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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten om de bestemmingsplannen te 

actualiseren. De actualisering van de bestemmingsplannen is opgezet om het 

aantal plannen te verkleinen, maar ook om een meer eenduidige regeling te 

bewerkstelligen. Ook zijn geldende plannen soms op onderdelen onvoldoende 

toegerust om een goed antwoord te geven op de hedendaagse vraagstukken. 

De veranderingen in het landelijk gebied vragen om een ander, meer actueel 

ruimtelijk kader, zo blijkt onder andere uit het Streekplan 2005-2015, de Be-

leidslijn nieuwe Wro (Beleidsneutrale omzetting van het Streekplan) en de 

Provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Utrecht en de Nota Ruim-

te van het Rijk. Het onderliggende bestemmingsplan houdt met deze nieuwe 

beleidskaders rekening, evenals met het Convenant Kleine Landschapselemen-

ten, het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen en het Beeldkwali-

teitsplan Breukelen en Loenen.   

1 . 2   

P r o b l e e m -  e n  d o e l s t e l l i n g  

P r o b l e em s t e l l i n g  

De actualisering van de bestemmingsplannen die gelden voor het landelijk 

gebied ten westen van de A2, maakt deel uit van de actualiseringsopgave van 

alle gemeentelijke bestemmingsplannen. Hiervoor is in 2003 de nota 'Actualise-

ring bestemmingsplannen, proces en capaciteit' opgesteld.  

 

Voor het landelijk gebied is het noodzakelijk te beschikken over een actueel, 

juridisch bindend en handhaafbaar bestemmingsplan. De meeste geldende 

planologische regelingen voor het landelijk gebied zijn inmiddels ouder dan 

tien jaar, hetgeen tevens betekent dat de gemeente aan haar wettelijke plicht 

moet voldoen. 

 

O p g a v e  

Het plangebied staat niet voor grote veranderingen. Het gaat veeleer om het  

vastleggen van de bestaande situatie en mogelijkheden in een actueel toet-

singskader, het behoud van de bestaande karakteristiek en het beschermen 

van de bestaande (landschappelijke) waarden, onder andere door zorgvuldig 

beheer. Daarnaast zijn kwalitatieve verbeteringen mogelijk. Hierbij kan wor-

den gedacht aan de versterking van het recreatieve karakter. Het gaat daarbij 

voornamelijk om het uitbreiden van het routenetwerk (fietsen, wandelen, 

paardrijden, varen), maar ook om kleinschalige verblijfsrecreatieve projecten, 
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zoals bed-and-breakfast, kampeerboerderij, kamperen bij de boer en dergelij-

ke. 

Uiteraard heeft de gemeente in dit gebied ook te maken met de ontwikkelin-

gen in de landbouw, zoals schaalvergroting, verbreding en bedrijfsbeëindiging. 

De huidige praktijk is veelal dat bij beëindiging van de agrarische functie, de 

bedrijfsgebouwen worden omgezet in een woonfunctie en andere (niet-

agrarische) bedrijvigheid. 

In het plangebied speelt het water ook een belangrijke rol. In verband hiermee 

dient aandacht te worden besteed aan de waterhuishoudkundige situatie. De 

wensen en eisen van de waterschappen zijn geïnventariseerd en zo mogelijk 

verwerkt. 

 

D o e l s t e l l i n g e n  

Op basis van bovenstaande opgave kunnen de volgende doelstellingen worden 

geformuleerd. Enerzijds is het doel van het bestemmingsplan om te komen tot 

een degelijk toetsingskader voor de verdere ontwikkeling van reeds bestaande 

functies. Het plan beoogt daarmee het volgende te regelen: 

- de functies waarvoor de gronden binnen het plangebied mogen worden 

gebruikt, bijvoorbeeld voor de landbouw, voor wonen, voor recreatie, 

enzovoort; 

- de functies waarvoor mag worden gebouwd, op welke plaats mag wor-

den gebouwd en onder welke voorwaarden; 

- de functies waarvoor gronden mogen worden ingericht, waar en onder 

welke voorwaarden inrichtingswerkzaamheden mogen worden uitge-

voerd, bijvoorbeeld het graven of dempen van sloten, het aanleggen van 

wegen, enzovoort. 

Anderzijds wordt er met het bestemmingsplan ook naar gestreefd om onge-

wenste ontwikkelingen tegen te houden of juist ruimte te creëren voor ontwik-

kelingen die in de komende planperiode zijn te verwachten. Bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing en de Ecologische Hoofd-

structuur. Om hierbij sturend op te kunnen treden, zal het bestemmingsplan 

een visie bevatten voor de toekomst, met daaraan gekoppeld specifiek beleid 

en regels. Dit is een belangrijke stap in de totstandkoming van het bestem-

mingsplan. De stap dient ertoe een visie te ontwikkelen welke sturing en on-

derbouwing biedt aan het bestemmingsplan en de daarin opgenomen 

flexibiliteitsbepalingen. 

1 . 3   

D e  b e g r e n z i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  

 Het plangebied omvat het landelijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht 

ten westen van de rijksweg A2. Ten noordoosten van Nieuwer Ter Aa ligt een 

klein gebied ten oosten van de A2 dat ook in het plangebied hoort. De buurt-

schappen Portengensebrug, Portengen, Oukoop, Oud Aa, Kortrijk, Laag-

Nieuwkoop en Spengen en het bedrijventerrein nabij het buurtschap Porten-

gensebrug vallen binnen het plangebied. Buiten het plangebied gelaten zijn de 

kernen Nieuwer Ter Aa en Kockengen, inclusief het toekomstige woongebied 
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4e kwadrant. Op de kaart 'Begrenzing plangebied' is de exacte begrenzing van 

het bestemmingsplan Landelijk Gebied  West weergegeven. 

 

 
A f b e e l d i n g  1 :  P l a n g e b i e d  

1 . 4   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

De volgende bestemmingsplannen worden geheel of gedeeltelijk herzien door 

het bestemmingsplan Landelijk Gebied West: 

- Landelijk Gebied Kockengen 1989, vastgesteld door de raad in juni 1990 

en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in januari 1991; 
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- Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste herziening 1998, vastgesteld 

door de raad in juni 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in 

februari 1999; 

- Landelijk Gebied West 1993, vastgesteld door de raad in april 1994 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in november 1994; 

- Portengensebrug 1980, vastgesteld door de raad in april 1981 en goed-

gekeurd door Gedeputeerde Staten in augustus 1982; 

- Portengensebrug 1980, eerste herziening, vastgesteld door de raad in 

juni 1992 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in januari 1993; 

- Uitwerkingsplan Portengensebrug 1991, vastgesteld door de raad in juli 

1991 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in november 1991; 

- Landelijk Gebied West 1973, vastgesteld door de raad in maart 1974 en 

gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in oktober 1975; 

- Landelijk Gebied West 1973, eerste herziening, vastgesteld door de raad 

in april 1992 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in november 

1992; 

- Verbreding Rijksweg A2, vastgesteld door de raad in oktober 2000 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in 2001. 

 

De geldende plannen zijn als volgt opgezet: 

- bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 en bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Kockengen 1989,  eerste herziening 1998.  

Deze plannen zijn  conserverend van aard. Alle functies zijn specifiek 

bestemd. Er is beperkt ruimte voor aanpassing en vergroting. In de 

plannen zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het aanwijzen 

van nieuwe agrarische bouwvlakken voor een agrarisch hulp- 

/loonbedrijf, vergroting en/of vormverandering van agrarische bouw-

vlakken en omzetting van agrarische doeleinden naar wonen en agrari-

sche doeleinden III, tevens cultuurhistorisch, landschappelijk en 

natuurwetenschappelijk terrein. Daarnaast is een vrijstellingsbevoegd-

heid opgenomen voor het vergroten en/of van vorm veranderen van be-

bouwingsvlakken. 

- bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

Het plan is een conserverend plan. De bestaande functies zijn waar mo-

gelijk geaccepteerd en voorzien van een beperkte ruimte voor aanpas-

singen en vergroting. Er is een onderscheid gemaakt tussen agrarische 

bedrijven en intensieve veehouderijen. Er zijn vrijstellingsbevoegdhe-

den opgenomen voor verruiming van maatvoeringen, beroepen aan huis, 

woondoeleinden bij beëindiging agrarisch bedrijf, intensieve veehoude-

rij, tweede bedrijfswoning, opslag, nutsvoorzieningen en dergelijke. Er 

zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor tweede bedrijfswoningen, 

nieuwe bouwvlakken, intensieve veehouderij en verbreding van wegen 

en openbaar vervoer. 

