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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 
McDonald’s Nederland b.v. is voornemens een nieuwe horecavoorziening te realiseren op een 
onbebouwd perceel gelegen op het bedrijvenpark Breukelerwaard. De vestiging bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
a. een nieuw gebouw in drie bouwlagen met terras voor het restaurant: circa 1.000 m

2
 bvo; 

b. drive-in functie; 
c. parkeervoorzieningen voor maximaal 79 parkeerplaatsen; 
d. een verwijsmast voor het logo van McDonald’s; 
e. diverse vlaggenmasten; 
f. bijbehorende voorzieningen en ‘signage’. 
 
De realisatie van het restaurant met drive-in en bijbehorende voorzieningen is strijdig met het 
geldende bestemmingsplan en is niet opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan ‘Corridor’. Het 
college van Burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 2 oktober 2012 besloten om 
medewerking te verlenen aan de realisatie van de horecavoorziening op onderhavige locatie. Ten 
behoeve van het opnemen daarvan in het in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan Corridor 

is de onderhavige ruimtelijke onderbouwing opgesteld.  

1.2 Ligging plangebied 
 
Het bouwplan bevindt zich aan de westrand van Breukelen en is gelegen ten westen van het station 
Breukelen tussen het spoor en de A2 (kavel 1) binnen het bedrijvenpark Breukelerwaard. In 
onderstaande afbeelding is de locatie in de omgeving aangegeven. 
 

 
Afbeelding: Ligging projectlocatie (rood omcirkeld) 
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Het locatie voor een nieuw McDonald’s restaurant is geprojecteerd tussen het station en de A2. De 
locatie ligt aan de rotonde waar zich de Amerlandseweg, de Corridor en de Breukelerwaard elkaar 
ontmoeten. De op/afrit van de A2 bevindt zich op korte afstand van de locatie.  
 

 
Afbeelding: grenzen projectlocatie (indicatief) 

1.3 Het vigerende bestemmingsplan 
 
Ter plaatse van de projectlocatie geldt het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Breukelerwaard', 
vastgesteld door de gemeenteraad op 5 april 1994 en goedgekeurd door gedeputeerde staten op 8 
november 1994. De locatie is bestemd voor 18.500 m

2
 bvo kantoren. Daarnaast zijn er 

horecabedrijven toegestaan met een gezamenlijke vloeroppervlakte van 200 m
2
. Hierbij wordt in het 

bestemmingsplan gedacht aan een restaurant, café of cafetariabedrijf. Een McDonald’s vestiging past 
qua functie wel in het bestemmingsplan, maar het benodigde oppervlak is met circa 1.000 m

2
 bvo 

groter dan toegestaan. De bouwmassa is niet strijdig met wat reeds wordt toegestaan op deze locatie. 

1.4 Leeswijzer 
 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de bestaande situatie en van de 
nieuwe situatie, het bouwplan. Daarna volgt de uiteenzetting van de beleidskaders van het Rijk, de 
provincie en de gemeente. 
  
Hierna wordt aandacht besteed aan de verschillende sectorale aspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit, 
flora en fauna en archeologie.  
 
Dan volgt een hoofdstuk met een juridische beschrijving van de ontwikkeling. Tenslotte wordt 
aandacht besteed aan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project. 
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2 BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELING 

2.1 Bestaande situatie 
 
De projectlocatie is in de huidige situatie onbebouwd en onverhard. 
 

 
Afbeeldingen: Huidige situatie projectlocatie 

 
Het terrein wordt omsloten door wegen. Aan de westrand loopt een klein slootje. 
 

 
Afbeelding: Bovenaanzicht huidige situatie projectloactie 
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2.2 Planbeschrijving 
 
Locatiekeuze en doelgroep 
 
Voor een McDonald’s vestiging is een goede bereikbaarheid en zichtbaarheid vanuit de omgeving van 
essentieel belang. Onderhavige locatie is daarom ideaal voor een nieuwe vestiging. De locatie is 
zichtbaar vanuit de A2 (op/afrit vlakbij), de afstand tot de N401 bedraagt minder dan 200 meter en het 
station Breukelen ligt op loopafstand. De locatie is dus gelegen op een belangrijke infrastructurele 
knooppunt. Met de bedrijventerreinen Breukelerwaard, Merwedeweg en Keulschevaart bevindt de 
locatie zich ook binnen een concentratiegebied van bedrijven en kantoren. Door de strategische 
ligging langs de doorgaande routes en met een goede zichtrelatie tot snelweg en station is dit dan ook 
een geschikte locatie voor een horecaontwikkeling.  
 
Gezien het voorgaande, gaat het bij de toekomstige klanten van McDonald’s en de tweede 
horecavoorziening met name om passerende reizigers  van de A2 en het station, maar ook om lokale 
inwoners en bezoekers van de diverse bedrijven in de omgeving. 
 
De ontwikkeling 
 
De ontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. een nieuw gebouw in drie bouwlagen met terras voor het restaurant: circa 1.000 m

2
 bvo; 

b. drive-in functie; 
c. parkeervoorzieningen voor maximaal 79 parkeerplaatsen; 
d. een verwijsmast voor het logo van McDonald’s; 
e. diverse vlaggenmasten; 
f. bijbehorende voorzieningen en ‘signage’. 

 

 
 
Afbeelding: indicatieve weergave inrichting projectlocatie (uitleg nummers zie tekst hierna) 

N 

2 

1 

3 

4 
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In de noordoosthoek van de projectlocatie wordt het gebouw voor het restaurant gerealiseerd (zie nr. 
1, afbeelding blz. 4 en afbeeldingen hieronder). De bouwhoogte is maximaal 12 meter. Op de 
verdieping bevindt zich een terras. Het gebouw heeft ene maximaal bruto vloeroppervlak van circa 
1.000 m².  
 

  
Afbeeldingen: verwijsmast voor de logos van McDonald’s 

 
De verwijsmast voor het logo van McDonald’s is in het centraal deel van de locatie gelegen (zie nr. 2, 
afbeelding blz. 4). De maximale hoogte hiervan bedraagt 35 meter. 
 

  
Afbeelding: Impressie horecavoorziening (indicatief) 
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Afbeelding: Impressie horecavoorziening (indicatief) 

 
De entree van het restaurant is gericht op het parkeerterrein. Voor de consument is dit eenvoudig te 
begrijpen. Men komt het terrein op, men parkeert of maakt gebruik van de drive-in functie. De routing 
op het terrein is duidelijk. Er is een centrale entree, met duidelijke rondrij-bewegingen, met zo min 
mogelijk kruisende verkeersbewegingen. 
 
Verkeer en parkeren 
 
Terreininrichting 
De drivelane loopt achter het gebouw (zie nr. 3, afbeelding blz. 4) en is voorzien van bijbehorende 
‘signage’. De bijbehorende parkeerterrein voorziet in maximaal 77 reguliere parkeerplaatsen voor de 
restaurants. Daarnaast wordt één parkeerplaats gerealiseerd voor mindervaliden en één parkeerplaats 
voor vrouwen met jonge kinderen vlak bij de ingang van het restaurant (zie nr. 4, afbeelding blz. 4). De 
in- en uitrit en de aansluiting op de openbare weg bevindt zich aan De Corridor. 
 
Parkeerbehoefte en verkeersgeneratie 
In het onderzoek van Goudappel Coffeng (bijlage 1) wordt de parkeerbehoefte voor het McDonald’s 
restaurant op maximaal 65 parkeerplaatsen berekend. Er worden dus meer dan voldoende 
parkeerplaatsen aangelegd voor de parkeerbehoefte van het restaurant. 
 
