
Concept tbv behandeling B&W d.d. 25 juni 2013

Bestemmingsplan Breukelen woongebied

In onderstaand overzicht staat aangegeven wat de wijzigingen zijn in het bestemmingsplan naar aanleiding van de werksessie gehouden op 21 
mei 2013, het besluit van het college d.d. 18 juni 2013 en een nadere ambtelijke controle van de regels. De tabel geeft aan wat het 
oorspronkelijke voorstel was van het college en vervolgens wat nu ter besluitvorming voorligt. In de laatste kolom staat aangeven hoe de 
wijziging tot stand is gekomen. De nummers in de eerste kolom komen overeen met de nummers in de Staat van wijzigingen die onderdeel 
uitmaakt van de Reactienota zienswijzen. 

Verbeelding

No
.

Oorspronkelijk voorstel college 7 mei 2013 Aanpassing Aanleiding

7. Ter  plaatse  van  Broekdijk  Oost  34  is  de 
wijzigingsbevoegdheid geschrapt. 

De wijzigingsbevoegdheid voor Broekdijk Oost 34 
is  verwijderd  gezien  het  advies  van  de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht van 18 april 2013 
waarin  is  aangegeven  dat  universiteit  Nijenrode 
mogelijk  in  zijn  bedrijfsvoering  kan  worden 
belemmerd.

Ter  plaatse  van  Broekdijk  Oost  34  blijft  de 
wijzigingsbevoegdheid in stand. 

De ontwikkelaar heeft tijdens de 
werksessie  van  21  mei  2013 
aangegeven  een  akoestisch 
rapport  te  laten  maken.  Dit 
akoestisch  rapport  en  de 
aanvulling  daarop  zijn 
voorgelegd  aan  de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht. 
De  Omgevingsdienst  heeft 
hierop  een  advies  uitgebracht 
d.d.  4  juni  2013.  In  dit  advies 
staat wederom aangegeven dat 
universiteit Nijenrode mogelijk in 
zijn  bedrijfsvoering  kan  worden 
belemmerd. Het college heeft op 
18  juni  2013  besloten  de 
wijzigingsbevoegdheid  aan  te 
scherpen  o.a.  t.a.v.  de 
gebruiksmogelijkheden  van 
derden. Zie verder onder regels.



 
8. Ter  plaatse  van  Straatweg  176  is  de 

bestemmingslegging  aangepast  verzoek  om 
aanpassing bouwvlak is afgewezen.

Ter plaatse van Straatweg 176 is het bouwvlak 
aangepast naar 13m breed en 9m diep  en de 
bestemmingslegging  wordt  iets  verruimd  aan 
de  rechter-  en  achterzijde  van  de  woning 
(gemeten vanaf de achtergevel 3 meter diep)  

De  eigenaren  van  het  perceel 
(zienswijze  nummer  7)  hebben 
in  de  werksessie  van  21  mei 
2013  hun  wens om een groter 
bouwvlak bepleit. Bij een nadere 
bestudering   is  geconstateerd 
dat  gezien  de  ruime  bouw-  en 
erfvlakken  op  de  percelen 
binnen  de  rest  van  de 
Vechtzone  het  niet  valt  te 
verdedigen  dat  een  verruiming 
van het bouw- en erfvlak van het 
onderhavige perceel ongewenst 
is  omdat  dit  de  ruimtelijke 
kwaliteit  van  de  Vechtzone  in 
gevaar zou brengen. 

20. Ter plaatse van de Damastbloem 31 t/m 11 is 
aanduiding  voor  de  bebouwingsmogelijkheid 
op  het  voorerf  opgenomen  conform  het 
geldende bestemmingsplan.

Bij  een nadere controle van de 
plankaart  is  geconstateerd  dat 
ter hoogte van de Damast 31 t/
m  11  de  aanduiding  voor  de 
bebouwingsmogelijkheid  op  het 
voorerf  vergeten  is  zoals 
opgenomen  in  het  geldende 
bestemmingsplan. Op grond van 
nadere  controle  ambtshalve 
(1.10) aanpassing.

21 Verzoek  om  aanpassingen  bouwvlak  Straatweg 
230  is afgewezen.

Ter  plaatse  van  de  Straatweg  230  is  het 
bouwvlak  aangepast  naar  10,5m  breed  en 
22m diep,   en de bestemmingslegging wordt 
vergroot

De  eigenaren  van  het  perceel 
(zienswijze  nummer  3)  hebben 
in  de  werksessie  van  21  mei 
2013  hun  wens om een groter 
bouwvlak bepleit. Bij een nadere 
bestudering   is  geconstateerd 
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dat  gezien  de  ruime  bouw-  en 
erfvlakken  op  de  percelen 
binnen  de  rest  van  de 
Vechtzone  het  niet  valt  te 
verdedigen  dat  een  verruiming 
van het bouw- en erfvlak van het 
onderhavige perceel ongewenst 
is  omdat  dit  de  ruimtelijke 
kwaliteit  van  de  Vechtzone  in 
gevaar zou brengen. 