- bestemmingsplan Portengensebrug 1980, bestemmingsplan Portengense-

brug 1980, eerste herziening en Uitwerkingsplan Portengensebrug 1991. 

In deze plannen zijn de bedrijfsbestemmingen langs de Industrieweg 

globaal aangegeven. In de eerste herziening is een zonering aan het be-

drijventerrein toegevoegd. Een parallel gelegen strook heeft een uit te 



 

  
038.00.01.22.00.00.toe - Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht - 

21 december 2012 
 

13 

werken bestemming ten behoeve van bedrijven gekregen. De overige 

percelen, langs de Ruwielsekade, de Nieuwendijk en de weg Portengen 

zijn specifiek aangeduid.  

Er zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor andere typen bedrij-

vigheid, wijziging van de bestemmings- en bouwgrenzen en de recon-

structie van wegen en een woonschepenligplaats. Verder zijn 

vrijstellingsbevoegdheden opgenomen voor de realisatie van een 

dienstwoning, verhoging van het bebouwingspercentage en binnen som-

mige artikelen vrijstelling van bepaalde bouwbepalingen. 

In de uitwerking hebben de bedrijven een globale aanduiding op de ver-

beelding gekregen. Het gebied is gezoneerd. De lichtste vorm van be-

drijven is toegelaten aan de weg Portengen. Woningen dienen aan de 

zijde van het weidegebied te worden gesitueerd.  

- bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1973 en bestemmingsplan Lan-

delijk Gebied West 1973, eerste herziening. 

Deze plannen zijn conserverend van aard. Alle functies zijn specifiek 

bestemd. Er is beperkt ruimte voor aanpassing en vergroting. 

- bestemmingsplan Verbreding Rijksweg A2. 

Dit plan schept het kader voor de verbreding van de rijksweg A2. Het 

plan is ook strikt beperkt tot deze ontwikkeling. Het kent de bestem-

mingen Wegen I/II, Natuurontwikkelingsgebied en Water. Deze laatste 

twee bestemmingen komen langs de randen van de weg voor.  

1 . 5   

W i j z e  t o t s t a n d k o m i n g  b e s t e m m i n g s -

p l a n  

Om te komen tot het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, zijn de volgen-

de stappen gezet. 



038.00.01.22.00.00.toe - Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht - 

21 december 2012 

 
 

14 

Inventarisatie

Ontwikkelingsvisie

Stedenbouwkundige analyse

Ontwerprichtlijnen en Visie

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Bestemmingsplan Landelijk Gebied West
 

A f b e e l d i n g  2 :  s c h e m a  t o t s t a n d k o m i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

 

Belangrijke stappen tot het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Ge-

bied West zijn het uitvoeren van een inventarisatie van de bestaande situatie 

en het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen in het plangebied. Het is 

immers een plicht ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ordening van 

het gebied onderzoek te verrichten naar de bestaande toestand (artikel 3.1.6  

Bro ). 

Ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

West zijn de volgende onderzoeken verricht: 

1. Inventarisatie bestaande bebouwing en gebruik. 

2. Inventarisatie landschappelijke waarden en natuurwaarden. 

3. Stedenbouwkundige analyse, dat wil zeggen een analyse van de inventa-

risatie en het onderzoek naar knelpunten, mogelijkheden en kansen 

voor het plangebied. 

4. Natuurwaardeninventarisatie. 

 

Daarnaast is een planMER opgesteld vanwege de uitbreidingsmogelijkheden 

voor veehouderij die het bestemmingsplan biedt. Op grond van de Natuurbe-

schermingswet (Nbw) moet voor plannen met mogelijk significant negatieve 

effecten op omliggende Natura 2000-gebieden een passende beoordeling wor-

den gemaakt. Dit is een toetsing  zoals bedoeld in artikel 19j van de Nbw. De 

aanleiding voor deze passende beoordeling is, zoals bij bijna alle bestem-

mingsplannen buitengebied, de stikstofemissies vanuit het plangebied en de als 

gevolg daarvan stikstofdeposities op omliggende Natura 2000-gebieden. Deze 

passende beoordeling is integraal onderdeel van het planMER. Een samenvat-

ting van het MER is opgenomen in hoofdstuk 3. 
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A a n p a k ,  p r o ce d u r e  en  s t a t u s  v a n  d e  i n v e n t a r i s a t i e  

In de periode van februari tot en met maart 2007 is de feitelijke situatie in het 

plangebied verkend en is (uitvoerig) onderzoek verricht naar de afzonderlijke 

aspecten ten behoeve van het ruimtelijk beleid in het plangebied.  Deze inven-

tarisatie is medio 2009 geactualiseerd. Het betreft een grondige en zorgvuldige 

inventarisatie van bestaande functies, ruimtelijke kwaliteiten en bebouwing, 

milieuaspecten, maar ook geldende rechten en afspraken.  

Met de inventarisatie is beoogd duidelijk in beeld te krijgen wat de huidige 

toestand en wat het huidige gebruik van de bebouwing en de waarden zijn. 

De volgende gegevens zijn geïnventariseerd: 

- de bebouwing en het gebruik van deze bebouwing bij: 

- agrarische bedrijven; 

- overige bedrijven; 

- woningen; 

- dagvoorzieningen en verblijfsrecreatieve voorzieningen; 

- nutsvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen; 

- natuurwaarden, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

 

Gedurende de inventarisatie is onder andere gekeken naar de situering van de 

bedrijfsgebouwen, de aard van de (agrarische) bedrijvigheid, het type agra-

risch bedrijf, de omvang van het agrarisch bedrijf, het aantal bedrijfswonin-

gen, het gebruik van de omliggende grond, de aanwezigheid van 

nevenactiviteiten, de omvang van andersoortige bedrijvigheid, enzovoort. 

 

De inventarisatiegegevens zijn verwerkt in een afzonderlijke rapportage met 

overzichtskaarten, waarop (het gebruik van) de bebouwing is aangegeven.  

 

W a t e r t oe t s  

Op 16 maart 2007 vond met beide waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie en Rijkswaterstaat 

overleg plaats in het kader van de watertoets. Het gespreksverslag is in bijla-

ge1 opgenomen. Voorts heeft met de waterschappen en de provincie afzonder-

lijk overleg plaatsgevonden over het concept van de waterparagraaf. De 

resultaten van dit overleg zijn verwerkt in het bestemmingsplan. 

 

S t e d e n b o uw k u n d i g e  a n a l y s e  

Ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan is de bestaande situa-

tie onderzocht en geanalyseerd. Het betreft een analyse van de inventarisatie 

en het onderzoek naar knelpunten, mogelijkheden en kansen voor het plange-

bied. De informatie is thematisch beschreven. Voor zover noodzakelijk, wor-

den aspecten daaruit overgenomen. 

 

O n t w i k k e l i n g s v i s i e  

In vervolg op het onderzoek en de inventarisatie naar de bestaande situatie in 

het plangebied is een ontwikkelingsvisie opgesteld. De ontwikkelingsvisie is 

verwerkt in dit bestemmingsplan. In hoofdstuk vier wordt kort de ontwikke-

lingsvisie op het plangebied samengevat. De ontwikkelingsvisie geeft aankno-
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pingspunten voor wijzigingsbevoegdheden. Het Landschapsontwikkelingsplan 

Breukelen-Loenen, het Beeldkwaliteitsplan Loenen en Breukelen en het Conve-

nant Kleine Landschapselementen zijn de kaders voor de visie voor het lande-

lijk gebied.  

 

De visie geeft sturing aan nieuwe ontwikkelingen die zich de komende jaren 

kunnen aandienen. In de ontwikkelingsvisie is de visie op het plangebied uit-

gewerkt in ontwerprichtlijnen De visie is verwerkt in het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied West door middel van gebruikelijke flexibiliteitsbepalingen. 

De ontwikkelingsvisie is bedoeld als kader voor buitenplanse afwijkingen en 

bestemmingsplanherzieningen. De ontwerprichtlijnen zijn hier leidend voor. 