Naast de parkeerbehoefte heeft Goudappel Coffeng de theoretische verkeersgeneratie van het 
nieuwe restaurant berekend. Deze is in onderstaande afbeelding weergegeven. 
 
Tabel: Verkeersgeneratie nieuwe horecavestigingen 

 bezoekers  

per week 

ritten  

per week 

ritten gemiddelde  

werkdag 

ritten avondspits 

(2-uur) 

McDonald’s 9.451 8.298 830 240 

 
Op basis van de berekende verkeergeneratie is door Goudappel Coffeng vervolgens een 
kruispuntberekening uitgevoerd. 
 
Rotonde aansluiting A2 (oostzijde) 
De huidige vormgeving, een tweestrooksrotonde, biedt voor het prognose jaar 2020 onvoldoende 
capaciteit, onafhankelijk van de komst van een nieuwe horecagelegenheid. Capaciteitsuitbreiding van 
de rotonde (vergroting) wordt door het bouwplan voor de horeca ruimtelijk niet onmogelijk gemaakt.  
 
Ontsluiting ontwikkeling op de Corridor 
Het voorrangskruispunt aan de zuidkant van de projectlocatie kan het extra verkeer dat ontstaat als 
gevolg van de ontwikkelingen goed verwerken. Op dit kruispunt zijn geen aanvullende maatregelen 
nodig. 
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Werkgelegenheid 
 
Het restaurant zal voor extra werkgelegenheid in Breukelen en omgeving zorgen. In een nieuw 
restaurant worden bij opening 80 tot 100 arbeidsplaatsen voorzien, in verschillende vormen van 
dienstverband (omgerekend ca. 30 fte). Het personeelsbestand van McDonald’s is gebaseerd op 
gelijke kansen voor iedereen. Van al onze medewerkers is circa 40% van allochtone afkomst. Onder 
managers ligt dit percentage op 35%. Persoonlijke inzet, doorzettingsvermogen, enthousiasme en 
karakter zijn doorslaggevend. Het personeelsbestand van McDonald’s woont doorgaans grotendeels 
in de directe omgeving van het restaurant. Werken bij McDonald’s betekent meer dan zomaar een 
baan. De tevredenheid onder medewerkers is zeer hoog. Zij waarderen vooral het plezier, de 
teamspirit en de flexibiliteit in hun werk. In 2012 werd McDonald’s voor de 6

e
 keer uitgeroepen tot 

Great Place to Work®. Bovendien bieden onze medewerkers volop kansen om zich te ontwikkelen en 
door te groeien. Zo biedt de McDonald’s Academy een intern opleidingstraject waarin crew en 
management een landelijk erkend diploma kan halen. 
 
Zwerfvuil McDonald’s 
 
Hoewel mogelijk zwerfvuil in de omgeving van een McDonald’s restaurant niet wordt veroorzaakt door 
McDonald’s zelf, voelt het lokale McDonald’s restaurant zich wel degelijk verantwoordelijk voor het 
ontstaan daarvan. Het bestrijden van zwerfvuil is voor McDonald’s dan ook een prioriteit in de 
bedrijfsvoering. Het zwerfvuil probleem is niet met een enkele maatregel te voorkomen of op te lossen. 
McDonald’s gebruikt dan ook een pakket van maatregelen. Op eigen terrein plaatst zij ruim voldoende 
afvalbakken en leegt die regelmatig. Indien het ruimtelijk wordt toegelaten worden ook in de nabijheid 
van het restaurant, nabij de belangrijkste loop- en rijroutes afvalbakken geplaatst. Daarnaast heeft 
McDonald’s medewerkers die op eigen terrein en in een ruime straal rondom het restaurant het 
zwerfvuil verwijderen. Aan de omwonenden zal een telefoonnummer beschikbaar worden gesteld, 
waar zij bij klachten over zwerfvuil naar kunnen bellen. Medewerkers van McDonald’s zullen dan 
zorgen voor verwijdering van dit zwerfvuil. Mochten deze maatregelen niet voldoende zijn, dan heeft 
McDonald’s goede ervaringen met een “samenwerkingsverband” met de lokale overheid. In overleg 
met die overheid wordt dan een aanvullend plan van aanpak overeengekomen, waarbij McDonald’s 
een bijdrage in de kosten daarvan doet. De laatste stap in de aanpak van dit probleem is het 
stimuleren van handhaving. Als er op bepaalde plekken een hardnekkig zwerfvuil probleem ontstaat, 
is “tijdelijke gerichte” extra aandacht van handhavers een optie. 
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3 BELEIDSKADER 

3.1 Planologische kaders 
 
Bij ieder plan of project vindt inkadering binnen het beleid van de overheid plaats. Door een toetsing 
aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid ontstaat een duidelijk beeld van de marges waarbinnen 
deze ruimtelijke onderbouwing wordt opgezet. De beleidsinkadering dient een compleet beeld te 
geven van de ruimtelijke overwegingen en het relevante planologisch beleid.  
  
Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het 
door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. 
De belangrijkste kaders van Rijk en de provincie Utrecht worden in het kort weergegeven, omdat deze 
zoals gezegd mede randvoorwaarden voor het lokale maatwerk voor de onderhavige vergunning 
zullen zijn. 

3.2 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. In de 
structuurvisie is aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft:  
1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland;  
2. het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat;  
3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is het projectgebied onderdeel van het 'Nationale 
herijkte Ecologische Hoofdstructuur op land'. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van het vastleggen 
van de Ecologische Hoofdstructuur ligt bij de provincie. Bij provinciale verordening worden regels 
gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in het belang van de verwezenlijking, 
bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit van de 
ecologische hoofdstructuur. De projectlocatie maakt geen onderdeel uit van de ecologische 
hoofdstructuur zoals aangewezen in de provinciale verordening. 
Uit de drie genoemde hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. 
Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie 
heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, worden 
daarom geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Deze Amvb is gericht op 
doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en 
helderheid van deze belangen vooraf.  
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  
 
Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden en op 1 oktober 2012 op onderdelen 
gewijzigd. In het Barro zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van onderwerpen van nationaal 
belang, zoals Rijksvaarwegen, kustfundament, de Waddenzee, Ecologische hoofdstructuur, 
buisleidingen van nationaal belang. Geen van de in het huidige Barro geregelde onderwerpen heeft 
invloed op de beoogde ontwikkeling. De betreffende onderwerpen zijn niet aan de orde in of nabij het 
plangebied. 

Nationaal Waterplan 
 
Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk 
beleid het Rijk in de periode 2009 – 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het 
Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 
diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden 
genomen. 
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Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt 
alle voorgaande nota’s waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de 
Waterwet. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie. Een structuurvisie bindt uitsluitend het orgaan dat de 
structuurvisie heeft vastgesteld, in dit geval het Rijk. Dit project voorziet niet in ontwikkelingen die 
relevante gevolgen hebben voor de waterhuishouding. In het kader van het voor dit gebied in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met het hoogheemraadschap. 

