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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld 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), 
vaststellen; 
- 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. 
 
 
Samenvatting 
Sinds meerdere jaren is de voormalige gemeente Breukelen in overleg met de stichting Nyenrode over 
haar verbouw- en uitbreidingsplannen op het gelijknamige landgoed. Om de aanvankelijk incidentele, 
afzonderlijke bouwplannen in goede samenhang te beschouwen is het idee opgevat om te komen tot een 
gezamenlijke integrale ruimtelijke visie over de ontwikkeling- en uitbreidingsmogelijkheden van Nyenrode 
en de onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Naast het versterken van de onderlinge relatie ligt een 
concreet gemeentelijk belang bij deze samenwerking bij de opgave om voor dit gebied een afzonderlijke 
en geactualiseerd bestemmingsplan op te stellen. De ruimtelijke visie heeft de functie van een 
onderliggend richtinggevend kader voor het te actualiseren bestemmingsplan.  
In zijn vergadering van september 2010 heeft de raad ingestemd met het concept van de ruimtelijke visie 
Nyenrode en tevens besloten deze vrij te geven voor de inspraak. Daarnaast heeft de raad besloten een 
aanvullend verkeersonderzoek te laten uitvoeren. De ruimtelijke visie is opgesteld door het bureau Jo 
Coenen & Co Architecten uit Amsterdam ondersteund door het adviesbureau Deloitte. In deze visie is het 
maximaal realiseerbare programma van de Universiteit weergegeven waarbij wordt voldaan aan de 
randvoorwaarden die aan het Landgoed en de bebouwing van het Landgoed worden gesteld. De visie 
richt zich op een periode van 10 tot 20 jaar. Het geeft de mogelijkheden voor maximale ruimte van 
expansie van de Universiteit weer binnen de ruimtelijk gestelde kaders, zoals het behoud van de 
monumentale, cultuurhistorische en ecologische waarden van het Landgoed. Het uiteindelijke definitief te 
realiseren programma op het Landgoed is sterk afhankelijk van de werkelijke groei en de ambities van de 
Universiteit. 
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Op 11 oktober 2010 heeft een informatiebijeenkomst over deze visie plaatsgehad en vanaf dat moment 
heeft de concept ruimtelijke visie voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 
inspraakperiode hebben wij in totaal 93 inspraakreacties ontvangen. Hiervan zijn 72 inspraakreacties 
gebaseerd op een tweetal voorbeeldbrieven. 
 
Inspraaknota 
Bijgaand treft u de inspraaknota aan waarin de reacties per categorie zijn ingedeeld. Per kernelement zijn 
deze vervolgens verder uitgesplitst en van een antwoord voorzien.  
Op basis van de inspraakreacties hebben wij ondermeer geconcludeerd dat de leesbaarheid van het 
document geoptimaliseerd moet worden. Om de leesbaarheid te verbeteren hebben wij o.a. een aantal 
leeswijzers toegevoegd.  
De voornaamste items die vanuit de inspraak zijn benoemd hebben betrekking op zorgen omtrent de 
omvang van het programma en de ruimtelijke, landschappelijke, ecologische en verkeerskundige 
gevolgen daarvan. Zo leeft het idee dat de hotelaccommodatie verdubbeld wordt en betwijfelt men de 
noodzaak daarvan. Ook de procedure die bij de vaststelling van deze visie gevolgd wordt riep vragen op.  
Daarnaast is zorg geuit voor de gevolgen van de leef- en woonkwaliteit voor met name de inwoners van 
de aangrenzende wijk Broeckland ingegeven vanuit een vrees voor een toename van verkeer en parkeren 
in de wijk. Aantasting van de ecologische-, landschappelijke- en natuurwaarden is ook als knelpunt naar 
voren gebracht. Veel hangt samen met het uiteindelijk te realiseren programma. Om dit te verduidelijken 
nemen we twee nieuwe overzichten met kaartje op waaruit is op te maken welke bebouwing vervangen 
gaat worden en waar de nieuwbouw is voorzien. Voor het overige verwijzen wij naar de beantwoording in 
de inspraaknota. 
 
Aanvullend verkeersonderzoek  
Op aangeven van de raad is er een aanvullend verkeersonderzoek uitgevoerd om een beter beeld te 
krijgen van de consequenties van de te verwachten toename van de verkeersdruk (zie bijlage). Dit 
onderzoek is uitgevoerd door VMC, hetzelfde onderzoek- en adviesbureau dat de verkeersvisie Breukelen 
heeft opgesteld. Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat verwacht mag worden dat de 
Straatweg de te voorziene groei van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het 
realisatieprogramma zonder problemen kan verwerken. Het aantal verkeersbewegingen in 2020 is 
geprognosticeerd op 570 per uur, terwijl de capaciteit op 750 (binnen de kom) en 900 (buiten de kom) ligt. 
Ook valt de intensiteit van 570 mvt/u ruimschoots binnen de capaciteit van de onlangs opgeleverde 
rotonde Stinzenlaan-Straatweg.  
Uit het onderzoek blijkt wel een mogelijk risico voor de verkeersveiligheid tijdens het spitsuur vanwege het 
grote aantal auto’s dat het terrein wil verlaten. Deze krijgen te maken met lange wachttijden en dat kan 
gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid, voorkomend uit irritatie en ongeduld. Uit dat oogpunt wordt 
aanbevolen om te onderzoeken of op het terrein van Nyenrode een splitsing in het verkeer naar Breukelen 
en verkeer richting Maarssen kan worden gemaakt. Dit leidt tot inkorting van de wachttijden en daarmee 
verlaging van het verkeersveiligheidsrisico. Nyenrode is inmiddels gestart met onderzoek op het eigen 
terrein om te bezien in hoeverre deze splitsing op eigen terrein gerealiseerd kan worden.   
 
