laten opstellen. Dit met als doel te bezien of het 
voor de stichting Nyenrode mogelijk is om op haar eigen grondgebied wijzigingen en/of uitbreidingen te laten 
plaatsvinden. De ruimtelijke visie gaat in op deze mogelijkheden voor het Landgoed Nijenrode voor een 
periode van 10 tot 20 jaar (zie ook p.3 van de ruimtelijke visie).  
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2, 5, 6, 7,  10, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26,27,28, 
29, 31, 36, 37, 40, 41, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 62, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 77, 
79, 80, 81, 82, 84, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 92 

Er ligt geen haalbaar 
business plan ten grondslag 
aan de visie. 

Als basis van de visie ligt het document "Nyenrode Educational & Entrepreneurial Village". Hierin spreekt het 
bestuur van Nyenrode de visie uit over de toekomst van de Universiteit. Het is niet heel gebruikelijk dat er aan 
een visiedocument een business plan ten grondslag ligt. Een visiedocument heeft als doel om een kader te 
stellen waarbinnen een ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Een business plan is verder een particuliere 
aangelegenheid en komt hier dan ook voor rekening en risico van de stichting Nyenrode. Aan de publieke 
kant is er echter wel een financiële verantwoording noodzakelijk. Gedurende de procedure om tot een 
bestemmingsplan te komen zal dan ook een financiële onderbouwing worden opgesteld om de financiële 
haalbaarheid van het plan aan te tonen (zie ook p. 52 van de ruimtelijke visie). 

Uitbreiding en volume 
  

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27,28, 29, 31, 36, 37, 
40, 41, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 
62, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 72, 74, 75, 77, 79, 
80, 81, 82, 84, 85, 86, 

88, 89, 90, 91, 92 

Zorgen over de omvang van 
het programma en gevolgen 
voor ruimtelijk,  
landschappelijk, ecologie en 
verkeer. Wat is de noodzaak 
van zo'n grootschalige 
uitbreiding en zijn er geen 
mogelijkheden dat bepaalde 
activiteiten naar elders 
uitwijken of juist vermindering 
van het aantal gebouwen 
(o.a. Plesmangbouw) 
 

 
Het is een wens van de gemeente dat een bedrijf/ instelling als Nyenrode binnen de gemeentegrenzen te 
behouden. Daarnaast heeft de stichting Nyenrode aangegeven in principe op haar eigen grondgebied in de 
toekomst uit te willen breiden. Het is een bestuurlijke keuze geweest om mee te gaan met de stichting om 
gezamenlijk naar de mogelijkheden voor het landgoed te kijken. Dit betekent niet dat alles mag. De ruimtelijke  
visie geeft de maximale ruimte voor expansie van de universiteit weer, en de wijze waarop deze ingevuld kan 
worden. Een van de belangrijkste conclusies van de visie is dat de uitbreidingsruimte op het landgoed haar 
eigen grenzen kent. 
Het uiteindelijk definitief te realiseren programma is sterk afhankelijk van de werkelijke groei van de 
Universiteit. Het is dan ook geen taakstelling of doel op zich om de visie in de komende 20 jaar te realiseren 
(zie ook p.3 van de ruimtelijke visie). Momenteel is uitbreiding dan nog niet direct aan de orde. Aanpassing en 
vervanging van een aantal bestaande bouwwerken echter wel. 
Wanneer Nyenrode in de toekomst een gebouw/ functie wil creëren wat niet direct passend is in de visie, zal 
nader bekeken moeten worden of deze niet op een andere wijze een plaats kan krijgen op het terrein of dat 
deze elders gerealiseerd kan worden.  
 

8, 9, 15, 30, 32, 33, 
34, 39, 42, 43, 63, 64, 

78 

Aanslag op de leef- en 
woonkwaliteit voor met name 
de wijk Broeckland. 

Het uitgangspunt is dat in de toekomst het bestemmingsverkeer van Nyenrode uitsluitend via de Straatweg 
wordt ontsloten. Door dit door te voeren zal op termijn het aantal verkeersbewegingen, die momenteel nog 
via de wijk Broeckland plaatsvinden, verplaatsen naar de Straatweg. Hierdoor zal de leef- en woonkwaliteit 
voor de wijk toenemen. De achteringang zal alleen gebruikt worden voor het toeleveringsverkeer en de 
gebruikers van de mogelijk nieuw aan te leggen tennisbanen of andere sportvoorzieningen. 

25, 71 Landgoed ligt buiten de rode 
contour. 