3.3 Provinciaal beleid 
 

Streekplan Utrecht (2005-2015) en Handleiding bestemmingsplannen 2006  
 
De hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid staan in het Streekplan Utrecht 2005-2015 van 13 
december 2004 (vastgesteld door provinciale staten). Het streekplan is 'omgezet' naar een (verplichte) 
structuurvisie, maar is inhoudelijk niet gewijzigd. Het verwoordt het provinciale beleid voor wat betreft 
de ruimtelijke ordening van de provincie Utrecht. De provincie streeft naar zorgvuldig ruimtegebruik. 
Daarbij gaat het om efficiënt, intensief, duurzaam en meervoudig gebruik van de ruimte. Voor 
bestaand stedelijk gebied is de ambitie nadrukkelijk gericht op stedelijke vernieuwing en 
kwaliteitsvergroting. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk beleid dat compactheid van bebouwingskernen 
nastreeft. Rode contouren zijn hierbij een belangrijk en doelmatig sturingselement.  
Ontwikkelingen die binnen de rode contour passen en voldoen aan het kwalitatief en kwantitatief 
ruimtelijk beleid uit het streekplan (behoud van kwaliteiten en waardevolle structuren, voldoende 
ruimte voor groen en water), worden beschouwd als passend in het proces van vernieuwing en 
functieaanpassing van de kernen.  
De projectlocatie is binnen de navolgende afbeelding aangegeven rode contour gelegen. De rode 
contour is aan de zuidzijde niet gesloten waardoor stedelijke uitbreiding mogelijk is. 
 

Afbeelding: Rode contour projectlocatie 

 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2009  
 
Het doel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is om provinciale belangen op het gebied 
van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De verordening bevat 
daartoe bepalingen die bij het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen, in acht moeten worden genomen. Provinciale Staten heeft de PRV op 21 
september 2009 vastgesteld. 
 
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Verordening  
 
In 2012 heeft het ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Verordening ter inzage 
gelegen. Dit ontwerpbeleid is met name voor wat betreft het gestelde ten aanzien van kantoren 
relevant voor onderhavig locatie. In het beleid wordt ten aanzien van kantoren immers aangegeven 
dat de provincie in principe geen ruimte geeft aan nieuwe, nog niet gerealiseerde, kantorenlocaties. In 
de verordening is dit geconcretiseerd door te stellen dat ruimtelijke plannen niet meer mogen voorzien 
in kantorenbestemmingen indien kantoren leegstaan. Dit is alleen anders indien kan worden 
onderbouwd dat binnen de planperiode zicht bestaat op het gebruik als kantoor. Dit dient alsdan te 
blijken uit vastgestelde visies, onderzoeken of afgesloten contracten.  



Ruimtelijke onderbouwing “Horecavoorziening Bedrijvenpark Breukelerwaard te Breukelen” 

 - 10 - 

De invulling van de projectlocatie met horeca ter vervanging van een kantoorbestemming is het gevolg 
van de huidige situatie op de kantorenmarkt. Ontwikkeling van kantoren is in deze tijden moeilijk te 
onderbouwen, waardoor alternatieve invullingen nodig zijn. De onderhavige ontwikkeling voorziet 
daarin. 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 
Horecabeleidsplan  
 
Voor de kern Breukelen is in 2005 een horecabeleidsplan opgesteld waarbij onder anderen het doel 
het creëren van een dynamisch evenwicht tussen het woon- en leefklimaat en de sociaal-recreatieve 
positie van de horeca in de gemeente was. Dit beleid richt zich alleen op het centrum van Breukelen. 
Voor het overige grondgebied van de gemeente vond het vorige gemeentebestuur geen regulering 
van horecavestigingen noodzakelijk. Voor die gebieden gelden bestemmingsplannen die in beperkte 
mate horeca mogelijk maken. In principe is uitbreiding in die gebieden slechts mogelijk als het 
bestemmingsplan wordt aangepast of via een Wabo-procedure, zoals dat nu het geval is, van het 
bestemmingsplan wordt afgeweken. Hiervoor moet elke keer een afweging worden gemaakt of de 
beoogde aanvraag wel wenselijk is en ruimtelijk aanvaardbaar. 

3.5 Regionaal behoefte 

 
De wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening van 1 oktober 2012 houdt onder anderen in dat 
provinciale en gemeentelijke overheden verplicht zijn om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen af te 
stemmen op de geconstateerde actuele behoefte, en de wijze waarop in die behoefte wordt voorzien 
ook regionaal af te stemmen. Op deze wijze wordt over- en ondercapaciteit zoveel mogelijk 
voorkomen. De behoefte kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Deze verplichting moet 
leiden tot een regionale afstemming bij de invulling van een kwantitatieve of kwalitatieve 
woningbehoefte (in verschillende segmenten en woonmilieus) of bij een behoefte aan 
bedrijventerreinen (in verschillende milieucategorieën), kantoren, detailhandel en andere stedelijke 
voorzieningen. 
 
Onderhavige ontwikkeling is een initiatief van de restaurantketen McDonald’s. De locatie is in het 
geldende bestemmingsplan bestemd voor kantoren. Daarnaast zijn er horecabedrijven toegestaan 
met een gezamenlijke vloeroppervlakte van 200 m

2
. Hierbij wordt in het bestemmingsplan gedacht 

aan een restaurant, café of cafetariabedrijf. Gezien de dramatische situatie op de kantorenmarkt is de 
invulling van kantoorruimte met andere functies een goed middel om de leegstand tegen te gaan. Het 
beleid van alle overheden is de laatste tijd gericht op het tegengaan van leegstand op de 
kantorenmarkt. Er worden nauwelijks ruimtelijke plannen vastgesteld die voorzien in nieuwe 
(grootschalige) kantoorontwikkelingen. Het zoeken naar alternatieve functies is zeer actueel. De 
vestiging van McDonald’s en een tweede horecavoorziening past goed op onderhavige locatie en 
wordt ook door de bedrijven zelf als goed beoordeeld (zie ook paragraaf 2.2). Doordat voor de 
beoogde ontwikkeling van nieuwe horeca reeds contracten met de toekomstige gebruikers, tevens 
initiatiefnemer, zijn gesloten (of binnenkort zullen worden gesloten) is de behoefte voor onderhavige 
ontwikkeling voldoende aangetoond. 

3.6 Conclusie 
 
De beoogde realisatie van een restaurant, met drive-in en parkeerterrein passen binnen de vigerende 
beleidslijnen van rijk, provincie, gemeente. De projectlocatie is binnen het bestemmingsplan 
‘Bedrijvenpark Breukelerwaard’ bestemd voor kantoren. In de huidige markt is er een te geringe vraag 
naar nieuwe kantoren. Een andere invulling behoort dan ook tot één van de opties voor de definitieve 
inrichting van het terrein. Het toestaan van een bredere horecafunctie in dit gebied is en kan een 
stimulans zijn voor het station alsook voor het bedrijvenpark Breukelerwaard. Gezien de leegstand van 
kantoren is het beleidsmatig gewenst om kantorenbestemmingen te transformeren tot kansrijkere 
bestemmingen. 
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4 MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

4.1 Milieuonderzoek 
 
In het kader van de milieuwetgeving zijn diverse wetten van toepassing op het gebruik van de gronden 
en de bouwmogelijkheden. Het betreft hier veelal zones die van belang zijn of milieuvoorwaarden 
waaraan voldaan moet worden.  
 
Bodem 
 
In de ‘Wet bodembescherming’ zijn bepalingen opgenomen ter behoud en verbetering van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Wanneer (graaf-) werkzaamheden worden uitgevoerd is een 
(verkennend) bodemonderzoek aan de orde om te bepalen of het nodig is om eventuele vervuilde 
grond te saneren. Bij de realisatie van het restaurant zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden.  
 