Daarnaast geeft het aanknopingspunten voor wijzigingsbevoegd-heden. De 

ontwikkelingsvisie bevat daarnaast een visie op het plangebied voor de komen-

de 10 á 15 jaar.  

 

O r g a n i s a t i e  

De inventarisatie, de ontwikkelingsvisie en het bestemmingsplan zijn in nauwe 

samenwerking met en onder begeleiding van een ambtelijke projectgroep tot 

stand gekomen. Daarnaast zijn ook de gemeenteraad en een klankbordgroep 

belangrijke partners in het proces. Onder meer in de vorm van arenadebatten 

hebben zij hun mening gegeven. Daarnaast heeft de gemeenteraad gediscussi-

eerd aan de hand van de Discussienotitie uitgangspunten bestemmingsplannen 

Landelijk Gebied West. 

 

Alle voornoemde gemeentelijke onderzoeken, maar ook vele gemeentelijke 

documenten en beleidsnota's hebben in dit bestemmingsplan hun weerslag 

gevonden. Voorzover in deze plannen geen sprake is van ruimtelijk relevant 

beleid en voorzover het beleid betrekking heeft op gebieden gelegen buiten 

het plangebied, blijven deze documenten hun rechtskracht behouden als het 

bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het bestemmingsplan herziet de genoem-

de bestemmingsplannen in paragraaf 1.4. Het plan is gebaseerd op de steden-

bouwkundige analyse en de inventarisatie Landelijk Gebied West.  

1 . 6   

L e e s w i j z e r  

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de 

bestaande situatie wat betreft  water en landschap, maar ook de functionele 

analyse wordt weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de uitvoer-

baarheid van het bestemmingsplan, hierin zijn met name de milieuaspecten 

beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de visie op het plangebied en hoofdstuk 5 

op het bestemmingsplanbeleid. Hierin is de juridische planopzet beschreven. 

In hoofdstuk 6 is aandacht besteed aan handhaving, planschade en de econo-

mische uitvoerbaarheid van het plan. Het laatste hoofdstuk bevat de resulta-

ten van de inspraak. 
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Voorts bevat de toelichting 7 bijlagen, te weten: 

1. Gespreksverslag watertoets 

2. Rijksmonumenten 

3. Gemeentelijke monumenten 

4. Literatuurlijst 

5. Beleidsanalyse 

6. Natuurwaardeninventarisatie (separaat) 

7. Nota Inspraakreacties en vooroverleg  

 

In bijlage 5 is een uitgebreide beleidsanalyse opgenomen. Dit dient ter onder-

bouwing van de Ontwikkelingsvisie in hoofdstuk 4 en het bestemmingsplanbe-

leid, zoals dat in hoofdstuk 5 is opgenomen.  
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2 2  A n a l y s e  b e s t a a n d e  

s i t u a t i e  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de functies, de waarden en de belangen die 

in het plangebied aanwezig zijn.  

De gemeente sluit bij de analyse aan bij de lagenbenadering waarbij ordenende princi-

pes, zoals natuur, water en cultuurhistorie en de infrastructuur (vervoers- en verkeers-

netwerk, leidingen) sterker sturend worden dan voorheen. 

De volgende gegevens zijn verbeeld op kaart: 

 

Laag 1: 

- geomorfologie en reliëf; 

- bodem en water; 

- landschap en cultuurhistorie. 

 

Laag 2: 

-  infrastructuur; 

-  belemmeringen. 

 

Laag 3: 

-  occupatiepatronen. 

 

Laag 4: 

- de beleidslaag.  

 

De beleidslaag is beschreven in de apart vastgestelde Stedenbouwkundige analyse. Het 

beschreven beleid is overgenomen in de bijlagen bij dit bestemmingsplan, en wordt 

niet in deze paragraaf herhaald. Relevant beleid is verwerkt onder de diverse thema’s. 

Zo komt het beleid ten aanzien van agrarische bedrijven terug in paragraaf 2.4.1 Agra-

risch. 

2 . 2   

L a a g  1  G e o m o r f o l o g i e ,  r e l i ë f ,  b o d e m ,  w a -

t e r ,  n a t u u r ,  l a n d s c h a p  e n  c u l t u u r h i s t o r i e   

In het plangebied komt een groot aantal waarden voor. Deze waarden, alsmede de 

belangrijkste watergangen en wateropgaven staan in deze laag weergegeven. De be-
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staande en nieuwe natuurwaarden zijn verbeeld op de kaart 'natuur' (laag 4), zoals 

opgenomen in paragraaf 2.2.3 Natuur. 

Voornoemde waarden zijn het resultaat van een complex samenspel tussen het water-

systeem, de bodemtypologie en de geomorfologie. 

Het landschap in de gemeente Stichtse Vecht is het resultaat van een voortdurende 

wisselwerking tussen de ondergrond, de waterhuishouding, flora en fauna en menselij-

ke ingrepen in de loop der eeuwen. De ondergrond was in eerste instantie bepalend 

voor de opbouw van het landschap. Later drukte de mens steeds meer zijn stempel op 

het landschap. 

De beschrijving en de analyse in deze paragraaf zijn als volgt onderverdeeld: 

- de ondergrond: geomorfologie, reliëf, bodem en water 

- cultuurhistorie; 

- het huidige landschap; 

- water; 

- natuur. 

2 . 2 . 1   

G e o m o r f o l o g i e ,  r e l i ë f ,  b o d e m   

O n t s t a a n s g e s ch i e d e n i s  

Aan het einde van de laatste ijstijd (circa 10000 voor Christus) steeg de temperatuur 

en vulde het Noordzeebekken zich volledig met water. Rond 4000 voor Christus trok de 

zee zich weer terug en ontstonden achter de strandwallen zoete binnenzeeën. In deze 

binnenzeeën ontwikkelden zich moeras- en watervegetaties. Door de combinatie van 

vegetatie en het stagnerende water ontstond op uitgebreide schaal veen: het Holland-

veen. Veenstromen ontwikkelden zich tot rivieren, zoals de Vecht, de Angstel en de 

Aa. Dicht bij de rivier ontstonden aan weerszijden door afzettingen de kenmerkende 

stroomruggen. De stroomruggen vormden vrij droge en veilige structuren in het natte 

veengebied, ideaal voor het stichten van nederzettingen.  
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A f b e e l d i n g  3 :  G e o m o r f o l o g i e  
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A f b e e l d i n g  4 :  R e l i ë f  

 

A a r d k u n d i g e  w a a r d e n  

Aardkundige waarden zijn geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijn-

selen, die representatief zijn voor de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het land-

schap, zoals hoogteverschillen of variaties in de samenstelling van de bodem. De 

Provincie Utrecht heeft een aantal gebieden en punten opgenomen in de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (2009) met aardkundige waarden. Op de navolgende kaart 

staan de aardkundige waarden aangegeven uit het Landschapsontwikkelingsplan Breu-

kelen-Loenen.  
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Het betreft:  

- Oud Aa (2), een oude rivierbedding en oeverwal (zeer kenmerkend, zeer waar-

devol); 

- Oud Aa (3), veen (indirect kenmerkend, indirect waardevol); 

- Noordeinde (4), oude rivierbedding en oeverwal (zeer kenmerkend, zeer waar-

devol); 

- Spengen (5), oeverwal en veen (kenmerkend, waardevol); 

- Portengen (6), veen en kleiige kom (indirect kenmerkend, indirect waardevol); 

- Nieuwer Ter Aa (8), oeverwal en veen (indirect kenmerkend, indirect waarde-

vol). 
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A f b e e l d i n g  5 :  b o d e m  e n  a r c h e o l o g i e  

 

Teneinde de aard- en bodemkundige gebieden te beschermen, moeten ingrepen in de 

opbouw van de bodem in deze onaangetaste en gave gebieden worden vermeden. De 

aardkundige waarden worden op de verbeelding aangegeven en door middel van het 

aanlegvergunningstelsel beschermd. 
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B o d em  

De bodemdaling en de vereiste hoge grondwaterstand en daarmee het voortbestaan 

van het agrarische beheer van de karakteristieke veenweidegebieden vormen de groot-

ste bedreiging. Ondanks het feit dat de afmetingen van de watergangen voldoen, 

wordt gevraagd bij de eventuele herinrichting van waterlopen en de aanleg van nieuwe 

watergangen rekening te houden met de principes van het beter vasthouden van wa-

ter. 