De rode contour is weergegeven op p.9 van de ruimtelijke visie. Hierop is te zien dat enkel het oude landgoed 
en een deel van de uitbreidingsstrook buiten de rode contour ligt. De rode contour is destijds zo vastgelegd 
om met name het oude landgoed te beschermen (en niet zo zeer de naastgelegen uitbreidingsstrook). 
Daarbij is de rode contour voor een deel open.  
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De definitieve rode contour zal worden vastgelegd in de nu in ontwikkeling zijnde structuurvisie van de 
provincie. Binnen de ruimtelijke visie wordt het oude landgoed behouden.  

83, 93 
Voorkom aantasting van het 
landgoed en behoud de 
waardevolle Vechtoever. 

 
Vooraf aan de visie heeft een cultuurhistorische waardebepaling plaatsgevonden. De resultaten van het 
onderzoek geven aan wat de belangrijkste gebouwen, landschap- en bodemkundige elementen zijn van het 
Universiteitsterrein en omliggende gebieden. 
Dit heeft als basis gediend bij het ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie. Daarbij is het landgoed en 
het kasteel een rijksmonument. Dit blijft zoveel mogelijk onaangetast. De ruimtelijke visie is opgesteld mede 
op basis van een bouwhistorische verkenning van het terrein. Ook het herstellen van tekortkomingen in het 
cultuurhistorische beeld is onderdeel van de visie. 
 

Hotel 
  

2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27,28, 29, 31, 36, 37, 
40, 41, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 
62, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 77, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 

91, 92 

Is een verdubbeling van de 
hotelaccommodatie op het 
landgoed noodzakelijk? De 
huidige accommodatie van 
Nyenrode wordt momenteel 
niet optimaal benut, en er is 
reeds ingestemd met de 
uitbreiding van het Van der 
Valk hotel.  

De huidige campushotelaccommodatie op het landgoed van 99 kamers - 53 eenpersoonskamers in het 
Campushotel en 46 eenpersoonskamers in het Plesmangebouw - voldoen niet aan de huidige eisen die aan 
deze voorzieningen worden gesteld. Dit maakt realisatie van een nieuwe hotelaccommodatie gewenst. De 
ruimtelijke visie gaat uit van de mogelijkheid dat er maximaal 3.000 m² aan nieuwbouw hotelvoorzieningen 
kan worden gerealiseerd (zie ook p. 38 van de ruimtelijke visie). 3.000 m² aan hotelvoorzieningen staat in 
deze ongeveer gelijk aan 80 (eenpersoons) hotelkamers. Hierbij dient te worden aangetekend dat het huidige 
Campushotel (het als uitbreiding van de Campus in 1995 gebouwde complex, maar wat als eenvoudige 
hotellocatie in gebruikzijnde gebouw) op termijn wordt gesaneerd (zie ook p. 45 en p.49 van de ruimtelijke 
visie). Hiermee verandert de omvang van de hotelaccommodatie slechts beperkt.  

Tennisbanen 
  

25 

Niet zinvol om de 
tennisbanen vanuit de wijk 
Broeckland te verplaatsen 
naar de uitbreidingsstrook 
met het doel de gemeente 
bebouwingsmogelijkheden te 
bieden (de druk op het 
complex wordt te groot). 

De beoogde situatie is gelegen in de recreatieve zone van het landgoed, waar uitbreidingsmogelijkheden zijn 
voor de tennisbanen. Momenteel zijn de tennisbanen aan de Broekdijk Oost in Broeckland omzoomd door 
woningen. Dit is geen optimale situatie. In de samenwerking tussen de gemeente en de stichting Nyenrode 
kan deze situatie geoptimaliseerd worden door de beide tennisfaciliteiten tot één accommodatie samen te 
voegen. In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente en de stichting Nyenrode is dan ook 
afgesproken dat een eventuele verplaatsing van de tennisbanen nader onderzocht dient te worden.  Of de 
tennisbanen worden verplaatst kan momenteel nog geen uitspraak worden gedaan.   

Openbaar belang 
  
2, 5, 6, 7,  10, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 

Het openbaar belang van de 
uitbreiding Nyenrode is niet 

Het is een wens van de gemeente om een bedrijf/ instelling als Nyenrode binnen de gemeentegrenzen te 
behouden. Daarnaast heeft de stichting Nyenrode aangegeven in principe op haar eigen grondgebied in de 
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21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 31, 36, 37, 40, 
41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 60, 62, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
77, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 86, 88, 89, 90, 91, 

92 

onderbouwd, terwijl de druk 
op de omgeving wel duidelijk 
is (o.a. verkeersdrukte, 
visuele vervuiling door 
gebouwen van 16 m hoog, 
verstening weiland door 
parkeerplaatsen). 

toekomst uit te willen breiden. Het is een bestuurlijke keuze geweest om mee te gaan met de stichting om 
gezamenlijk naar de mogelijkheden voor het landgoed te kijken. Dit betekent niet dat alles mag. De ruimtelijke  
visie geeft de maximale ruimte voor expansie van de universiteit weer, en de wijze waarop deze ingevuld kan 
worden. 