In november 2012 is door onderzoeksbureau BK bodem onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit 
van de projectlocatie (bijlage 2). Uit het onderzoek is gebleken dat milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem en het grondwater geen belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling. 

Geluid 
 
In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai opgenomen. Wanneer er een nieuwe geluidsgevoelige bestemming wordt gerealiseerd 
op een locatie waar momenteel geen geluidsgevoelige functie aanwezig is en deze locatie binnen de 
geluidszones van industrie, rail- of wegverkeer valt moet een akoestisch onderzoek worden 
uitgevoerd. De onderhavige ontwikkeling voorziet niet in een nieuwe geluidsgevoelige bestemming, er 
wordt ook niet voorzien in een inrichting waarvan de geluidsemissie onderzoek vergt. Akoestisch 
onderzoek is daarom niet nodig. 

Luchtkwaliteit 
 
In Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer worden normen gesteld aan de luchtkwaliteit 
wat betreft een zestal stoffen. Voor de normen voor zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood 
geldt dat overschrijding daarvan in Nederland nauwelijks valt te verwachten. De norm voor 
stikstofdioxide (NO2) wordt in Nederland met name in de directe omgeving van drukke (snel)wegen 
overschreden. De norm voor fijn stof (PM10) wordt eveneens op diverse locaties overschreden. 
 
In de Wet milieubeheer is een koppeling gelegd met ruimtelijke plannen. Deze koppeling houdt in dat 
bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten worden 
onderzocht. De gevolgen hangen direct samen met de eventuele verkeersaantrekkende werking van 
het plan ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Bij de start van een project moet 
onderzocht worden of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt 
worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene 
maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) vastgesteld waarin de 
uitvoeringsregels zijn vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. ‘Niet in betekende mate’ 
is sinds de inwerkingtreding van het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) 
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. 
 
In de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” wordt aangegeven op welke 
manier snel kan worden vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt 
onder de term 'niet in betekende mate'. De bijlage geeft een harde omschrijving van een aantal 
gevallen. Voor woningbouw geldt bij één ontsluitingsweg een aantal van 1.500 nieuwe woningen 
netto, bij twee ontsluitingswegen geldt een aantal van 3.000 woningen. Voor de bouw van kantoren 
geldt bij één ontsluitingsweg een bedrijfsvloeroppervlak van 100.000 m

2
 en bij twee ontsluitingswegen 

geldt een bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m
2
. 

 
Het geldende bestemmingsplan maakt een nieuw kantoorvloeroppervlak van ruim 18.000 m

2
 mogelijk 

en in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Corridor’ is een oppervlak van ruim 16.000 m
2
 

opgenomen. De ontwikkeling van deze kantoorvloeroppervlakten voldoet aan het "niet in betekenende 
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mate (NIBM)" criterium en de ontwikkeling van de nieuwe horecavoorzieningen komt ter vervanging 
van dat kantoorprogramma. De nieuwe ontwikkeling is dus geen extra toevoeging aan het toegestane 
programma. 
 
Bovendien bestaat het grootste deel van de klanten uit passerende automobilisten op de A2 en de 
N401 of bezoekers van de bedrijventerreinen in de omgeving. De zelfstandige verkeersaantrekkende 
kracht van het project is gering, veel geringer dan wat de verkeersaantrekkende werking van nieuwe 
zelfstandige kantoren en bedrijven op deze locatie zouden zijn. De bijdrage aan de luchtkwaliteit ten 
gevolge van het nu voorliggende ruimtelijke besluit is gering.  
 
Het voorliggende plan draagt daarom niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit, dat wil 
zeggen dat het geen bijdrage levert aan een eventuele verslechtering van de luchtkwaliteit in de 
directe omgeving. Derhalve hoeft er ook geen onderzoek en geen verdere toetsing aan de normen uit 
de Wet milieubeheer plaats te vinden. 

Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid is de kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 
waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Beleid en regelgeving op dit gebied is gericht op het 
beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege:  

 het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);  

 het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, waterwegen en spoorwegen;  

 het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.  
 
Met betrekking tot risico's wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: Het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico.  
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als het risico op een plaats buiten een risicobron, uitgedrukt 
als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een 
gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Binnen de wet- en regelgeving 
zijn aan deze definitie grens- en richtwaarden opgehangen ten aanzien van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten.  
 
Het groepsrisico is gedefinieerd als cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
risicobron en een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke 
afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. In wet- en regelgeving is aan het groepsrisico een 
oriënterende waarde toegekend als indicator voor de omvang van een ramp en een afwegingsproces 
gericht op zelfredzaamheid, beheersbaarheid, rampenbestrijding en resteffecten.  
 
Wet- en regelgeving  
 
De wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt geen absolute veiligheid. Een kleine 
kans op een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen wordt geacht tot het normaal maatschappelijk 
risico te behoren. De regelgeving voor inrichtingen met (over het algemeen) grotere hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen is samengebracht in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit Besluit 
is aangegeven welke bedrijven bij het verlenen van een milieuvergunning of het nemen van een 
besluit op grond van de Wro nadere aandacht behoeven. In andere regelgeving dan Bevi kunnen ook 
risiconormen of aan te houden effectafstanden zijn opgenomen ten aanzien van inrichtingen. Te 
denken valt aan het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit ten aanzien van propaantanks, benzine- 
en aardgastankstations en gasdrukregelstations.  
 
De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is neergelegd in de circulaire 
"Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" (Stc. 147, 2004). Deze Circulaire kan worden gezien als 
voorbode van een wettelijke verankering van de risiconormen. Met de realisatie van de wettelijke 
verankering komt de circulaire te vervallen. Aangezien het nog niet duidelijk is op welk moment het 
"Besluit transportroutes externe veiligheid" in werking zal treden is de werkingsduur van de circulaire 
door het ministerie verlengd.  
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Externe veiligheid in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is geregeld in het 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dat op 01-01-2011 in werking is getreden.  
 
Onderzoek  
 
Een eerste indruk van de risicobronnen is verkregen via de provinciale risicokaart.  
 
Inrichtingen 
In de nabijheid van het projectgebied zijn geen inrichtingen die onder het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen vallen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende waarde voor 
het groepsrisico worden ter plaatse dus niet overschreden. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
De rijksweg A2 loopt ten westen van het plangebied. Over deze rijksweg vindt structureel en 
grootschalig transport van gevaarlijke stoffen plaats. 
 
Plaatsgebonden risico 
Volgens het Basisnet geldt een contour van het plaatsgebonden risico van 0 (nul) meter uit het 
midden van de weg als de in ieder geval aan te houden veiligheidsafstand. Deze afstand heeft geen 
ruimtelijke consequenties. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
Daarnaast geldt een contour voor het plasbrandaandachtsgebied van 30 meter uit de rand van de 
rechterrijstrook. In dit gebied mogen in principe geen kwetsbare objecten gebouwd worden zonder 
aanvullende maatregelen. Het toetsingskader voor deze maatregelen is opgenomen in het 
Bouwbesluit. 
 
Groepsrisico 
Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt ongeveer 200 meter uit het midden van de weg. 
Het project voorziet in de vervanging van kantoor en bedrijvenfuncties door horeca. Het groepsrisico 
neemt als gevolg van dit project af. Volgens het Basisnet geldt voor dit deel van de rijksweg A2 géén 
overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico.  
 