 

 
A f b e e l d i n g  6 :  b o d e m  

 



 

038.00.01.22.00.00.toe - Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht - 

21 december 2012 

 
 

26 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- de aardkundige waarden worden op de verbeelding aangegeven en door middel 

van het aanlegvergunningstelsel beschermd; 

- ten behoeve van waterberging is water dan wel waterberging een onderdeel van 

de gebiedsbestemmingen. 

2 . 2 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  e n  L a n d s c h a p  

C u l tu u r h i s t o r i s c h e  o n t w i k k e l i n g  

Op last van het Bisdom van Utrecht startte in de tiende eeuw de ontginning van het 

gebied op de westoever van de Vecht. De ontginningen vonden plaats volgens een vast 

stramien: een groot aantal evenwijdige percelen met vaste maten (circa 1.300 m bij 

110 m), gescheiden door smalle, lange sloten, de zogenaamde copeverkaveling. De 

ontginningen werden eerst gebruikt als bouwland, maar door de versnelde inklinking 

door de ontginning en daarbij behorende afwatering werden de gebieden snel minder 

geschikt als bouwland. In de veengebieden ontstonden kenmerkende langgerekte ont-

ginningslinten met bebouwing, zoals de linten van Kockengen en Portengen. Tot hal-

verwege de negentiende eeuw ontwikkelde het gebied zich gestaag.  

Met de aanleg van het Rijnspoor (1849), het Amsterdam-Rijnkanaal (1930) en de Rijks-

weg A2 Utrecht - Amsterdam wordt het gebied abrupt doorsneden en wordt een aantal 

ontwikkelingen versneld. De kernen groeiden enigszins, doch grootschalige ontwikke-

lingen, naast de infrastructurele werken, hebben niet echt plaatsgevonden. Hierdoor 

zijn de karakteristieken van het veenweidegebied en de stroomrug langs de Aa en Ang-

stel nog steeds bewaard gebleven. Ontwikkelingen als verdroging van de veengebieden, 

verstedelijking, veranderingen in de perspectieven van de landbouw en toenemende 

recreatiebehoefte zorgen er echter voor dat de bestaande kwaliteiten in een nieuw 

perspectief dienen te worden geplaatst. 

In de Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, wordt de cul-

tuurhistorie van de provincie omschreven. Het plangebied ligt in de deelgebieden De 

Venen en De Vecht.  

 

Voor het deelgebied De Venen zijn in de hoofdstructuur de copeverkavelingen met 

boerderijlinten herkenbaar. Het zijn regelmatige twaalfde eeuwse copeontginningen. 

De traditionele kavelbreedte van circa 110 m is vrijwel niet terug te vinden, echter de 

traditionele kaveldiepte van 1.250  à 1.300 m heeft de eeuwen doorstaan. Tussen 1000 

en 1600 zijn diverse dijken en kades aangelegd. Pas in de vorige eeuw is Kockengen 

flink gegroeid, is het recreatiegebied de Bosdijk aangelegd en is diverse infrastructuur 

gerealiseerd.  

 

De stroomruggen van Aa en Angstel liggen in het deelgebied De Vecht.  Zoals aangege-

ven vormden de stroomruggen vrij droge en veilige structuren in het natte veengebied, 

ideaal voor het stichten van nederzettingen. De hogere delen in het landschap (de 

stroomruggen) zijn de gebieden waar zich het eerst mensen vestigden. Dit is bijvoor-

beeld rond Kockengen en Nieuwer Ter Aa het geval.  
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Een gedeelte van het plangebied is aangewezen als Belvedere gebied. Het plangebied 

ligt voor een deel in het deelgebied Vecht- en Plassengebied en voor een deel in het 

deelgebied Nieuwkoop Harmelen. Het gaat hier om het waardevolle veenweideland-

schap. 

 

H i s t o r i s c h e  s t e d en b ou w  

In het plangebied komen verschillende gemeentelijke monumenten en rijksmonumen-

ten voor. Dit betreft onder andere een wipwatermolen uit de achttiende eeuw aan de 

Angstelkade, een langhuisboerderij aan de Bosdijk uit de zeventiende eeuw, evenals 

een dwarshuisboerderij. De begraafplaats nabij Nieuwer Ter Aa is aangemerkt als ge-

meentelijk monument. In de bijlagen 2 en 3 zijn de gemeentelijke- en rijksmonumen-

ten in het plangebied weergegeven. Verder is een aantal karakteristieke bouwwerken 

in het buitengebied aanwezig. Deze zijn aangeduid op de plankaart.  

 

C u l t u u r h i s t o r i s c he  w a a r d e n  

De cultuurhistorische waarden van het plangebied zijn: 

- het ontginningspatroon; copeverkaveling met systeem van langgerekte percelen 

in vaste maat, weteringen, vaarten en sloten en achterkades van de ontginning 

zoals de Hollandse kade ten westen van Kockengen en de Veenkade en zijkades 

zoals de Bosdijk en de Portengense Zuwe; 

- oude ontginningslinten met bijbehorende monumentale boerderijen, slotenpa-

tronen, erfbeplantingen en boomgaardjes, Spengen met nog een smal en oor-

spronkelijk wegprofiel, Portengensebrug, Portengen, Gieltjesdorp en Laag-

Nieuwkoop; 

- molens: Kockengense molen (1675-1726) wipwatermolen, poldermolen; Spen-

gense molen (1841) wipwatermolen, poldermolen; Oukopermolen (17
e
 en 19

e
 

eeuw) wipwatermolen, poldermolen; 

- de dijk langs de Angstel; 

- oude boerderijen met erfbeplantingen, verspreide bosjes en boomgaarden en 

beplantingen langs de Angstel en Aa; 

- de voormalige goederenspoorweg. 

De herkenbaarheid en eenheid van de cultuurhistorische elementen is overigens niet 

altijd meer duidelijk zichtbaar. 
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A f b e e l d i n g  7 :  C u l t u u r h i s t o r i e  

 

H e t  l a n d s ch ap  

Het landschap van het plangebied kent globaal een tweedeling. Het stroomruggenland-

schap en het veenweidegebied kan worden onderscheiden. De verdeling is op de navol-

gende kaart weergegeven. Op de stroomruggen zijn met name de kernen, zoals 

Nieuwer Ter Aa en Breukelen, ontstaan. Bij de ontginning van het veen zijn de bebou-

wingslinten ontstaan. Aangrenzend aan het veenweidelandschap liggen de oude 

droogmakerijen. Dit landschap betreft maar een klein deel van het plangebied en sluit 
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wat betreft verkaveling en functies aan bij het aangrenzende veenweidegebied. Om 

die reden wordt dit onder het veenweidegebied beschreven. 

 

  

A f b e e l d i n g  8 :  L a n d s c h a p  

 

H e t  V e en w e i d eg e b i ed  

Het plangebied maakt onderdeel uit van het typerend veenweidelandschap. Door het 

gebied lopen ook enkele stroomruggen en oude kreekruggen, zoals de stroomrug van de 

Aa en de Spengensestroomrug ter hoogte van Kockengen en Spengen.  

In het veenweidegebied is sprake van een gave systematische rationele copeontginning 

van de veengronden met een open karakter. Het gebied is een schoolvoorbeeld van de 

regelmatige twaalfde eeuwse copeontginning en onderdeel van het grootste aaneenge-

sloten complex daarvan in Nederland. Door de geringe dynamiek is de structurele cul-

tuurhistorische samenhang gaaf bewaard gebleven.  

 

De ontginningslinten zijn kenmerkend. Daar is sprake van lintbebouwing met langge-

rekte smalle erven met bijbehorende erfbeplanting. Op de kop van ieder perceel kwam 

een boerderij. Al in de middeleeuwen begon het land te dalen door de ontwatering. 

