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1.1 Inleiding 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 60 Nieuwersluis is in het kader van artikel 1.3.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening voorgelegd aan de betrokken diensten van het rijk, waterschap en 
gemeente.  
 
1.2 Ingediende overlegreacties 
 
De volgende overlegreacties zijn ingediend: 
 

1. VROM-Inspectie, Directie Uitvoering Regio afdeling Noord-West  Kennemerplein 6-8, 2001 
BA Haarlem; ingekomen (per e-mail) 2 maart 2011.  

2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Smallepad 5, postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, ingekomen (per e-mail) 25 november 
2011. 

3. Provincie Utrecht, afdeling Ruimte, Pythagoraslaan 101, postbus 80300, 3508TH Utrecht; 
ingekomen 21 februari 2011. 

4. Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam; ingekomen 26 
januari 2011. 

5. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht, Laan van Vollenhove 3211, postbus 461, 3700 AL Zeist, 
ingekomen (per e-mail) 9 december 2011. 

 
1.3 Indeling nota 
 
De overlegreacties worden in § 2 per instantie samengevat weergegeven en van beantwoording 
voorzien. In § 3 wordt ingegaan op de haalbaarheid van het bestemmingsplan. 



 

 

 2. Beantwoording overlegreacties 
 
2.1 VROM-Inspectie, Directie Uitvoering Regio afdeling Noord-West  

Kennemerplein 6-8, 2001 BA Haarlem 
 
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 
 
Reactie 
De gemeente neemt deze reactie voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 
2.2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
  
Reactie 
De gemeente neemt deze reactie voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 

 
2.3 Provincie Utrecht, afdeling Ruimte  
Pythagoraslaan 101,  3508TH Utrecht 
 
Met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan Mijndensedijk 60 Nieuwersluis  kan ik, alles 
overziende, concluderen dat dit bestemmingsplan niet strijdig is met de provinciale belangen zoals wij 
deze hebben opgenomen in de “Beleidslijn nieuwe Wro”, op 23 juni 2008 vastgesteld door provinciale 
staten en behorende bij de Structuurvisie provincie Utrecht 2005 – 2015. 
 
Reactie 
De gemeente dankt de provincie voor haar reactie en neemt deze voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie  
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 
2.4 Waternet 
 
Afkoppeling hemelwater 
U geeft in het plan aan dat de gemeente het beleid hanteert om afvalwater te scheiden. In dit plan is 
dit echter niet uitgewerkt. Wij verzoeken u om dit wel te doen. Verder verwijs ik u op de mogelijkheid 
om regenwater als water voor het toilet, wasmachine en tuin toe te passen. Hiermee helpt u het 
polderwatersysteem tijdens piekregenbuien te ontlasten. 
 
Waterkering 
Op de plankaart geeft u de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering weer. De door u ingetekende 
contour bevat echter alleen de kernzone, waardoor de beschermingszones van de waterkering 
ontbreken. Het is van groot belang de totale zone (de kernzone, beschermingszone en 



 

buitenbeschermingszone) van de waterkering op de plankaart op te nemen. Wij vragen u dit alsnog 
te doen. De totale zone kunt u als aanduidingsvlak weergeven. Op deze manier zijn de 
bestemmingsregels uit artikel 7 Waterstaat – Waterkering niet van toepassing. In de bijlage is de 
leggerkaart opgenomen met daarop de bijbehorende beschermingszones. 
 
Verder verzoeken wij u onderstaande toelichting over de waterkering op te nemen. 
 
 
Reactie 
 
Afkoppeling hemelwater 
Ten aanzien van het afkoppelen van het regenwater is in paragraaf 4.11.5 van de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen dat de gemeente Stichtse Vecht  het beleid voorstaat om te komen tot 
een scheiding van de afvalwaterstromen. Hierbij moet worden gedacht aan het afkoppelen van 
daken, waarbij het afgevangen regenwater direct op het aanwezige oppervlaktewater wordt 
geloosd. Uiteraard moet rekening worden gehouden met de beperkingen, die hieromtrent gesteld 
worden door de waterkwaliteitsbeheerder. Dit behelst onder andere het niet toepassen van bepaalde 
materialen (bijvoorbeeld zink) voor standleidingen en/of dakgoten. Wij achten deze uiteenzetting 
voldoende. 
 
Waterkering 
De aanvullingen van Waternet ten aanzien van de waterkering worden overgenomen. 
 
Toelichting 
De toelichting wordt in het bestemmingsplan opgenomen. Alleen de overwegingen over het 
gemeentelijk beleid blijven ongewijzigd. 
 
Conclusie  
Het bestemmingsplan zal zoals beschreven worden aangepast. 
 