Er is met een conservatieve berekening in het rekenprogramma RBMII beoordeeld of de hoogte van 
het groepsrisico als gevolg van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan in het invloedsgebied 
van de rijksweg nader onderzoek nodig maakt. De maximale hoogte van het groepsrisico is kleiner 
dan 0,1 maal de oriënterende waarde van het groepsrisico. Hierdoor is er geen noodzaak om nader 
onderzoek uit te voeren en een verantwoording op te stellen. Het groepsrisico in deze omvang wordt 
zonder verdere maatregelen geaccepteerd. 
 
Lokaal wegennet 
Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de gemeente 
Stichtse Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld. Deze route loopt niet door of langs 
de projectlocatie. Over de vastgestelde route mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand 
verkeer ten behoeve van gevaarlijke stoffen door de gemeente Stichtse Vecht is daarmee niet (meer) 
toegestaan.  
Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 
vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden 
verbonden om een veiligere leefomgeving te realiseren. 
Er kan dus door het plangebied (anders dan over de Rijksweg A2) nog wel transport ten behoeve van 
bestemmingsverkeer plaatsvinden, maar de intensiteit daarvan is dermate laag dat er ruimtelijk geen 
consequenties zijn. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 
Langs de projectlocatie loopt de spoorlijn Amsterdam - Utrecht/Gouda. Over deze spoorlijn vindt 
grootschalig en structureel transport van gevaarlijke stoffen plaats. Over Amsterdam - Utrecht worden 
minder gevaarlijke stoffen getransporteerd dan over Amsterdam - Gouda. 
 
Plaatsgebonden risico 
De afstand voor het plaatsgebonden risico in de huidige situatie bedraagt 11 meter uit het hart van het 
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spoor. In de toekomstige situatie met het Basisnet zal deze afstand naar verwachting maximaal 10 
meter bedragen uit het hart van het spoor. In deze zone zijn geen kwetsbare objecten bestemd, zodat 
aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan. 
Voor het traject Breukelen - Utrecht zal naar verwachting geen contour voor het plaatsgebonden risico 
meer gelden met de invoering van het Basisnet. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
In het toekomstig Basisnet zal een afstand gaan gelden van 30 meter vanaf de buitenste spoorstaaf 
als plasbrandaandachtsgebied. In dit gebied mogen in principe geen kwetsbare objecten gebouwd 
worden zonder aanvullende maatregelen. Het toetsingskader voor deze maatregelen is opgenomen in 
het Bouwbesluit. 
Voor het traject Breukelen-Utrecht zal naar verwachting geen plasbrandaandachtsgebied meer gelden 
met de invoering van het Basisnet. 
 
Groepsrisico 
Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt ongeveer 200 meter uit het midden van de weg. 
Het project voorziet in de vervanging van kantoor en bedrijvenfuncties door horeca.  
 
Voor het conserverende bestemmingsplan Corridor is het groepsrisico als gevolg van transport van 
gevaarlijke stoffen over het spoor berekend. Door de uitbreiding met kantoren neemt het groepsrisico 
toe. Voor de vervanging van kantoorruimte met horeca is opnieuw een berekening doorgevoerd 
(bijlage 5). Uit de berekening is gebleken dat het groepsrisico door de vervanging met horeca geringer 
uit zal vallen dat bij een invulling met kantoren conform het conserverend bestemmingsplan. 
 
Het groepsrisico blijft in alle gevallen ruim onder de factor 0,1 maal de oriënterende waarde en vormt 
daarom geen belemmering voor de realisatie van een nieuwe vestiging van McDonald’s. 
 
Hoogspanningslijnen 
Ten westen van de Rijksweg A2 loopt een 380kV hoogspanningslijn van netbeheerder Tennet en ten 
oosten van de Rijksweg A2 een 150kV hoogspanningslijn van netbeheerder Steding. Het ministerie 
van I&M heeft als beleidsdoel vastgesteld dat ontwikkelingen van nieuwe gevoelige bestemmingen 
(woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen) niet mag plaatsvinden binnen een afstand van 
hoogspanningslijnen waarop de straling nog 0,4 microtesla (magneetveldzone) bedraagt. Het 
onderhavige project voorziet niet in nieuwe gevoelige bestemmingen, zodat nader onderzoek niet 
nodig is. 
 
Voor het beheer van nabij gelegen hoogspannningsverbinding is Joulz verantwoordelijk. Ten aanzien 
van de exacte ligging van de hoogspanningsverbinding is in het kader van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan contact gezocht met Joulz. De exacte ligging was echter vooralsnog niet digitaal 
beschikbaar. Naar alle waarschijnlijkheid is de exacte ligging van de hoogspanningsverbinding ten 
tijde van de ontwerpfase van het bestemmingsplan beschikbaar. De betreffende gronden zullen in het 
ontwerpbestemmingsplan dan ook de bestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ krijgen. 
Hiermee zal bij de realisatie van de horecavoorzieningen rekening worden gehouden. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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Bedrijven en milieuzonering 
 
Bij het realiseren van nieuwe bestemmingen dient gekeken te worden naar de omgeving waarin de 
nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  
 
1. Past de nieuwe bestemming in de omgeving?  
2. Laat de omgeving de nieuwe bestemming toe?  
 
Ad 1  
Het betreft hier de realisatie van een horecavoorziening met drive-in functie en parkeervoorzieningen 
gelegen op een kavel omsloten door wegen binnen het bedrijventerrein Breukelerwaard. Bij het 
verantwoord inpassen van nieuwe bedrijvigheid in een bepaalde omgeving dient rekening te worden 
gehouden met een minimale afstand tussen een milieubelastende activiteit en gevoelige functies zoals 
woningen. Voor de toetsing van deze afstand is gebruik gemaakt van de door de VNG opgestelde 
handreiking Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).  
 
De handreiking geeft aan in Bijlage 1 dat voor een restaurant (SBI: 561) 10 meter aangehouden dient 
te worden. Binnen deze afstand bemeten vanuit de rand van het plangebied zijn geen woningen of 
andere gevoelige functies aanwezig. De nieuwe bestemming past daarmee in zijn omgeving.  
 
Ad 2  
Op de locatie waar in de toekomst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden, moet 
rekening worden gehouden met de hinder van omliggende (agrarische)bedrijven en 
bedrijfsactiviteiten. Voor voorliggend bestemmingsplan geldt dat er geen hinderlijke bedrijven (met 
milieuzoneringen) in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Er worden dan ook geen 
bedrijven in hun bedrijfsvoering of uitbreidingsmogelijkheden beperkt."  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat een horecavestiging past in de omgeving. Het aspect milieuzonering 
vormt geen belemmering voor de realisatie van de nieuwe horecavoorziening.  

4.2 Verkeer en parkeren 
 
De locatie is gelegen langs belangrijke doorgaande wegen met hoge verkeersintensiteiten. Door Delta 
Infra advies is in maart 2012 een quick-scan verkeersafwikkeling uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de 
rotonde bij de projectlocatie met en zonder de ontwikkeling van de restaurants aangepast moet 
worden om het verkeer goed af te kunnen wikkelen. 
 
Het grootste deel van de klanten van het restaurant zijn passerende automobilisten op de A2 en de 
N401 of bezoekers van de bedrijfsterreinen in de omgeving. De zelfstandige verkeersaantrekkende 
kracht van het project is gering. 
 