22 Verzoek  om  aanpassingen  bouwvlak  Straatweg 
230 is afgewezen.

Ter plaatse van de Straatweg 230 is de goot- 
en bouwhoogte aangepast naar respectievelijk 
4 en 9 meter

idem

Regels

No
.

Oorspronkelijk voorstel college 7 mei 2013 Aanpassing Aanleiding

6. De wijzigingsbevoegdheid voor Broekdijk Oost 34 
is verwijderd.

Vorenstaande  gezien  het  advies  van  de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht van 18 april 2013 
waarin  is  aangegeven  dat  universiteit  Nijenrode 
mogelijk  in  zijn  bedrijfsvoering  kan  worden 
belemmerd.

.

De wijzigingsbevoegdheid voor Broekdijk Oost 
34 is nader aangevuld met objectief toetsbare 
criteria  en  voorwaarden  t.a.v.  de 
gebruiksmogelijkheden van derden:

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de 
gronden met de aanduiding 'wro-zone 
wijzigingsgebied 4' te wijzigen in Wonen - 2 
met dien verstande dat:
1. alle aanwezige bebouwing wordt 
gesloopt’ en in ruil hiervoor 4 grondgebonden 
woningen mogen worden opgericht dan wel 
dat de bestaande woning wordt gerenoveerd 
en er 3 grondgebonden woningen worden 
opgericht; 
2. de goot- en bouwhoogte niet meer 

De ontwikkelaar heeft tijdens de 
werksessie  van  21  mei  2013 
aangegeven  een  akoestisch 
rapport  te  laten  maken.  Dit 
akoestisch  rapport  en  de 
aanvulling  daarop  zijn 
voorgelegd  aan  de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht. 
De  Omgevingsdienst  heeft 
hierop  een  advies  uitgebracht 
d.d.  4  juni  2013.  In  dit  advies 
staat wederom aangegeven dat 
universiteit Nijenrode mogelijk in 
zijn  bedrijfsvoering  kan  worden 
belemmerd. Het college heeft op 
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bedraagt dan 6 en 10 m;
3. de woningen (hoofdgebouw) qua 
inhoud niet groter mogen worden dan 700m3;
4. de bijbehorende bouwwerken qua 
oppervlakte niet groter mogen worden dan 
50m2;
5. het wijzigingsplan aantoonbaar leidt tot 

een versterking van de ecologische 
waarden, waarbij het wijzigingsplan 
voorziet in:
a. de toevoeging van minimaal 
445 m² aan wateroppervlakte;
b. een plasdraszone van 
minimaal 900 m² direct langs de 
oostelijk gelegen wetering;
c. 680 meter aan 
natuurvriendelijke oevers;

6. het wijzigingsplan aantoonbaar 
rekening houdt met de in de omgeving 
aanwezige cultuurhistoriche en 
landschappelijke waarden; 

7. het wijzigingsplan voorziet in minimaal 
2,4 parkeerplekken per woning binnen 
het wijzigingsgebied, te berekenen 
middels tabel 7 van de CROW 
publicatie 317; 

8. het wijzigingsplan milieutechnisch 
aanvaardbaar is, waarbij in ieder geval 
moet worden aangetoond dat:
a. de bodemkwaliteit zich niet 
verzet tegen de functie wonen;
b. voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde voor geluid 
danwel een middels hogere waarden 
procedure te verkrijgen hogere 
grenswaarde;
c. middels onderzoek en/of het 
treffen van (bron)maatregelen kan 

18  juni  2013  besloten  de 
wijzigingsbevoegdheid  aan  te 
scherpen  o.a.  t.a.v.  de 
gebruiksmogelijkheden  van 
derden.  De  aanscherping 
hebben  betrekking  op  de 
zienswijze 6 en 12. 
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worden aangetoond dat belangen van 
derden niet worden geschaad;
d. er sprake is van een 
acceptabel woon- en leefklimaat;

9. dat het wijzigingsplan economisch 
uitvoerbaar is;
10. verhaal van gemeentelijke 
(plan-)kosten is zekergesteld.

