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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 
- het collegevoorstel van: 8 november 2011 en 13 maart 2012; 
- de bespreking in de werksessies van: 29 november 2011, 3 en 25 april 2012; 
- het belang van een goede ruimtelijke ordening; 
 
besluit 
 
De ruimtelijke visie Nyenrode met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen, waaronder die op 
basis van de behandeling in de werksessies van 29 november 2011, 3 en 25 april 2012, en met de 
voorwaarde zoals geformuleerd in de memo van 15 mei 2012, onder punt 6 (aanpassing op eindbeeld) en 
de voorwaarden uit het “amendement Universiteit Nyenrode” vast te stellen: 
- In de zuidflank (uitbreidingsstrook) aan weerszijde van de ontginningsas met een minimale afstand 

van 150m bevinden zich twee zoekgebieden voor bebouwing van maximaal 5000 m² per gebied met 
een maximale bouwhoogte van 12m (nokhoogte) en 9m (goothoogte); 

- In de zuidflank komen aan de beide uiteinden twee zoekgebieden voor geconcentreerd parkeren; 
- Aan de westzijde (kanaalzone) bevindt zich het zoekgebied voor de onderwijsgerelateerde 

campusbebouwing (wonen, mensa, recreatie en sport) met een maximale bouwhoogte van 21m;  
- Het bouwvlak aan de zuidoostelijke zijde (tegenover het oude landgoed) in het eerste 

bestemmingsplan, dat de eerste 10 jaar van de 20-jarige visie beslaat, niet wordt ingevuld. 
- Het bouwvlak voorts pas in beeld komt als alle andere zoekvlakken en dan met name die aan de 

kanaalzijde concreet zijn ingevuld, zodat nut en noodzaak van het omstreden bouwvlak vast is 
komen te staan. 

- Het College de vrijheid heeft om de functie die beoogd was voor dit vlak in de bestemmingsplanfase 
elders op het terrein in te vullen, waarbij uiteraard de kaders van de visie wel in beeld dienen te 
blijven. 

- De visie wordt opgenomen in het beschrijvend document van het eerste bestemmingsplan, zodat 
helder is wat, onder de hier genoemde voorwaarden het eindbeeld is, overigens zonder dat in de 
tweede bestemmingsplanperiode beperkingen worden opgelegd aan de dan zittende gemeenteraad. 

- Deze voorwaarden integraal onderdeel uitmaken van de visie, waardoor nader amendementen op de 
tekst niet noodzakelijk zijn. 

 
 
31 mei 2012 
 
Griffier Voorzitter 
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