Uit onderzoek van Goudappel Coffeng (bijlage 1) is gebleken dat door aanpassing van de aan het 
projectgebied gelegen rotonde het verkeer probleemloos afgewikkeld kan worden. Een aanpassing 
van de rotonde is ook zonder de nieuwe horecavestiging noodzakelijk (zie paragraaf 2.2). Het terrein 
wordt aan de zuidkant op de Corridor ontsloten. Het voorrangkruispunt aan de zuidkant kan het 
verkeer zonder probleem verwerken. Aan de in het onderzoek berekende parkeerbehoefte wordt met 
maximaal 79 parkeerplaatsen ruim voldaan. 

4.3 Waterhuishouding 
 
Het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben in februari 2001 de 
startovereenkomst Waterbeheer 21

ste
 eeuw ondertekend. Deze startovereenkomst is in 2003 omgezet 

in het Nationaal Bestuursakkoord Water dat is geactualiseerd in juni 2008. Hiermee hebben deze 
partijen elkaar gecommitteerd om een watertoets toe te passen bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorts bepaald dat waterbeheerders dienen te 
worden geraadpleegd bij het opstellen van bestemmingsplannen.  
 
De watertoets is een instrument om bij alle ruimtelijke plannen en besluiten waarin 
waterhuishoudkundige aspecten voorkomen te toetsen of in voldoende mate rekening wordt 
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gehouden met die aspecten. Het gaat daarbij vooral om aandacht voor de waterkwantiteit (ruimte voor 
water, berging, infiltratie, aan- en afvoer), aandacht voor effecten op de waterkwaliteit en aandacht 
voor de veiligheid (overstroming). 
 
Beleid  
 
Landelijk waterbeleid  
In het Nationaal Waterplan worden onder andere de volgende aandachtspunten genoemd met 
betrekking tot stedelijk water:  

 Duurzaam bouwen een plaats geven in de waterketen;  

 Geen toepassing van uitlogende materialen;  

 Terugdringen van overstorten;  

 Streven naar afkoppelen van 20% van het verharde oppervlak in bestaand stedelijk gebied en 
60% in stedelijk gebied waar nieuwbouw plaatsvindt, in combinatie met zoveel mogelijk infiltreren 
van hemelwater in de bodem;  

 Voldoende berging in het oppervlaktewater;  

 Uitvoeren van een watertoets als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure;  

 Bij locatiekeuzen dient rekening te worden gehouden met het watersysteem;  

 In geval van lichte verontreiniging wordt bij voorkeur afgevoerd via een bodempassage om vuil 
tegen te houden;  

 Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.  
 
Europese Kaderrichtlijn Water  
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de hoofditems. De EU heeft de KRW in 2000 aangenomen 
en inmiddels is de KRW ook in de Nederlandse wetgeving verankerd. De KRW is een raamwerk 
waarbinnen het beleid en de regelgeving van de lidstaten vorm moet krijgen. De KRW is dan ook nog 
steeds in ontwikkeling. De belangrijkste doelstellingen zijn: aquatische ecosystemen behoeden voor 
verdere achteruitgang en waar nodig verbeteren en het bevorderen van duurzaam gebruik van water 
en verminderen van de belasting van grond- en oppervlaktewater.  
 
Stedelijk water  
In 2015 moet al het stedelijk water voldoen aan de norm voor wateroverlast. De huidige kans op 
wateroverlast moet duidelijk zijn; ook mag er geen afwenteling van wateroverlast plaatsvinden. Bij de 
inrichting en vormgeving van stedelijk water moeten ruimtelijke kwaliteiten worden verbeterd. Ook 
wordt aandacht gevraagd voor communicatie met de burger. 
 
Provinciaal Waterbeleid  
 
In het Waterplan 2010-2015 is het provinciale beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en 
beleving van water in de provincie Utrecht weergegeven. Het Waterplan heeft als ondertitel: richting 
robuust. Duurzame en robuuste watersystemen zijn nodig voor het waarborgen van een aantrekkelijke 
woon-, werk- en leefomgeving. In het Waterplan worden drie hoofdthema's onderscheiden: 

 Veiligheid: met aandacht voor preventie, gevolgenbeperking en rampenbeheersing bij 
overstromingen;  

 Kwaliteit en kwantiteit: met aandacht voor voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en 
water voor natuur;  

 Gebruik en Beleving: met aandacht voor mooier water, veilig vaar- en zwemwater.  
 
Bij het Waterplan hoort het Deelplan Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staan de provinciale kaders 
voor de kwaliteit van oppervlaktewater en de maatregelen die de provincie zelf neemt ten aanzien van 
het grondwater.  
 
De projectlocatie heeft op basis van het Waterplan de functie 'stedelijk gebied'. De inrichting en het 
beheer stedelijke gebieden zijn primair gericht op bebouwing en infrastructuur:  

 Een voor bebouwing en infrastructuur gewenste grondwaterstand om zakking te voorkomen en 
droge voeten te houden;  

 Verbeteren van de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het watersysteem;  

 Streven naar het waar mogelijk afkoppelen bij nieuwbouw en stadsvernieuwing en naar maximaal 
afkoppelen bij rioolvervanging of herinrichting in bestaande wijken;  
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 Op de Utrechtse Heuvelrug moet integraal beoordeeld worden op welke wijze het hemelwater 
afkomstig van verhardingen afgevoerd wordt. De opties zijn afkoppelen, infiltreren in de bodem, 
lozen op oppervlaktewater of aansluiting op het riool.  

 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
 
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het waterbeleid voor de komende jaren 
vastgelegd in het "Water beheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015. 'Werken aan 
water in en met de omgeving'". Hierin staat drie hoofdtaken beschreven: zorg voor veiligheid achter de 
dijken, zorg voor voldoende water en zorg voor schoon water. Daarnaast voert het 
hoogheemraadschap in zijn beheergebied taken uit die de waterschappen aanduiden als 
maatschappelijke neventaken. Voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn dat vaarweg- 
en nautisch beheer, faciliteren van het recreatief medegebruik van wateren en dijken, zorg voor 
natuurwaarden en bevordering van cultuurhistorische, landschappelijke, en architectonische waarden. 
 
Watertoets 
De belangen van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht worden uitgevoerd door Waternet. 
Waternet is in een vroeg stadium betrokken geweest bij het voor dit gebied in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan. Waternet heeft in een reactie d.d. 20 juli 2012 op de toegezonden conceptstukken 
aangegeven dat er in hun beheersgebied een aantal waterhuishoudkundige zaken aanwezig zijn die 
planologische bescherming behoeven. Dit betreffen: 

 in het plangebied gelegen hoofdwatergangen; 

 het verbeteren van de waterkwaliteit; 

 in het plangebied gelegen waterkeringen; 

 in het plangebied gelegen WKR-leiding. 
 
In het genoemde bestemmingsplan zijn de adviezen en reacties van Waternet verwerkt.  
 
Uit een studie uit 2011 blijkt dat de waterkwaliteit in polder Breukelerwaard onvoldoende is. Het 
waterschap wil de waterkwaliteit verbeteren door de hoofdwatergangen beter te onderhouden en 
strenger te handhaven op het verbod op maaisel in de sloten. Om ervoor te zorgen dat de 
waterkwaliteit niet verder wordt belast is het van belang om in de regels van het bestemmingsplan 
gebruik van uitlogende bouwmaterialen te verbieden (zoals zink, koper en bitumen). Hiermee zal ook 
bij de realisatie van het restaurant van McDonald’s en een tweede horecavoorziening rekening 
worden gehouden. 
 