Overleg Provincie 
Formeel doet het college van Gedeputeerde Staten geen uitspraken over dergelijke beleidsdocumenten. 
Wel hebben wij de concept ruimtelijke visie in een tweetal sessie op ambtelijk niveau besproken. De 
provincie heeft op basis van deze visie een schriftelijke reactie opgesteld. Zie bijlage. Behoudens een 
aantal opmerkingen ten aanzien van de aspecten ecologie, verkeer, landschap/cultuurhistorie en 
archeologie geeft de visie vanuit de optiek van het provinciale belang geen aanleiding tot verdere 
opmerkingen.  
 
Werksessie 29 november 2011 
Tijdens de werksessie op 29 november 2011 is, nadat 6 personen op persoonlijke titel of namens een 
organisatie hebben ingesproken, uitvoerig over het voorstel gediscussieerd. Aan het eind van het debat 
heeft de voorzitter een aantal toezeggingen genoteerd, waaronder de toezegging dat het college een 
aanvullende notitie  opstelt waarin een aantal onderwerpen, waaronder planologie, bebouwing en 
verkeerssituatie, nader worden toegelicht. Deze notitie treft u bijgaand aan. 
Tevens heeft de stuurgroep Nyenrode de stedenbouwkundige gevraagd de bebouwing aan de zuidzijde 
van het plangebied nog eens kritisch te beschouwen en te onderzoeken in hoeverre het splitsen, 
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verkleinen dan wel verplaatsen van een aantal geprojecteerde bouwblokken mogelijk tot een 
oplossingsrichting leidt in antwoord op de geventileerde zorg door insprekers en raadsleden over de te 
hoge mate van zichtbaarheid van de geplande bebouwing. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing in de 
visie waarmee zowel recht wordt gedaan aan het gedachtegoed van de stedenbouwkundige als de 
geventileerde bezorgdheid door insprekers en fractieleden. De aanpassing komt er op neer dat de 
bebouwing aan de zuidzijde van het plangebied fors in volume en in hoogte is teruggebracht ten opzichte 
van de vorige versie van de ruimtelijke visie. In de aanvullende notitie wordt dit nader toegelicht. Om de 
beeldvorming van de geplande bebouwing verder aan te scherpen heeft de stedenbouwkundige het 
eindbeeld van de ruimtelijke visie gevisualiseerd zodat de bebouwing in zijn omgeving beter in perspectief 
kan worden gezien. Tevens zijn in de visie een aantal referentiebeelden opgenomen. 
 
Aanpassingen 
Op basis van de inspraaknota, de uitkomsten van het verkeersonderzoek, het overleg met de provincie en 
de behandeling in de werksessies van 29 november 2011 hebben wij de ruimtelijke visie Nyenrode 
aangepast (zie bijlage).  
 
Werksessies 3 en 25 april 2012 
In de werksessie van 3 april is door een aantal personen ingesproken. Na deze inspreekronde en de 
behandeling in eerste termijn door de raadsfracties is de werksessie geschorst met de afspraak de 
werksessie te vervolgen op 25 april 2012. Het college heeft het initiatief genomen tot een 
rondetafelgesprek om de ontstane extra tijd na de geschorste werksessie te benutten om de insprekers de 
gelegenheid te bieden elkaars standpunten nader toe te lichten en daarover van gedachten te wisselen 
met een vertegenwoordiging van Nyenrode en de verantwoordelijke wethouders. Deze insprekers 
vertegenwoordigden de volgende gremia: 
- de Vechtplassencommissie te Weesp; 
- de vereniging landelijk gebied Ottermaten te Maarssen; 
- Bond Heemschut te Vreeland; 
- de Historische Kring Breukelen en Niftarlake te Breukelen; 
- de initiatiefgroep Bescherm Polder Nijenrode, Otterspoorbroek te Breukelen; 
- IVN Vecht en Plassen te Maarssen; 
- Actiegroep Red Nijenrode, Otterspoorbroek te Breukelen.   
De vragen gesteld in de werksessie van 3 april 2012 heeft het college beantwoord middels de memo van 
12 april 2012 (zie bijlage).  
Op basis van de discussie in de werksessies van 3 en 25 april 2012 en de uitkomsten van een tweetal 
‘’ronde tafel gesprekken’’ met de insprekers heeft het college bijgaande memo van 15 mei 2012 
opgesteld. Onder punt 6 van deze memo stelt het college voor de ruimtelijke visie Nyenrode met de daarin 
opgenomen randvoorwaarden vast te stellen. 
 
Argumenten 
1. Met het vaststellen van de ruimtelijke visie Nyenrode zet u een voorname stap in het inkaderen van 

de ruimtelijke ontwikkeling op het landgoed Nyenrode; 
2. De visie vormt het ruimtelijk kader dat als onderlegger dient voor het op te stellen bestemmingsplan 

voor dit plangebied 
 
 
15 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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