Parkeren 
 

4 
Toename van circa 1.000 
parkeerplaatsen (vgl. p. 10 en 
p.46) 

Het aantal parkeerplaatsen zoals genoemd op p. 10 gaat uit van de oorspronkelijk geformuleerde 
uitgangspunten/wensen. Bij elk uitgangspunt/ wens is gekeken of dit daadwerkelijk ook mogelijk is. De 
resultaten hiervan zijn verwerkt in de ruimtelijke visie. Bij het opstellen van de visie is men tot de conclusie 
gekomen dat een toename met circa 1000 parkeerplaatsen moeizaam te realiseren is binnen de gestelde 
randvoorwaarden. De nieuwe parkeerplaatsen zullen meer versnipperd worden aangelegd en ogen daarmee 
minder massaal dan de huidige parkeerplaatsen. Het huidige beeldverstorende parkeerveld komt daarmee te 
verdwijnen. Voor de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen wordt geadviseerd deze half verdiept aan te 
leggen, of 'in te pakken’ in het groen. Ten opzichte van de huidige situatie (waarbij het parkeren op maaiveld 
is georganiseerd) levert dit een verbetering op. 

8, 9, 30, 32, 33, 34, 
39, 42, 43, 63, 64, 78 Parkeren in de wijk. 

Op p.46 van de ruimtelijke visie is aangegeven dat bij een toenemende bezetting van de Universiteit 
Nyenrode er afdoende maatregelen moeten worden getroffen om het stijgende aantal auto bewegingen met 
name in de piekuren tegen te gaan (hierbij kan worden gedacht aan verschillende vervoersmodaliteiten en 
het optimaliseren van de bedrijfsvoering). Onderdeel van een eventuele aanvraag van de bouwvergunning 
door Nyenrode is aan te tonen dat zij inderdaad afdoende maatregelen treft.  

Verkeer 
  

8, 9, 15, 30, 32, 33, 
34, 39, 42, 43, 63, 64, 

78, 83 

Toename verkeer. 
De verkeersdruk wordt 
onaanvaardbaar hoog. 

De toename van de verkeersdruk houdt mede verband met het maximum aantal aanwezige parkeerplaatsen. 
De toename van de verkeersdruk kan slechts beperkt worden verhoogd en dient gelijk op te lopen met het 
maximum aantal aanwezige parkeerplaatsen. Om beter inzicht te krijgen in de huidige verkeersdruk is door 
de gemeente een nader verkeersonderzoek uitgevoerd ('Ruimtelijke visie Nyenrode Breukelen: 
Verkeersonderzoek' d.d. 29 april 2011). Dit onderzoek wijst uit dat zelfs wanneer het maximaal mogelijk 
programma geheel wordt gerealiseerd de spitsuurintensiteit ruim binnen de acceptabele spitsuurintensiteit, 
zoals vastgesteld in de verkeersvisie van Breukelen, valt. Met andere woorden, de druk op de omgeving wat 
betreft de verkeersdruk valt binnen hetgeen wat acceptabel wordt geacht. De gemeente heeft dit onderzoek 
laten uitvoeren om de druk op de Straatweg inzichtelijk te maken.  

15, 25, 35, 38 Ontsluiting. 
Om beter inzicht te krijgen in de huidige verkeersdruk heeft de gemeente nader verkeersonderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek wijst uit dat ook in de toekomstige situatie de spitsuurintensiteit ruim binnen de 
acceptabele spitsuurintensiteit, zoals vastgesteld in de verkeersvisie van Breukelen, valt. Met andere 
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woorden, de druk op de omgeving wat betreft de verkeersdrukte valt binnen hetgeen acceptabel wordt 
geacht. In dit onderzoek is ook meegenomen dat op termijn de ontsluiting van Nyenrode voor 
bestemmingsverkeer uitsluitend via de Straatweg wordt georganiseerd. De ruimtelijke visie geeft aan dat het 
huidige aantal parkeerplaatsen niet substantieel kan worden uitgebreid (zie ook p.46 van de ruimtelijke visie). 
Dit past eveneens binnen de acceptabele normen. Bovendien leidt dit tot minder verkeersdruk voor de wijk 
Broekland. Gezien de aansluiting op de Straatweg van en naar het landgoed is een optimalisering van deze 
in- en uitrit aan de zuidzijde van het plangebied een mogelijke verbetering.  