Door de projectlocatie loopt de Waterleiding Rijn - Kennemerland (WRK leiding). Dit is een 
transportleiding waarmee water uit de Lek bij Nieuwegein naar de Amsterdamse waterleidingduinen 
(Waternet) en de Kennemerduinen (PWN) wordt getransporteerd waar het wordt geïnfiltreerd ten 
behoeve van de drinkwaterbereiding. Deze leiding wordt in het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan planologisch beschermd middels de dubbelbestemming 'Leiding - Water'. Hiermee 
zal ook bij de realisatie van de restaurant rekening worden gehouden. 
 
Conclusie 
 
De projectlocatie is in het geldende bestemmingsplan bestemd voor kantoren. In het voorontwerp 
bestemmingsplan De Corridor is de locatie bestemd voor bedrijven en kantoren. De toegestane 
bouwmassa wordt niet overschreden en er wordt niet afgeweken van de situering van toegestane 
bebouwing. De vervanging van genoemde functies met een horecavestiging zal dan ook geen nadelig 
effect op de waterhuishoudkundig situatie ter plaatse hebben. 

4.4 Flora en fauna 
 
Kader  
 
Het natuurbeschermingsbeleid en de wet- en regelgeving op het gebied van flora en fauna kennen 
twee sporen, namelijk een gebiedsgericht en een soortgericht spoor. Als gevolg van ontwikkelingen op 
Europees niveau heeft de laatste jaren een actualiseringslag plaatsgevonden binnen het nationaal 
natuurbeschermingsrecht. Met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn volledig in nationale wetgeving geïmplementeerd.  
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De twee sporen hebben daarbij elk hun eigen wettelijk verankering. De Natuurbeschermingswet richt 
zich op de bescherming van gebieden, de Flora en faunawet op de bescherming van soorten. 
 
Gebiedsbescherming  
 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur 
voorrang heeft. Provincie Utrecht heeft in het Streekplan 2005-2015 (structuurvisie) de EHS 
planologisch verankerd. Hierin is omschreven dat de EHS bestaat uit een netwerk van bestaande en 
nog te ontwikkelen natuurgebieden, tussenliggende agrarische gebieden met natuurwaarden en 
verbindingen daartussen. Deze verbindingen worden ecologische verbindingszones genoemd.  
Onderhavige ontwikkeling zal geen negatieve gevolgen hebben voor de EHS en de hierbij horende 
verbindingszones.  
 
Soortenbescherming  
 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. In deze wet is de soortbeschermingsregeling 
uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn volledig geïmplementeerd. In verband met de 
uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en 
met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het project-/plangebied.  
 
Onderzoek 
 
De projectlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingswetgebied is het Natura 2000- gebied de 
Oostelijke Vechtplassen op ca. 2 km afstand van het plangebied. Gelet op de ligging ten opzichte van 
dit Natura 2000-gebied is door de Milieudienst in het kader van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan voor dit gebied onderzocht in hoeverre significante effecten op het natuurgebied 
door dat bestemmingsplan te verwachten zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat er op grond van de in het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen geen nadelige gevolgen voor het Natura 2000-
gebied te verwachten zijn, waardoor het opstellen van een passende beoordeling of het aanvragen 
van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet niet aan de orde is. De realisatie van 
een restaurant zal niet tot een andere conclusie leiden. 
 
Op grond van het genoemde bestemmingsplan kunnen aan aantal thans onbebouwde gronden 
bedrijfsmatig bebouwd worden. Dit betreffen ook de onderhavige projectlocatie. Gelet op de geringe 
zwaarte van de bedrijfscategorieën die toegestaan zijn op deze gronden, maximaal 3.1 en 3.2 
bedrijven, kan gesteld worden dat effecten als gevolg van externe werking door bijvoorbeeld geluid, 
licht en stikstofdepositie zijn op een afstand van meer dan 2 km niet meer waarneembaar zijn. Dat 
geldt ook voor de vestiging van nieuwe horeca. 
 
Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende beoordeling of het 
aanvragen van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is niet aan de orde.  
 
In november 2012 heeft ecologisch adviesbureau Els & Linde een ecologische quick-scan uitgevoerd 
(bijlage 3). Op 10 november 2012 is het plangebied bezocht door een ecoloog. Uit de resultaten van 
het ecologisch onderzoek is gebleken dat er geen beschermde soorten op het plangebied zijn 
aangetroffen of te verwachten. Aantasting door de geplande ontwikkelingen zal - gezien de aard en 
omvang van de geplande ontwikkelingen - geen negatieve impact hebben op zowel het Nationaal 
Landschap Groene Hart als op de Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Conclusie 
 
Uit het voorafgaande is gebleken dat de ontwikkeling niet tot aantasting van beschermde gebieden zal 
leiden. Ook bevinden zich geen beschermde planten of dieren in het gebied. Voor de geplande 
ontwikkelingen is daarom geen ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet noodzakelijk. Er is 
evenmin een verklaring van geen bedenkingen nodig. 
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4.5 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Archeologie 
 
Met de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is het verplicht om bij alle ruimtelijke 
besluiten het archeologisch belang een volwaardige plaats toe te kennen. De wet vraagt de 
gemeenten om in de voorbereidingsfase van een nieuw bestemmingsplan inventariserend 
archeologisch onderzoek te laten uitvoeren.  
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft een archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart 
vastgesteld. Op grond van de verwachtingswaardekaart zijn de gronden in het plangebied 
aangewezen als gronden met hoge archeologische verwachting. Daarom dient voor het onderhavige 
project archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 
 
In november 2012 is door archeologisch onderzoeksbureau ADC ArcheoProjecten onderzoek verricht 
naar eventueel aanwezige archeologische waarden in het projectgebied (bijlage 4). Uit het onderzoek 
is gebleken dat geen archeologische waarden in het gebied verwacht worden. Aanvullend onderzoek 
wordt niet nodig geacht. 
 
Wel geldt, conform de Monumentenwet, een meldingsplicht in geval tijdens de uitvoering van 
bouwwerkzaamheden archeologische sporen en of vondsten worden aangetroffen. Dit houdt in dat de 
aanwezigheid van bodemvondsten ouder dan 50 jaar bij bouwwerkzaamheden aan de gemeentelijke 
archeoloog gemeld wordt zodat in gezamenlijk overleg met de uitvoerder maatregelen getroffen 
worden tot documentatie en berging van de vondsten. 
 
Cultuurhistorie 
 
Er bevinden zich geen cultuurhistorische waarden in het projectgebied. 

4.6 Kabels en leidingen 
 
Hoogspanningslijnen  
 
Ten westen van de Rijksweg A2 loopt een 380kV hoogspanningslijn van netbeheerder Tennet en ten 
oosten van de Rijksweg A2 een 150kV hoogspanningslijn van netbeheerder Steding. Aangezien de 
ontwikkeling geen gevoelige functie betreft is nader onderzoek niet nodig. 
De zakelijke rechtsstrook van de 150kV hoogspanningsleiding bedraagt 27,50 meter aan weerzijde 
van de leiding. Hiermee zal bij de realisatie van het gebouw rekening worden gehouden. 
 
Waterleiding 
 
Door de projectlocatie loopt de Waterleiding Rijn - Kennemerland (WRK leiding). Dit is een 
transportleiding waarmee water uit de Lek bij Nieuwegein naar de Amsterdamse waterleidingduinen 
(Waternet) en de Kennemerduinen (PWN) wordt getransporteerd waar het wordt geïnfiltreerd ten 
behoeve van de drinkwaterbereiding. Deze leiding wordt in het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan planologisch beschermd middels de dubbelbestemming 'Leiding - Water'. Hiermee 
zal ook bij de realisatie van de restaurant rekening worden gehouden. 
 