Percelen werden in de lengterichting gesplitst om te kunnen ontwateren. Tussen de 
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lintbebouwing door is het zicht op het open achterliggende landschap zichtbaar. Er is 

sprake van zeer gesloten linten, zoals langs de Kerkweg, of meer open linten, zoals 

Oukoop. Ook is sprake van een- en tweezijdige bebouwingslinten. Een eenzijdig be-

bouwingslint is bijvoorbeeld Gieltjesdorp en tweezijdige bebouwingslinten zijn Spen-

gen en Portengen. Binnen de bebouwingslinten komen diverse karakteristieke 

boerderijen voor. Het traditionele boerenerf was oorspronkelijk ruim van opzet. Het 

erf bestond uit een langgevelboerderij in de lengterichting van het erf met achter op 

het erf enkele schuren. Het erf bestond soms uit meerdere eilanden, met bijvoorbeeld 

de boomgaard naast het boerderij op een apart eilandje. Moderne agrarische bedrijven 

hebben vaak meerdere agrarische bedrijfsgebouwen achter op het erf. Deze staan 

binnen de linten overwegend in de lengterichting van de kavels. De linten vertonen 

een grote overeenkomst in hun opbouw. Zij bestaan uit een weg met aan weerszijden 

een sloot en in sommige gevallen is deze sloot verbreed tot een wetering. De weg is 

altijd begeleid door een eenzijdige wegbeplanting, soms door een tweezijdige wegbe-

planting. 

 

Het veenweidegebied bestaat uit voormalig bosveengebied en overstromingsvlakte van 

de rivieren. De bodem bestaat uit klei- en bosveen gronden. Het betreft natte gebie-

den met hoge grondwaterstanden. Het gebied is relatief grootschalig. De beplanting is 

geconcentreerd langs de linten in de vorm van wegbegeleidende boombeplanting in de 

geriefhoutbosjes en langs de kaden, bijvoorbeeld Oukoop, Bosdijk en Portengense 

Zuwe. Het gebied wordt doorsneden door diverse weteringen, vaarten en sloten. Al 

sinds de middeleeuwen is in het gebied turf gewonnen. Voor het transport van de turf 

werden afvoerkanalen gegraven. Ze zijn nog steeds duidelijk te herkennen als kaars-

rechte vaarten in het landschap. Het uitbaggeren en verbreden van de kavelsloten 

gebeurde op steeds grotere schaal. Resultaat was een sterk verbreed slotenpatroon dat 

goed te zien is direct achter het boerderijlint de Wagendijk.  

 

Binnen het veenweidegebied wordt ook het mosveenlandschap onderscheiden, te we-

ten de huidige oude droogmakerijen. Dit veengebied is ontstaan in het Holoceen en is 

tot de Vroege Middeleeuwen intact gebleven. Mosveen levert de beste turf, omdat er 

weinig 'hele' takjes in mosveen voorkomen. Daardoor is dit gebied volledig afgegraven 

in het kader van de turfwinning. Er verdwenen grote oppervlakten land en er bleven 

alleen smalle legakkers over. Door de stormen en de vorst werden de legakkers aange-

tast en weggeslagen. Tenslotte bleef alleen een groot wateroppervlak over. De Hol-

landse en Utrechtse plassen werden op deze manier gevormd. Sinds 1790 werd de 

vervening alleen toegestaan als er een droogmaking op volgde. Zo is in de loop van de 

tijd het gehele gebied van de Ronde Venen, op de Vinkeveense Plassen en de Botshol 

na, weer drooggemaakt. 

Het gebied binnen het plangebied dat deel uitmaakt van de oude droogmakerijen op 

mosveen, ligt dan ook lager dan het overige deel van het plangebied. Het betreft natte 

gebieden met hoge grondwaterstanden. In gebied is weinig beplanting aanwezig, hoog-

uit langs Oukoop. Oorspronkelijk waren er kleine geriefhoutbosjes. De verkaveling 

bestaat uit relatief kleinschalige en regelmatige smalle strokenverkaveling van de 

droogmakerijen en een overgang naar cope-verkaveling.  
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De belangrijkste natuurwaarden zijn hier te vinden in de bosjes en boomgaarden rond-

om de bebouwing (kleinschaligheid) en de open weilanden, geschikt voor weidevogels. 

Gebieden rondom de Bijleveld, nabij Kockengen, zijn aangewezen als Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), evenals het zogeheten 'Armenland van Ruwiel', een stuk uniek 

blauwgrasland van 3,4 ha., aan het eind van het lint Portengen-Noordeinde. Verder 

zijn een aantal watergangen als ecologische verbinding aangewezen. 

 

H u i d i g e  r u i m t e l i j k e  s i t u a t i e  

Het gebied ligt, op basis van het Streekplan 2005-2015 zoals omschreven in bijlage 5, 

gedeeltelijk in het landbouwkerngebied en gedeeltelijk in het landbouwverwevingsge-

bied. Versterking van recreatief medegebruik en bijbehorende kleinschalige recreatie-

ve voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie, is wenselijk. De agrarische structuur 

wordt daarbij zo min mogelijk aangetast. 

 

K e r nk w a l i t e i t e n  v e enw e i d e l a n d s c ha p  

Op basis van het voorgaande kunnen de volgende kernkwaliteiten onderscheiden wor-

den: 

- typerend veenweidelandschap met grote mate van openheid, rationele copever-

kaveling en kenmerkende ontginningslinten; 

- lintbebouwing met langgerekte smalle erven met bijbehorende erfbeplanting; 

- zichtrelaties met het open achterliggende gebied; 

- beplanting in de vorm van wegbegeleidende beplanting, kadebeplanting en ge-

riefhoutbosjes;  

- lange rechte wegen en waterlopen; 

- aanwezigheid van weteringen, vaarten en sloten; 

- het agrarische karakter; 

- de aanwezigheid van natuurwaarden, met name het weidevogelgebied en het 

'Armenland van Ruwiel'. 

 

K n e l p u n t e n  v e e nw e i d e l a n d s c ha p  

Er is een aantal knelpunten, dat een bedreiging vormt voor het veenweidelandschap.  

- de bodemdaling en de vereiste hoge grondwaterstand en daarmee het voortbe-

staan van het agrarische beheer van de karakteristieke veenweidegebieden; 

- agrarische bedrijfsbeëindiging (wegvallen landbouw als landschappelijke drager) 

en toename van het aantal niet agrarische functies; 

- de schaalvergroting en intensivering van de landbouw;  

- de versterking van kades waardoor de karakteristieke begroeiing op de kades 

achteruit gaat; 

- steeds zwaardere voorzieningen voor het toerisme op de kades, brede asfaltpa-

den met een diep cunet, vormen een bedreiging voor de beplante ka-

des;dichtslibben molenbiotoop; 

- grotere beheerkosten waterhuishouding (bijvoorbeeld hoogwatervoorzieningen, 

hogere waterkeringen, aanleg onderwaterdrainage); 

- meer zout grondwater, waardoor traditionele agrarische activiteiten niet meer 

mogelijk zijn; 

- verdroging natuurgebieden; 
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- toename versnippering en verstoring door aanleg van nieuwe infrastructuur en 

nieuwe bebouwing. Kansen liggen in het versterken van functionele relaties en 

ruimtelijke relaties tussen de oost- en westzijde van de gemeente. 

De ontwikkelingen kunnen verlies of achteruitgang van alle voorkomende waarden in 

het landschap tot gevolg hebben. 

 

H e t  s t r o o m r u g g en l an d s c h a p  

Het stroomruggenlandschap langs de Aa en de Angstel is ontstaan door de afzettingen 

van de rivieren. Het betreft de hoger gelegen delen langs de rivieren. De bodem be-

staat uit zavelige zand- en eerdgronden. Deze hogere en drogere gronden leenden zich 

van oudsher voor de ontwikkeling van zowel woonbebouwing als agrarische bebouwing. 

Hoofdfunctie van het gebied betreft het agrarische gebruik. Er is sprake van een half-

open landschap met een langgerekte onregelmatige blokverkaveling, gerelateerd aan 

de rivier en het microreliëf ( kleine hoogteverschillen over een korte afstand). De ri-

vier de Aa vormt een natuurlijk, bochtig element. Langs het water is her en der sprake 

van beplantingen. Dit betreft vooral relatief kleine bospercelen en bosstroken. De 

rivier is aangewezen als ecologische verbindingszone. In het gebied valt ook de polder 

Breukelerwaard. Deze wordt gekenmerkt door openheid.  