 

7. In  de  bestemming  Buitenplaats  is  een 
wijzigingsbevoegdheid  opgenomen  voor  het 
verplaatsen van de aanduiding 'bijgebouwen'

In  de  bestemming  Buitenplaats  is  een 
wijzigingsbevoegdheid  opgenomen  voor  het 
verplaatsen  dan  wel  samenvoegen  van  de 
aanduiding 'bijgebouwen' en het vergroten van 
de  aanduidingsvlakken  tot  een  maximaal 
oppervlakte  voor  de gehele  Buitenplaats  van 
150m2

De eigenaar van Straatweg 220 
(buitenplaats  Vechtvliet, 
zienswijze 9) heeft verzocht om 
de  verplaatsing  en  vergroting 
van de vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken.  De  verplaatsing 
ervan  is  geregeld  middels  een 
wijzigingsbevoegdheid. T.a.v. de 
vergroting  heeft  de  eigenaar 
tijdens  de  werksessie  van  21 
mei  2013  ingesproken. 
Buitenplaatsen  binnen  de 
voormalige  gemeente  Loenen 
werden  middels  ontheffing  de 
mogelijkheid  geboden  om  tot 
150m2  aan  bijbehorende 
bouwwerken  binnen  de 
buitenplaats  te  realiseren.  Dit 
mede  gezien  de  behoefte  aan 
extra  opslagruimte  voor  o.a. 
onderhoudsmaterieel  binnen 
zo’n groot complex.  Gezien de 
ruime  omvang  van  een 
buitenplaats en het feit dat men 
bij  een  eengezinswoning  al  tot 
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110 m2 kan bijbouwen (50m2 bij 
recht,  80m2  met  ontheffing  en 
30m2  vergunningsvrij)  is  het 
verzoek van reclamant om een 
stukje uitbreiding niet onredelijk. 

33. Geen aanpassingen voor de regels Tuin 2. Voor  de  bestemming  Tuin  –  2  wordt  een 
omgevingsvergunningenstelsel ingevoerd voor 
het  aanleggen  van  oppervlakteverhardingen 
groter dan 20m²

Als  gevolg  van  de  gewenste 
afstemming  tussen  ‘Breukelen 
Woongebied’ en ‘Loenen aan de 
Vecht’  is  voor  de  bestemming 
Tuin-2  een  omgevings 
vergunningenstelsel  ingevoerd 
voor  het  aanleggen  van 
oppervlakteverhardingen  groter 
dan  20m².  Deze  regeling  is 
hetzelfde  als  de regeling  in  de 
bestemming  Buitenplaats. 
Ambtshalve 2.14

34. Geen aanpassingen voor de regels. De regels van de bestemmingen Buitenplaats, 
Tuin-1  en  Tuin-2  worden  aangepast,  waarbij 
niet langer wordt gesproken van gronden die 
‘direct  grenzen  aan  de  Vecht’,  maar  wordt 
concreet  aangegeven  dat  het  gaat  om  de 
gronden die binnen een afstand van 10 meter 
van de voor de Vecht  geldende bestemming 
Water liggen. Het woord over bij overtuin wordt 
met haakjes (…) omgeven.

Als  gevolg  van  de  gewenste 
afstemming  tussen  ‘Breukelen 
Woongebied’ en ‘Loenen aan de 
Vecht’  zijn  de  bestemmingen 
Buitenplaats, Tuin -1 en Tuin -2 
waarbij  gesproken  wordt  van 
gronden die ‘direct grenzen aan 
de  Vecht’  aangepast  zodat 
concreet aangegeven wordt dat 
het  gaat  om  de  gronden  die 
binnen  een  afstand  van  10 
meter  van  de  voor  de  Vecht 
geldende  bestemming  Water 
zijn gelegen. Ambtshalve 2.15

35. Geen aanpassingen voor de regels. De bestemmingsomschrijving  in  art.  8.1,  9.1, 
19.1 en 20.1 wordt aangevuld met de zinsnede 
‘of daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten’

Als  gevolg  van  de  inkadering 
van  de  Staat  van 
Bedrijfsactiviteiten  (ambtshalve 
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aanpassing 4 op de regels)  zijn 
de  mogelijkheden  voor 
beroepen en bedrijven aan huis 
fors beperkt.  Dit  wordt  hersteld 
door  binnen  de 
bestemmingsomschrijving  van 
bestemmingen  Gemengd  -1 
Gemengd  -2,  Wonen  -1  en 
Wonen  -2  de  zinsnede  ‘of 
daarmee  gelijk  te  stellen 
bedrijfsactiviteiten’  achter  ‘aan 
huis  verbonden  beroepen  en 
aan huis verbonden bedrijven in 
categorie  1  en 2  van  de Staat 
van  bedrijfsactiviteiten’  op  te 
nemen. Ambtshalve 2.16

36. Geen aanpassingen voor de regels. De regels van de  bestemming Wonen 1 en 2 
en overige regels  met (bedrijfswoningen) zijn 
op een aantal punten aangepast. 