Buisleidingen 
 
Op circa 380 meter afstand bevindt zich een hogedruk gasleiding en bij deze leiding horende 
gasdrukmeet- en regelstation. Deze vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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5 HAALBAARHEID 

5.1 Economische haalbaarheid 
 
5.1.1. Haalbaarheidsstudie horecavestiging 
 
Een McDonald’s restaurant in Breukelen, staat reeds jaren in het expansieplan van McDonald’s 
Nederland. De voornaamste reden voor deze locatie zijn de strategische ligging en zichtmogelijkheden 
van bedrijventerrein De Corridor langs de rijksweg A2. Dit deel van de rijksweg tussen Amsterdam en 
Utrecht betreft één van de drukste rijkswegen van Nederland. 
  
Kavel 1 op Park Breukelen ligt op het kruispunt van de rijksweg A2 en de provinciale weg N401. Deze 
provinciale weg loopt naar de dorpskernen van de gemeente Stichtse Vecht, Universiteit Nyenrode en 
diverse recreatiegebieden. Daarnaast ligt Kavel 1 naast het OV-knooppunt Breukelen; een 
drukbezocht P&R-station voor (zakelijke) reizigers tussen Utrecht en Amsterdam. Al deze ingrediënten 
maken Breukelen een interessante vestigingsplaats voor een horecaontwikkeling.  
 
Ondanks de enorme hoeveelheid passanten, is het aantal horecalocaties aan de A2 tussen Utrecht en 
Amsterdam beperkt. Bekende ontmoetingsplaatsen zijn Hotel Breukelen en de tankstations Ruwiel en 
Haarrijn. Het centrum van Breukelen kent meer restaurants en het NS-station heeft een 
horecavoorziening (Ed Kroket), maar deze hebben geen directe relatie met de passanten van rijksweg 
A2. Zij zijn meer gericht op lokale gasten en toerisme. De horecavoorziening op het NS-station is 
daarnaast gericht op reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer.  
 
Het aanbod van snelweg gerelateerde horecabedrijven langs de rijksweg A2 tussen Amsterdam en 
Utrecht bestaat uit zes Quick Service restaurants (QS: KFC en Burger King bij Holendrecht en vier 
bedrijven in de Foodspot bij Leidsche Rijn), vier Informal Eating Out restaurants (IEO: Steaks, 
Vandaag, Kalimera en Takumi) en vier Hotel-restaurants (HR: Fletcher Amsterdam, Bilderberg 
Residence Vinkeveen, Hotel Breukelen en Carlton President). Kwantitatief is dit aanbod laag, 
vergelijken met het aanbod op vergelijkbare snelwegtrajecten (tussen twee grote steden):  
 

Rijkswegtraject QS IEO HR Totaal 

A4 Hoofddorp - Leiden 6 5 7 18 

A1 Amersfoort Amsterdam 3 5 5 13 

A12 Utrecht - Den Haag 5 6 6 17 

A2 Utrecht - Den Bosch 6 3 4 13 

Gemiddeld 5 4,75 5,5 15,25 

 
Op het traject Utrecht-Amsterdam bedraagt het aantal snelweg gerelateerde restauratieve 
voorzieningen 14. Snelwegtrajecten tussen steden van vergelijkbare omvang als dit traject hebben 
gemiddeld 15,25 snelweg gerelateerde restauratieve voorzieningen. Daarmee is het aanbod tussen 
Amsterdam en Utrecht aan de A2 in kwantitatieve zin beneden gemiddeld.  
 
Het aanbod is eveneens beoordeeld door het aantal restaurants op de betreffende snelwegtrajecten af 
te zetten tegen het aantal voertuigbewegingen per etmaal. Op de vergeleken snelwegtrajecten 
bedraagt het gemiddeld aanbod 15,25 restauratieve voorzieningen en de gemiddelde 
snelwegintensiteit bedraagt 128.000:  
 

Rijkswegtraject Totaal Intensiteit Restaurants per 10.000 MV 

A4 Hoofddorp - Leiden 18 135.425 1,33 

A1 Amersfoort Amsterdam 13 119.253 1,09 

A12 Utrecht - Den Haag 17 132.764 1,28 

A2 Utrecht - Den Bosch 13 125.827 1,03 

Gemiddeld 15,25 128.317 1,19 
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Per 10.000 motorvoertuigen zijn op vergelijkbare snelwegtrajecten gemiddeld 1,19 restauratieve 
voorzieningen (QS, IEO & HR). Het traject Amsterdam-Utrecht telt een aanbod van 0,83 restauratieve 
voorzieningen per 10.000 motorvoertuigen. Dit is fors (30%) lager dan het gemiddelde van 
vergelijkbare wegtrajecten. Wanneer het aanbod met twee restaurantvestigingen toeneemt, blijft het 
aanbod per 10.000 motorvoertuigen beneden gemiddeld (0,95 ten opzichte van 1,19 gemiddeld):  
 

A2 Holendrecht - Leidsche Rijn 14 168.629 0,83 

Breukelen incl. ontwikkeling 15 168.629 0,95 

 
Conclusie  
 
Gelet op 1) het in kwantitatieve zin beperkte aanbod 2) de hoeveelheid passanten dat dagelijks de 
locatie passeert en 3) het de omvang van verzorgingsgebied, is er voldoende ruimte in de markt om 
twee horecavestigingen aan het snelwegtraject Amsterdam-Utrecht van de A2 toe te voegen. Het 
aanbod restauratieve voorzieningen tussen Amsterdam en Utrecht bedraagt thans 0,83 restaurants 
per 10.000 motorvoertuigen, terwijl dit 1,19 is bij vergelijkbare snelwegtrajecten. Door twee restaurants 
toe te voegen, blijft het aanbod met 0,95 beneden het gemiddelde van vergelijkbare snelwegtrajecten. 
 
5.1.2. Exploitatieplan  
 
De ontwikkellocatie is in eigendom van drie partijen: de gemeente Stichtse Vecht, Park Breukelen 
V.O.F. en Breukhorst Vastgoed. Voor de ontwikkeling van de locatie worden de betreffende gronden 
verkocht aan McDonald’s. De contractvorming voor de verkoop van gronden loopt nog. Alle kosten 
voor dit project worden gedragen door de initiatiefnemer McDonald’s. Het kostenverhaal wordt 
verzekerd door middel van de grondtransactie tussen McDonald’s en de gemeente. Er wordt daarom 
geen exploitatieplan vastgesteld.  

5.2  Maatschappelijke haalbaarheid  
 
In het kader van de te voeren procedure wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Corridor’ met 
daarin de relevante delen van deze ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegd.  
 

5.3 Conclusie  
 
De ontwikkeling is dusdanig concreet dat deze kan worden opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Corridor’. Het project is getoetst aan het beleid op alle overheidsniveaus. 
De ontwikkeling is ook aan alle milieuaspecten getoetst. Uit de onderzoeken is gebleken dat geen 
aantasting van het milieu of een overschrijding van wettelijk voorgeschreven normen plaats zal vinden. 
Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid en zal de leegstand 
van kantoorlocaties worden tegengegaan. De afwijking van het vigerend bestemmingsplan zijn 
aanvaardbaar en de ontwikkeling is wenselijk. Op 2 oktober 2012 heeft het college van burgemeester 
en wethouders reeds positief besloten over het onderhavige project.  