 

H u i d i g e  r u i m t e l i j k e  s i t u a t i e  

Het gebied ligt op basis van het Streekplan 2005-2015 grotendeels in het landbouw-

kerngebied. Versterking van recreatief medegebruik en bijbehorende kleinschalige 

recreatieve voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie is wenselijk. De agrarische 

structuur wordt daarbij zo min mogelijk aangetast. 

 

K e r nk w a l i t e i t e n  v a n  h e t  s t r o o m r ug g e n l a nd s c ha p  

Op basis van de landschappelijke beschrijving kunnen de volgende kernkwaliteiten 

onderscheiden worden: 

- licht glooiend kleinschalig, halfopen landschap met langgerekte onregelmatige 

blokverkaveling; 

- natuurlijke, bochtige rivier; 

- rijke beplantingen langs oude dijkwegen; 

- bebouwing in dorpskernen en verspreide boerderijen; 

- licht glooiend reliëf; 

- het agrarische karakter; 

- de aanwezigheid van natte natuur; 

 

K n e l p u n t e n  s t r o om r ug g e n l a nd s c ha p  

- agrarische bedrijfsbeëindiging (wegvallen landbouw als landschappelijke drager) 

en toename van het aantal niet-agrarische functies; 

- de schaalvergroting en intensivering van de landbouw;  

- dichtslibben molenbiotoop; 

- toename versnippering en verstoring door aanleg van nieuwe infrastructuur en 

nieuwe bebouwing. Kansen liggen in het versterken van functionele relaties en 

ruimtelijke relaties tussen de oost- en westzijde. 

De ontwikkelingen kunnen verlies of achteruitgang van alle voorkomende waarden in 

het landschap tot gevolg hebben. 



 

  
038.00.01.22.00.00.toe - Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht - 

21 december 2012 
 

33 

 

P e r s p e c t i ev en  c u l t u u r h i s t o r i e  en  l an d s ch a p  

Het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen bevat een beknopte analyse met 

kansen en bedreigingen van de archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. Gemakshalve wordt hier volstaan met een beknopte opsomming van deze 

kansen. De knelpunten zijn reeds genoemd. 

 

In de voorgaande paragrafen zijn de kernkwaliteiten op het gebied van cultuurhistorie 

en landschap omschreven. Er doen zich ook kansen voor met betrekking tot de ontwik-

kelingen in en rond het plangebied. Kansen liggen in het landschappelijk versterken 

van oude structuren en de verbetering van de toegankelijkheid. De trend van landelijk 

wonen dient zich in het gebied aan, evenals de vraag naar meer mogelijkheden voor 

extensieve vormen van recreatie (wandelen, fietsen, kanoën). Hiervoor liggen veel 

aanleidingen in het landschap, waarbij knelpunten en ontbrekende schakels dienen te 

worden opgelost. Deze sector kan zich mogelijk als aanvullende economische drager 

ontwikkelen. In ruimtelijk opzicht is de samenhang met het gebied rond de Vecht Aa 

en Angstel precair door de zware bundel van infrastructuur. Toch zijn ruimtelijke rela-

ties nog aanwezig. Daarnaast zijn er nog de volgende kansen: 

- vermindering milieubelasting, verstoring en benutting vrijkomende gronden 

enzovoort als gevolg van agrarische bedrijfsbeëindiging; 

- versterken agrarische sector door schaalvergroting enerzijds en functieverande-

ring of verbreding anderzijds; 

- versterken van de landschappelijke structuur door het stimuleren van aanleg van 

natuurlijke erfbeplanting, poelen, bosjes en houtwallen; 

- recreatief medegebruik, uitbreiding en versterking routestructuren; 

- alternatieve dragers voor het landschap, zoals waterberging, (water) recreatie 

en natuur. 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- de aardkundige waarden worden op de verbeelding aangegeven en door middel 

van het aanlegvergunningstelsel beschermd; 

- veel waarde wordt gehecht aan behoud van rijks- en gemeentelijke monumen-

ten in het plangebied. De bescherming van deze monumenten geschiedt via sec-

torale regelgeving in de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke 

monumentenverordening. De molens zijn specifiek bestemd en beschermd, in-

clusief de molenbiotoop. Verder zijn karakteristieke panden aangewezen op de 

verbeelding. De panden zijn op basis van een provinciale inventarisatie welke in 

samenwerking met de gemeente is uitgevoerd, bepaald. Dit is het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP). De panden waren reeds in het geldende bestem-

mingsplan aangewezen als karakteristiek. De structuur van de linten wordt ge-

handhaafd, doordat bouwvlakken moeten aansluiten bij de bestaande 

bebouwing. Daar waar nu een eenzijdig lint ligt, wordt geen tweezijdig lint mo-

gelijk gemaakt; 

- de aanwezigheid van beplantingselementen in de vorm van erfbeplanting, (ge-

riefhout)bosjes, laanbeplanting, (hoogstam)boomgaarden en solitaire monumen-

tale/waardevolle bomen is landschappelijk van grote waarde. Grootschalige 

elementen worden beschermd door middel van een bos- en/of natuurbestem-
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ming, uitgezonderd de beplanting langs wegen en op erven en de geriefhoutbos-

jes, die conform het Convenant Kleine Landschapselementen zijn gerealiseerd; 

- de belangrijkste kwaliteit van het veenweidegebied is de openheid. Uitgangs-

punt is daarom het behoud en het versterken van het open karakter, alsmede 

het behoud van zichtrelaties in dit landschap. Nieuwe opgaande beplanting, 

waaronder de aanplant van bomen, boomteelt, fruitteelt, enzovoort, is in deze 

gebieden, met uitzondering van erfbeplantingen, waaronder boomgaarden, niet 

toegestaan. Wel wordt door de gemeente gestimuleerd op kleine schaal de oude 

geriefhoutbosjes in ere te herstellen, op basis van het Convenant Kleine Land-

schapselementen. Voor het beplanten van gronden binnen de agrarische be-

stemming dient op basis van dit bestemmingsplan een aanlevergunning te 

worden aangevraagd. 

2 . 2 . 3   

N a t u u r   

G e b i e d s b e s ch er m i n g :  b e s c h er m d e  g e b i e d e n  

 

N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  1 9 9 8  

In oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. De Natuurbe-

schermingswet 1998 is gericht op de bescherming van gebieden ten behoeve van de 

daar voorkomende soorten en habitatten (kwalificerende waarden of instandhoudings-

doelstellingen).  

Binnen het plangebied liggen enkele beschermde natuurmonumenten die beschermd 

zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het beschermd natuurmonu-

ment Oeverlanden van het Gein, de Aa en de Angstel wordt gevormd door oeverlanden, 

die onderdeel uitmaken van het landschap van de veenstromen het Gein, de Aa en de 

Angstel. Het beschermd natuurmonument Schraallanden Utrecht-west wordt gevormd 

door oeverlanden bestaande uit gras- en hooilanden, moerassige terreinen waaronder 

rietvelden met plaatselijke houtgewas en delen moerasbos. Het betreft de gebieden 

Armenland Ruwiel, langs de Veenkade, langs de Demmerikse kade en een schraalland 

in de gemeente De Ronde Venen.  
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A f b e e l d i n g  9 (  b o v e n ) : S c h r a a l l a n d e n  U t r e c h t  w e s t .  A f b e e l d i n g  1 0  ( o n d e r )  

O e v e r l a n d e n  H e t  G e i n ,  b r o n :  m i n i s t e r i e  v a n  L N V  
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Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt tenminste 2,5 km oosten van het 

plangebied. Ten noordwesten van het plangebied ligt, op circa 3,5 km, het Natura 

2000-gebied Botshol. 

 

 
A f b e e l d i n g  1 1  ( b o v e n ) :  O o s t e l i j k e  V e c h t p l a s s e n  1 2  ( o n d e r ) :  B o t s h o l ,  

b r o n :  m i n i s t e r i e  v a n  L N V  
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De voornaamste effecten van ingrepen in het plangebied zijn fysische effecten als 

verdroging en verzuring. Oorzaken zijn bijvoorbeeld peilverlaging, lucht- en waterver-

vuiling. Tevens is de flora en fauna in deze gebieden gevoelig voor mechanische versto-

ring (betreding, luchtwervelingen, golfslag) en verandering van populatiedynamiek 

(zoals door de jacht of verkeer). 