 De  beperkende  regel  t.a.v.  het  niet 
mogen  wijzigen  van  de  kapvorm  is 
voor wonen 1 vervallen, 

 het  bouwvlak  mag  volledig  worden 
bebouwd, 

 de regeling van 50% van het erf mag 
maar  worden  bebouwd  is  aangepast 
dat  het  hier  gaat  om  buiten  het 
bouwvlak gelegen gebied, 

 de  beperkende  regels  tav  het  alleen 
mogen bouwen op het achterfgebied is 
vervallen,

 ten  aanzien  van  de  aangebouwde 
bijbehorende  bouwwerken  zijn  de 
goot-  én  bouwhoogte  vastgelegd  op 

N.a.v.  het  pleidooi  van  de 
eigenaar  van  Straatweg  161 
(zienswijze  13)  tijdens  de 
werksessie  van  21  mei  2013 
heeft  een  nadere  controle  van 
de regels van de bestemmingen 
Wonen  1  en  Wonen 
plaatsgevonden.  Er  is 
geconstateerd  dat  in  de  regels 
onduidelijkheden  zijn geslopen 
en  onderdelen  die  moeilijk 
toetsbaar  zijn  aangaande  de 
bijbehorende  bouwwerken  dan 
wel  in  vergelijking  met  de 
geldende regels te rigide zijn.
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ten hoogte de eerste bouwlaag van de 
woning vermeerder met 0.30m,

 de regel ten aanzien van de diepte van 
aangebouwde  bijbehorende 
bouwwerken  is  aangevuld  met  “nog 
niet  uitgebouwde  achtergevellijn  van 
het hoofdgebouw” en daarnaast is een 
aparte ontheffingsregeling opgenomen 
voor diepere aanbouwen van 6m die 
tevens smaller zijn,,

 ten aanzien van het  bouwen voor de 
voorgevellijn  is  aangegeven  dat 
bestaande  bebouwing  mag  worden 
herbouwd . 

 er  is  een  wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om de bouwvlakken voor 
de  straten  binnen  de  wijk  Broekland 
aan de achterzijde met maximaal 2,5 
meter te vergroten onder voorwaarde 
van  een  bezonningsstudie  en 
stedenbouwkundige inpasbaarheid.  

 In  de  mantelzorgregel  is  de  50m2 
aangepast naar 80m2
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Toelichting

No Oorspronkelijk voorstel college 7 mei 2013 Aanpassing Aanleiding
3. In § 3.2 wordt  de beschrijving van de ontwikkeling van 

Broekdijk Oost 34 aangepast 
In § 3.2 wordt  de beschrijving van de ontwikkeling 
van Broekdijk Oost 34 aangevuld 

Zienswijze  6,  12 
en besluit  college 
18 juni 2013

8. De volgende bijlagen vervallen:
a. Massastudie Huijck Aerstenstraat, Han van Zwieten 

architecten, kenmerk: --, 3 februari 2012
b. Ruimtelijke verkenning Broekdijk oost 34

De volgende bijlagen vervallen:
a.  Massastudi

e  Huijck  Aerstenstraat,  Han  van  Zwieten 
architecten, kenmerk: --, 3 februari 2012

Zienswijze  6 
Ambtshalve 3.3

9. Het akoestisch onderzoek voor het perceel Broekdijk 
oost  34  en  de  adviezen  van  de  Omgevingsdienst 
Regio  Utrecht  op  het  bestemmingsplan  zijn  als 
bijlage opgenomen.

Zienswijze  6 
Ambtshalve  3.4 
en besluit  college 
18 juni 2013

10 In § 6.4 wordt de bestemmingsplansystematiek van 
wonen  1  aangevuld  met  de  wijzigingsbevoegdheid 
voor het vergroten van de bouwvlakken.

Ambtshalve  17, 
18

11 In § 6.4 wordt de bestemmingsplansystematiek van 
Buitenplaats  aangevuld  met  de 
wijzigingsbevoegdheid  om  aanduidingen  van 
bijbehorende bouwwerken te kunnen verplaatsen of 
samenvoegen en vergroten.

Zienswijze 9
Ambtshalve 2
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