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

Bestemmingsplan Loenen aan de Vecht

In onderstaand overzicht staat aangegeven wat de wijzigingen zijn in het bestemmingsplan naar aanleiding van 
de werksessie gehouden op 21 mei 2013 en aan 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

11 Molendijk 2 en Kerkstraat 12-14 behoud de 
bestemming Centrum met de nadere aanduiding 
Kantoor conform ontwerpbestemmingsplan.

Op de locatie Molendijk 2 en Kerkstraat 12-14 
wordt een aanduiding “maatschappelijk” 
opgenomen.

De eigenaar heeft tijdens de 
werksessie kenbaar gemaakt 
dat op het betreffende perceel 
een kliniek is gevestigd. Er is 
geen reden de aanduiding 
maatschappelijk niet op te 
nemen. Op grond van de 
werksessie van 21 mei een 
ambtshalve (3.1 – 8) 
aanpassing

12 Verzoek om extra bouwvlak voor de oprichting 
extra woning  is afgewezen.

Op de locatie Oud Over 30a wordt ter hoogte 
van het bijgebouw van Oud Over 34 en de 
hooiberg van Oud Over 20-24 een 
bestemmingsvlak Wonen 1 opgenomen van 
11m x 10m met een aanduiding “bijgebouw”

De eigenaar (zienswijze 
nummer 4) heeft  n.a.v. de 
werksessie een afspraak 
gemaakt met de wethouder en 
hem verzocht om voor zijn 
woning de mogelijkheid op te 
nemen voor een bijhorend 
bouwwerk. Er is geen reden te 



noemen niet tegemoet te komen 
aan dat verzoek Op grond van 
het overleg met de wethouder 
op  11 juni 2012 een ambtshalve 
(3.1 – 9) aanpassing.
Zienswijze 4

Regels

No
.

Oorspronkelijk voorstel college 7 mei 2013 Aanpassing Aanleiding

5 In de bestemming 'Buitenplaats' wordt een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het 
verplaatsen van de aanduiding 'bijgebouwen'

In de bestemming 'Buitenplaats' wordt een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het 
verplaatsen en samenvoegen van de 
aanduiding 'bijgebouwen'. Daarnaast wordt de 
mogelijkheid opgenomen om de aanduiding 
“bijgebouw” te vergroten waarbij de 
gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken binnen de 
Buitenplaats niet meer dan 150m2 bedraagt. 

Deze ambthalve (3.2-4) 
aanpassing komt voort uit een 
zienswijze op het 
bestemmingsplan Breukelen 
woongebied inzake Straatweg 
230 die is doorgevoerd n.a.v. de 
werksessie van 21 mei 2013.  
Het is wenselijk dat de 
bestemmingsplannen Loenen 
aan de Vecht en Breukelen 
woongebied op dit vlak gelijk 
luiden.

13 Geen aanpassingen voor de 
wijzigingsbevoegdheid nummer 1 voor het 
perceel Oud Over 20-24 en Oud Over 30. 

Het aantal woningen in wijzigingsbevoegdheid 
1 artikel 33.4 onder a wordt i.p.v. 12 naar 8 
teruggebracht.

Tijdens de werksessie van 21 
mei 2013 is verzocht het aantal 
woningen voor Oud Over 20-24  
terug te brengen van 12 naar 8. 
Er is geen reden te noemen niet 
tegemoet te komen aan dit 
verzoek mede gezien de visie 
van de ontwikkelaar die uitgaat 
van 8 woningen. Op grond van 
de werksessie van 21 mei 2013 
een ambtshalve (3.2- 12) 
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aanpassing.
14 Geen aanpassingen voor de 

wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming 
“Buitenplaats” inzake kantoren en/of 
dienstverlening naar wonen. 