74 
Fijnstof concentratie zal 
worden verhoogd door 
toename autoverkeer. 

Het effect van de toename van het autoverkeer en fijn stof is niet direct afhankelijk van het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen. De berekening van de fijn stof toename en van de verkeersdruk kan dus alleen plaatsvinden 
op basis van het huidig aantal parkeerplaatsen. De toename zal naar verwachting beperkt zijn en staat los 
van deze visie. 

Ecologische-, landschappelijke-, en natuurwaarden 
  

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 30, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41,  42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 84, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 92 

Er is onvoldoende rekening 
gehouden met inpassing van 
de verstening/bebouwing aan 
de zuidzijde van het 
plangebied, waardoor er 
inbreuk wordt gemaakt op de 
Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) en de ecologische 
verbinding. 

De provincie is het bevoegd gezag voor het beoordelen van wijzigingen in de EHS. De ruimtelijke visie is 
afgestemd met de provincie. Bij een vergunningverlening (wijziging van de bestaande situatie) beoordeelt de 
provincie op basis van een vergelijking tussen de huidige en de toekomstige situatie, de zogenaamde 'Nee-
tenzij' toets. Aan de hand van de uitkomst zal de definitieve overweging plaatsvinden of de 
wijzigingen/uitbreidingen passen binnen de richtlijnen ten behoeve van de EHS (zie ook p. 34 van de 
ruimtelijke visie). Concreet komt het er op neer dat met alle voorgestelde aanpassingen en wijzigingen in de 
ruimtelijke visie beoogd wordt om een verbetering te bereiken ten opzichte van de huidige, bestaande situatie 
van de EHS. De definitieve beoordeling van de aanpassingen en wijzigingen door de provincie vindt plaats in 
het kader van de bestemmingsplanprocedure. 

4 

Het besluit van de provincie 
om de grond ten zuiden van 
het landgoed aan te wijzen 
als te ontwikkelen nieuwe 
natuur is onbekend. 

 
De provincie Utrecht heeft de ambitie om tussen 1990 en 2018 circa 11.000 hectare nieuwe natuur aan te 
leggen. Nieuwe natuur betekent: landbouwgrond omvormen tot natuurgebied. De plekken waar de nieuwe 
natuur moet komen,  heeft de provincie aangegeven in het natuurbeheerplan. In haar 'Natuurbeheerplan 
2009 inclusief kaarten' is op kaart '1 a begrenzingen natuurgebieden' te zien dat de gronden ten zuiden van 
het landgoed zijn aangewezen met bestemming  'Nieuwe Natuur'. (Het Natuurbeheerplan 2009 is te vinden 
op http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurbeheer/natuurbeheerplan-1/. De 
aanwijzing 'Nieuwe Natuur' is tevens inzichtelijk op de interactieve kaart van de provincie en te vinden op 
http://webkaart.provincie-
utrecht.nl/index.do?flamingoConfig=breedTemplate.xml&kaartnamen=natuurbeleid_100,natuurbeleid_105.) 
Deze ambities zijn nader geconcretiseerd ook terug te vinden in het ‘’Akkoord van Utrecht’’ en in het 
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voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2025. Op de kaart Natuur is ten zuiden van 
Nyenrode ‘’EHS, nieuwe natuur’’ en ‘’groene contour’’ aangeduid. 

Esthetische kwaliteit 
  

2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 62, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 74, 77, 79, 
80, 81, 82, 84, 85, 86, 

88, 89, 90, 91, 92 

Gebouwen aan de zuidzijde 
van het plangebied zijn niet 
passend in het landschap/ 
zorgt voor visuele  vervuiling 
(o.a. door 16 meter hoge 
gebouwen en verstening van 
het weiland door aanleg van 
parkeerplaatsen) en verstoort 
de visuele relatie. Hoewel de 
druk op de omgeving door de 
uitbreiding van Nyenrode 
duidelijk is (ook verkeers-
drukte) is het openbaar 
belang niet aangetoond. 