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid dient te zijn gericht op het voorkomen van deze 

fysische storende factoren op de beschermde gebieden, aangezien dit een negatieve 

invloed heeft op habitattypen en soorten. Het verlagen van grondwaterpeilen en de 

ammoniak- en stikstofoxide-uitstoot in het landelijk gebied dienen beperkt te worden. 

Dit geldt met name bij uitbreiding en nieuwe vestiging van agrarische bedrijven. 

 

Daarnaast dient het gemeentelijk ruimtelijk beleid gericht te zijn op het voorkomen 

van mechanische verstoringen, aangezien dit negatieve invloeden heeft op habitatty-

pen en de populatiedynamiek van plant- en diersoorten. Dit geldt met name bij toe-

name van recreatiedruk (op land en water), toename van verkeer en aanleg van 

wegen.  

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar 

de natuur voorrang heeft. Provincie Utrecht heeft in het Streekplan 2005-2015 de EHS 

planologisch verankerd. (de provinciale kaart met de EHS is te vinden in bijlage 5 on-

der het kopje Provinciaal beleid, Natuur). In de provinciale Structuurvisie  is omschre-

ven dat de EHS bestaat uit een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen 

natuurgebieden, tussenliggende agrarische gebieden met natuurwaarden en verbindin-

gen daartussen.  

Deze verbindingen worden ecologische verbindingszones genoemd. 

Daarnaast wordt, door het rijk en de randstedelijke provincies een robuuste ecolo-

gische verbindingszone die bestaande en nieuwe natuurgebieden in het Groene Hart 

tussen Biesbosch en Gooimeer verbindt, gerealiseerd. Deze verbinding dient ook een 

bijdrage te leveren aan de recreatieve mogelijkheden in de Randstad en zo bij te dra-

gen aan de kwaliteit van de woonomgeving. Naast de al eerder vastgelegde EHS-

opgave, heeft de provincie Utrecht een taakstelling van 400 ha nieuwe natuur voor de 

Groene Ruggengraat (westelijk deel van de Natte As). Deze hectares kunnen worden 

toebedeeld aan het gebied tussen de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland en de Loos-

drechtse Plassen in Noord-Holland. In de AVP-gebiedsprocessen wordt momenteel een 

invulling van deze robuuste verbinding uitgewerkt (Natuurbeheerplan 2009). 

 

Gebieden rondom de Bijleveld, nabij Kockengen, zijn aangewezen als EHS, evenals het 

zogeheten 'Armenland van Ruwiel' en een stuk uniek blauwgrasland van 3,4 ha. aan het 

eind van het lint Portengen-Noordeinde.  

Nieuwe natuur wordt aangelegd in en nabij het recreatiegebied Bosdijk en langs de A2 

ter compensatie van de verbreding van deze weg. Langs de Heicop en de Bijleveld 

wordt in het kader van de EHS een natuurgebied aangelegd in combinatie met water-

berging.  
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A f b e e l d i n g  1 3 :  N a t u u r  

 

In het plangebied liggen diverse (geplande) ecologische verbindingszones, zoals:  

- Angstel en Aa: deze verbindingszone ligt tussen Abcoude en Breukelen en vormt 

een in noord-zuid richting liggende as tussen De Venen en het Vechtplassenge-

bied; 
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- Geuzensloot: deze verbindingszone ligt ten zuiden van de Vinkeveensche Plassen 

en Loenersloot en vormt de centrale verbinding tussen De Venen en het Vecht-

plassengebied; 

- Demmerik-Loosdrechtse plassen: deze verbindingszone ligt tussen het gebied ten 

zuiden van de Vinkeveensche Plassen ter hoogte van Loenen en Breukelen; 

- Drecht en de Weersloot: er wordt gestreefd naar een verbinding uit de oude 

goederenspoorweg met aanliggende zone.  

 

S o o r t en b es c h er m i n g  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de be-

scherming van planten- en diersoorten. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 

1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 (Europese Unie) is met de Flora- en faunawet in 

de nationale wetgeving verwerkt. 

 

N a t u u r w a a r d e n i n v en ta r i s a t i e  

Bij een in omvang beperkt bestemmingsplangebied bestaat het vooronderzoek voor de 

Flora- en faunawet uit het verzamelen van gegevens over voorkomende soorten en een 

afweging of deze soorten beschermd zijn en onder de voorgenomen activiteit negatie-

ve effecten ondervinden. Voor het onderliggende plangebied en voor de wettelijke 

planperiode van tien jaar kan echter een dergelijk inschatting niet worden gemaakt. 

Daarom is het onderzoek voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied West uitgevoerd 

volgens de zogenaamde ecostructuurmethode. Bij deze methode wordt uitgegaan van 

de ecologische infrastructuur (ecostructuur) die het plangebied bevat. Een weergave 

van het Natuurwaardeninventarisatie is te vinden in het rapport Natuurwaardeninven-

tarisatie Landelijk Gebied West (2010).  

 

In het plangebied komen naast vogels, 23 ecostructuursoorten voor . In de navolgende 

tabel zijn de soorten aangegeven.  
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Tabel A. Ecostructuursoorten in het plangebied van Breukelen. Beschermingsregime zoals opgenomen in 

de tabel van de Flora- en faunawet. Het gaat hierbij om licht beschermde soorten (soorten uit tabel 1), 

middelzwaar beschermde soorten (soorten uit tabel 2) en streng beschermde soorten (soorten uit tabel 

3).  

 

Nederlandse naam 

 

Wetenschappelijke naam Beschermingsregime 

Vaatplanten   

Rietorchis Dactylorhiza majalis ssp.praetermissa middel zwaar 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata middel zwaar 

Wilde gagel Myrica gale middel zwaar 

Vleermuizen   

Baardvleermuis Myotis mystacinus streng 

Franjestaart Myotis nattereri streng 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus streng 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus streng 

Laatvlieger Eptesicus serotinus streng 

Meervleermuis Myotis dasycneme streng 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula streng 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii streng 

Watervleermuis Myotis daubentonii streng 

Overige zoogdieren   

Noordse woelmuis Microtus oeconomus streng 

Waterspitsmuis Neomys fodiens streng 

Amfibieën en reptielen   

Poelkikker Rana lessonae streng 

Rugstreeppad Bufo calamita streng 

Ringslang Natrix natrix streng 

Vissen   

Bittervoorn Rhodeus cericeus streng 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Middel zwaar 

Rivierdonderpad Cottus gobio Middel  zwaar 

Vlinders en libellen   

Rouwmantel Nymphalis antiopa streng 

Groene glazenmaker Aeshna viridis streng 

Overige ongewervelde   

Brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus streng 

Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus streng 

 

O n t w i k k e l i n g en  b i n n e n  d e  E co s t r u c t u u r z o n e  

De natuurgebiedszone is gelegd over bestaande natuurgebieden (EHS, Streekplan 2005-

2015) en natuurontwikkelingsgebieden (Streekplan 2005-2015). De ecostructuurzone is 

gelegd over lijnvormige elementen die de geschikte gebieden voor ecostructuursoorten 

verbinden (zoals brede watergangen, boezemlandjes en houtsingels). De vleermuiszone 

is gelegd over lijnvormige elementen en gebouwen die in of langs elementen staan die 

buiten de ecostructuurzone liggen. Binnen deze zone is de kans op het voorkomen van 

vleermuizen groot. 

 

Binnen de drie zones is ook een bufferzone opgenomen rond de elementen waarin de 

kans op het voorkomen van de ecostructuursoorten ook groot is. De breedte van deze 

bufferzone is afhankelijk van de soorten die gebruikmaken van de elementen. In na-

tuurgebieden is een relatief hoge natuurwaarde aanwezig. Het gaat hier onder andere 
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om vaatplanten, zoogdieren, vogels en amfibieën. Vanwege onder meer de mogelijk-

heden voor dispersie en het te vermijden risico van schaduwwerking is hier gekozen 

voor een zone van circa 30 m. Voor vleermuizen (waarvoor lijnvormige elementen van 

belang zijn) heeft vooral het betreffende element een belangrijke waarde. Zij zullen 

niet gauw open terrein oversteken. Een zone van circa 10 m rond het betreffende ele-

ment is hierdoor voldoende om een grote kans op voorkomen te ondervangen. Bij wa-

tergangen, die van belang zijn voor amfibieën, vleermuizen en vissen, heeft 

voornamelijk het water en de oever een waarde. Een zone van circa 10 m rond het 

betreffende element is hierdoor voldoende om te waarborgen dat de wettelijk noodza-

kelijke zorgvuldigheid wordt gewaarborgd. Deze bufferzones van 10 m zijn in de arce-

ring van de drie zones opgenomen op de Ecostructuurkaart (zie bijlage ). 