In de bestemming “Buitenplaats” wordt de 
wijzigingsbevoegdheid 5.8.1 Kantoren en/of 
dienstverlening naar wonen aangevuld met de 
zinsnede “ten aanzien van de Buitenplaats 
Beek en Hoff” en de voorwaarde dat de 
wijzigingsbevoegdheid alleen kan worden 
toegepast als de gehele buitenplaats naar de 
functie “wonen” wijzigt.

Tijdens de werksessie van 21 
mei 2013 is aangegeven dat het 
ongewenst is alleen de 
koetshuizen van Beek en Hoff te 
laten wijzingen. Daarom is de 
wijzigingsbevoegdheid 
aangevuld dat de wijziging 
alleen kan worden toegepast als 
de gehele Buitenplaats qua 
bestemming wijzigt naar 
woondoeleinden. Op grond van 
de werksessie van 21 mei 2012 
een ambtshalve (3.2- 13) 
aanpassing.

15 Verzoek om extra bouwvlak voor de oprichting 
extra woning  is afgewezen.

In de regels voor Wonen 1 zal ten behoeve 
van het aanduidingsvlak bij Oud Over 30a de 
aanduiding “bijgebouw” worden opgenomen.

De eigenaar (zienswijze 
nummer 4) heeft  n.a.v. de 
werksessie een afspraak 
gemaakt met de wethouder en 
hem verzocht om voor zijn 
woning de mogelijkheid op te 
nemen voor een bijhorend 
bouwwerk. Er is geen reden te 
noemen niet tegemoet te komen 
aan dat verzoek Op grond van 
het overleg met de wethouder 
op  11 juni 2012 een ambtshalve 
(3.2 –14) aanpassing.

16 Geen aanpassingen voor de regels wonen. Binnen de regeling voor bijbehorende 
bouwwerken bij (bedrijfs)woningen is de 
regeling dat maar 50% van het erf mag worden 
bebouwd aangepast naar de zinsnede “met 
dien verstande dat de gezamelijke oppervlakte 

Een zienswijze op het 
bestemmigsplan Breukelen 
woongebied heeft ertoe geleid 
dat de regeling t.a.v. 
bijbehorende bouwwerken bij 
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aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 
50% van de oppervlakte van het aansluitend 
aan de woning gelegen erf bedraagt”. 
Bestemmingsartikel 4, 6,  8, 11, 20 en 21 
worden op dit punt aangepast

(bedrijfs)woningen is aangepast. 
Voor de uniformiteit in de 
regelgeving is deze aanpassing 
ook in dit plan doorgevoegd. Op 
grond van de werksessie van 21 
mei 2013 een ambtshalve (3.2- 
15) aanpassing.

17 Geen aanpassing voor de bestemmingsartikelen 
4, 6, 8 en 11. 

Bij de bestemmingsartikelen 4, 6, 8 en 11 
wordt de afwijkingsbevoegdheid opgenomen 
voor de hoogte van vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken ten opzichte van de erfgrens, 
conform de afwijking binnen de bestemming 
Wonen 1. 

In de regels van bijbehorende 
bouwwerken bij 
(bedrijfs)woningen is voor 
vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken een speciale 
regeling opgenomen t.a.v. de 
bouwhoogte en de afstand tot 
de erfgrens. Bij een aantal 
bestemmingsartikelen is men 
echter de 
afwijkingsbevoegdheid vergeten 
op te nemen zoals binnen de 
bestemming Wonen. Op grond 
van een nadere controle van de 
regels een  ambtshalve (3.2- 16) 
aanpassing.

18 In de regels voor Buitenplaats is een 
afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor 
kleinschalige verblijfsrecreatie. In plaats van 
50m2 wordt hier 80m2 opgenomen. 

In de regels voor Buitenplaats is 
een afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen voor kleinschalige 
verblijfsrecreatie. Per abuis is 
hier i.p.v. 80m2 50m2 
opgenomen. Op grond van een 
nadere controle van de regels 
een ambsthalve (3.2-17) 
aanpassing.
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