De ruimtelijke visie beoogt een samenhangende structuur te brengen tussen de verschillende elementen, 
zodat het cultureel erfgoed en de nieuwe bebouwing één geheel gaan vormen. De gebouwen zijn zodanig 
ingepast dat de esthetische kwaliteit optimaal is. Zo dient de bebouwing bijvoorbeeld niet hoger te zijn dan de 
kruin van de bomen (zie ook p.50 visuele uitwerking van de ruimtelijke visie). In de ruimtelijke visie zijn de 
gebouwen als gelijkvormige gebouwen weergegeven. In de verdere uitwerking (bestemmingsplanfase) zullen 
wij er rekening mee houden dat deze op regelmatige afstand geplaatste gebouwen ongebruikelijk is in de 
Vechtstreek en derhalve aandacht besteden aan een landschappelijke inpassing van deze gebouwen 
inclusief de parkeerplaatsen (bijvoorbeeld door de gebouwen en parkeerplaatsen 'in te pakken' in het groen/ 
parkeerplaatsen (half)verdiept aan te leggen). In het op te stellen Beeldkwaliteitplan zal de verschijningsvorm 
van de gebouwen nadrukkelijk worden bepaald. 

Culturele waarde 
  

3, 8, 9, 15, 30, 32, 33, 
34, 38, 39, 42, 43, 63, 

64, 71, 74, 78, 83 

Uitbreiding van het landgoed 
(en de bebouwing aan de 
zuidzijde) is een te grote 
ingreep en gaat ten koste van 
de cultuurhistorische/culturele 
waarde en het karakter van 
de omgeving. 

Het oude landgoed is een beschermd rijksmonument. Aan de ruimtelijke visie ligt de cultuurhistorische studie 
'Buitenplaats Nyenrode en omgeving te Breukelen' (bureau Helsdingen, d.d. 14 september 2009) ten 
grondslag. De ruimtelijke visie is opgesteld om te bezien in hoeverre de gebouwde omgeving beslag mag 
leggen op het totale gebied en wat er nodig is om ondermeer de cultuurhistorische waarde te behouden en 
waar mogelijk te versterken. Door diverse uitbreidingen sinds de 50-er jaren is er in bepaalde delen van het 
gebied een disbalans ontstaan (zie ook p. 7 van de ruimtelijke visie).  Met deze ruimtelijke visie wordt beoogd 
samenhang te creëren tussen het cultureel erfgoed en de uitbreidingen (samenhang tussen het oude 
landgoed, het nieuwe landgoed en de uitbreidingsstrook). De bebouwing aan de zuidzijde ('uitbreiding') op 
zichzelf, lijkt de cultuurhistorische waarde aan te tasten. Echter, deze 'uitbreiding' maakt dat het oude 
landgoed wordt ontlast en daarmee de cultuurhistorische waarde van dat deel juist versterkt (dit is het deel 
met de hoogste cultuurhistorische waarde). Dit zorgt dat de cultuurhistorische waarde van het landgoed als 
geheel toeneemt. Bovendien maakt de bebouwing aan de zuidzijde het fijnmazige netwerk binnen het rode 
raster mogelijk (zie p. 25 van de ruimtelijke visie). 

Agrarisch gebied 
  

76 
Een deel van de grond is 
bestemd als agrarisch 
gebied. 

De bestemming binnen het plangebied van de visie zal worden aangepast conform de voorgestelde 
bestemming in de visie. Dit onderdeel komt formeel aan de orde bij het opstellen van het bestemmingsplan. 

Bouwproces 
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8, 9, 30, 32, 33, 34, 
39, 42, 43, 63, 64, 78 

Het 10 tot 20 jaren plan zorgt 
ervoor dat de bewoners van 
Broeckland veel en 
langdurige overlast 
ondervinden. 

De ruimtelijke visie geeft de maximale uitbreidingsmogelijkheden weer die op het landgoed mogelijk zijn, ten 
behoeve van de universiteit. Hierbij is uitgegaan van een periode van 20 jaar. De periode van 20 jaar komt 
voort uit de maximale looptijd van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan heeft een geldigheidsduur 
van 10 jaar, en inclusief herbevestiging van 20 jaar. Het is overigens geen taakstelling of doel op zich om de 
bebouwing in de visie in de komende 20 jaar te realiseren. De keuze momenten om al dan niet over te gaan 
tot bouwen is altijd aan de initiatiefnemer zelf. Enige overlast tijdens de mogelijke bouwfasen is niet volledig 
uit te sluiten en is inherent aan bouwinitiatieven. Deze overlast zal zich beperken tot een aantal perioden 
gedurende de genoemde tijdspanne van 10 tot 20 jaar. 

15 Bouwverkeer gaat door de 
wijk Broeckland. 

De intentie van de gemeente en de stichting Nyenrode is om met de bouwende partijen overeen te komen dat 
het bouwverkeer de wijk Broeckland zal ontlasten en dat de mogelijke bouwactiviteiten zoveel mogelijk via de 
Straatweg worden afgewikkeld. 

 