2.5 Milieudienst Zuid-Oost Utrecht,  
Laan van Vollenhove 3211, postbus 461 

 
2.5.1 Algemene opmerkingen 
 Paragraaf 4.5 Archeologie is verouderd. Allereerst ontbreekt de huidige wet- en regelgeving, 
en ook het gemeentelijk archeologische beleid ontbreekt. De hier gehanteerde Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) vormt niet langer de basis waarop de afweging 
wordt gemaakt of archeologisch onderzoek moet worden gedaan indien bodemingrepen 
plaatsvinden. De gemeente heeft een archeologische verwachtingen- en beleidskaart laten 
opstellen. Voor deze kaarten is specifiek archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de 
gemeente. De kaarten zijn daarmee veel gedetailleerder dan de landelijke IKAW. Verder is de 
naam van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlansdchap en Monumenten sinds 2009 
gewijzigd in Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Verder wordt in paragraaf 4.5 gesteld dat de grond hier geroerd is of dat de ingrepen zo 
beperkt zijn ‘dat een archeologisch onderzoek niet redelijk en zinvol moet worden geacht.’ 
Deze stelling is te kort door de bocht. Er kan niet zonder enige onderbouwing aangenomen 
worden dat de ondergrond geroerd is. Daarnaast kunnen archeologische resten nog aanwezig 
zijn, als de bodem geroerd is. Archeologisch resten kunnen op een dieper niveau voorkomen. 
 
Tekstvoorstel paragraaf 4.5: 
‘In 1992 is het 'Verdrag van Malta' opgesteld. Doel van dit verdrag is behoud van het 
nog aanwezige archeologische erfgoed. Met ingang van 1 september 2007 is het Verdrag van 
Malta geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving middels de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (WAMz). Deze wijzigingswet heeft wijzingen in verschillende wetten 



 

doorgevoerd, met name in de Monumentenwet 1988. De Monumentenwet legt de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het archeologische erfgoed bij de gemeente. 
De Monumentenwet verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te 
houden met in de bodem aanwezige of te verwachten archeologische waarden. 
De gemeente Stichtse Vecht beschikt over vastgesteld archeologisch beleid. De gemeente 
heeft een archeologische beleidskaart laten vervaardigen. Op deze kaart staan archeologische 
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monumenten en verwachtingszones aangegeven waaraan oppervlakte- en diepteondergrenzen 
zijn gekoppeld. Indien een plangebied groter is dan de gestelde ondergrens (m2 
/ diepte) dient archeologisch (voor)onderzoek te worden uitgevoerd. Het onderzoek dient te 
worden uitgevoerd conform de Archeologische Monumentenzorg(AMZ)-cyclus. 
De locatie Mijndensedijk 60 ligt in een zone met een hoge verwachting op het aantreffen van 
archeologische resten vanaf de vroege ijzertijd. De beleidsdoelstelling voor zones met deze 
hoge verwachting is dat archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd voor 
plangebieden waarvan de bodemverstoring een oppervlak van meer dan 500 m2 beslaat en de 
bodem tot meer dan 0,3 meter wordt geroerd. 
 
2.5.2  Plankaart en Planregels 
Op de plankaart is geen dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ opgenomen. Ook in de 
Planregels ontbreken regels met betrekking tot Archeologie. Uit de archeologische 
beleidsadvieskaart van de gemeente blijkt dat het plangebied zich in zijn geheel binnen een 
zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde bevindt (er is met name kans op het 
aantreffen van archeologische resten daterend vanaf de vroege ijzertijd). 
 
Het plangebied een dient dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ (hoge verwachting) 
te krijgen op de Plankaart. De planregels behorende bij deze dubbelbestemming zullen 
eveneens opgenomen moeten worden. 
 
2.5.3. Advies 
Wij adviseren bovengenoemde opmerkingen te verwerken. Wij adviseren een 
dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ (hoge verwachting) op te nemen voor het gehele 
plangebied op de Plankaart. De Planregels behorende bij deze dubbelbestemming dienen 
eveneens opgenomen te worden. 
 
Reactie 
In paragraaf 4.5 van de toelichting is het tekstvoorstel van de milieudienst overgenomen. Op de 
verbeelding  is de waarde Archeologie (WR-A) opgenomen. Daarnaast is het gemeentelijk 
archeologisch beleid voor dit gebied opgenomen in  artikel 6 van de planregels. 
 
Conclusie  
Het bestemmingsplan is conform het advies van de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht aangepast. 
 
3. Conclusie 
Op basis van de bovengenoemde overwegingen komen wij tot de conclusie dat het bestemmingsplan 
haalbaar en uitvoerbaar is. 