De navolgende tabel B geeft een samenvatting weer van de effecten van ruimtelijke 

ingrepen op beschermde soorten. De nodige vervolgstappen, zoals onderzoek naar 

gebiedsbescherming en natuurwaarden, zijn uitgewerkt per ecostrucuurzone. 

 

T a b e l  B .  G e h a n t e e r d e  z o n e s  e n  b i j b e h o r e n d e  e f f e c t e n  v a n  o n t w i k k e l i n g e n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Element Ingreep Effect Soort Vervolgstap 

Natuurgebiedszone 
(Natura 2000, Beschermde 
Natuurmonumenten en 
EHS) 

Externe  
werking 

Uitbreiding agra-
risch bedrijf 

Verzuring en ver-
mesting 

n.v.t. 

Voortoets  
Gebieds-
bescherming en 
natuurwaarden 

Verandering van 
waterhuishouding 
en kwaliteit 

Verdroging,verzuring 
en vermesting 

n.v.t. 

Inlaten van ge-
biedsvreemd 
water   

Verzuring en ver-
mesting 

n.v.t. 

Wegen en 
paden 

Aanleg wegen 
Verzuring (NOx 
depositie) en versto-
ring van leefgebied 

n.v.t. 

Toename  
recreatiedruk 

(Geluids)verstoring 
van leefgebied 

n.v.t. 

Watergangen 

Toename recrea-
tiedruk 

golfslag en schade 
aan oevers 

n.v.t. 

Vergraven en 
dempen 

Verstoring en/of 
vernietiging leefge-
bied 

Noordse woel-
muis, water-
spitsmuis, 
bittervoorn, 
kleine modder-
kruiper, poel-
kikker 

Graslanden 

Verandering 
(intensivering) 
van beheer 

Verstoring en/of 
vernietiging leefge-
bied 

Noordse woel-
muis, water-
spitsmuis, 
rietorchis, wilde 
gagel 

Betreding door 
mensen en 
machine 

Bodemverdichting n.v.t. 
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U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- opname ecostructuurkaart ter bescherming van de te verwachten en 

aanwezige waarden en de beschermde gebieden;  

- door middel van een aanlegvergunningenstelsel bescherming van de 

aanwezige waarden en voorwaarden aan flexibiliteitsbepalingen. Even-

eens wordt een sloopverbod opgenomen. 

Zone Element Ingreep Effect Soort Vervolgstap 

Ecostructuurzone 

Watergangen 

Vergraven, ver-
ruimen en dem-

pen 

Verstoring 
en/of vernie-

tiging leef-
gebied 

Waterspitsmuis, 
bittervoorn, 

kleine modder-
kruiper, poel-

kikker 

Onderzoek  
Natuurwaarden 

Verandering van 
oeverhelling 

Verstoring 
en/of vernie-

tiging leef-
gebied 

Waterspitsmuis 

Verandering van 
waterhuishouding 

en kwaliteit 

Verzuring, 
vermesting 
en afname 

kwel 

Waterdrieblad, 
waterspitmuis 

Oevers 

Deponeren van 
bagger 

Verstoring 
en/of vernie-

tiging leef-
gebied 

Waterspitsmuis, 
ringslang 

Verandering 
beheer 

Verstoring 
en/of vernie-

tiging leef-
gebied 

Rietorchis, 
wilde gagel, 

noordse woel-
muis, water-

spitsmuis, 
ringslang 

Bebouwing 

Aan- en uitbouw, 
verandering van 

gevels 

Vernietiging 
nestplaats 

Huismus, 
Vleermuizen 

Wegen,paden en erven 

Aanleg van 
verharding buiten 

bouwvlak 

Verstoring 
en/of vernie-

tiging leef-
gebied 

Vogels, rug-
streeppad 

Plaatsen van 
lichtmasten 

Verstoring 
van jachtge-

bied en 
vliegroute 

Vleermuizen 

Opgaand groen en 
houtsingels 

Vellen en rooien 
van houtopstan-

den 

Vernietiging 
verblijfplaats, 
en verstoring 

leefgebied  

Vogels, vleer-
muizen 

Vleermuiszone 

Bebouwing 

Aan- en uitbouw, 
verbouwing aan 

spouwmuren, 
gevels en daken 

Vernietiging 
verblijfplaats 

Vleermuizen, 
huismus 

Naderonderzoek 
vleermuizen en 

huismus 

Opgaand groen en 
houtsingels 

Vellen en rooien 
van houtopstan-

den 

Vernietiging 
verblijfplaats, 
en verstoring 

leefgebied  

Vleermuizen, 
vogels 

Naderonderzoek 
vleermuizen 

Wegen,paden en erven 
Plaatsen van 

lichtmasten 

Verstoring 
van jachtge-

bied en 
vliegroute 

Vleermuizen 

Watergangen 
Plaatsen van 

lichtmasten 

Verstoring 
van jachtge-

bied en 
vliegroute 

Watervleermuis, 
Meervleermuis 
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2 . 2 . 4   

W a t e r   

I n l e i d i n g  

Het bestemmingsplan dient een afzonderlijke waterparagraaf te bevatten 

waarin verantwoording wordt afgelegd hoe de verschillende voorkomende 

functies in het plangebied in relatie tot de waterhuishouding in de regels en op 

de verbeelding zijn vastgelegd. De waterparagraaf is de schriftelijke weerslag 

van het procesinstrument 'de watertoets'. Op 16 maart 2007 heeft overleg 

plaatsgevonden in het kader van de watertoets met Rijkswaterstaat, Provincie 

Utrecht en de beide Waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-

den en Amstel, Gooi en Vecht. Van het overleg is verslag gemaakt. Het verslag 

is in bijlage 1 aan dit bestemmingsplan toegevoegd. 

 

Na een beknopte algemene beschrijving behandelt de waterparagraaf de vol-

gende thema's: 

- een beschrijving van de basisvoorzieningen waterbeheer; 

- veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit); 

- natte natuur en landschap; 

- schoon water voor gebruik (waterkwaliteit); 

Per thema is, voorzover relevant, aandacht besteed aan mogelijke sterke en 

zwakke punten, de ontwikkelingen en gevolgen voor het bestemmingsplan. 

 

S t r o o m g eb i e d en ,  w a t e r h u i sh o u d i n g  en  w a t e r s y s t e em   

 

R e g i ona l e  s t r o om g e b i e d e n  

Het plangebied behoort tot het regionale stroomgebied Amstelland. 
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A f b e e l d i n g  1 4 :  s t r o o m g e b i e d e n  

 

De grondwaterstanden zijn hoog en de waterbeheersing geschiedt voor het 

grootste deel door bemaling. Het overgrote deel van de gronden is in gebruik 

als grasland ten behoeve van de grondgebonden landbouw. Bewoning concen-

treert zich van oudsher langs de hogere stroomruggen. De polder wordt verder 

gekenmerkt door een grote landschappelijke openheid. 

Binnen de stroomgebieden is sprake van een interne samenhang in de 'water-

huishouding' (het oppervlaktewater en het grondwater) en een externe samen-

hang met de ruimtelijke inrichting en het milieu, het 'watersysteem'. 

In sommige deelgebieden is momenteel sprake van een achterstand van het te 

hanteren peil ten opzichte van de opgetreden maaivelddaling. Dit wordt aan-

gepakt op basis van de watergebiedsplannen die recentelijk zijn of worden 

opgesteld. 

 

O p p e r v l a k te w a te r  

De Bijleveld, de Heijcop, de Aa en de Haarrijn vormen samen de centrale af-

voer van het water in het plangebied. De Aa watert vervolgens naar het noor-

den af in de Angstel. Naast deze hoofdwatergangen komt in het plangebied nog 

een aantal watergangen voor, namelijk De Geer, De Geuzensloot en een aantal 

weteringen en kleinere watergangen in het poldergebied. Het gebied ten noor-

den van de Grote Heijcop watert naar het noorden af. Inlaat vindt plaats uit 

het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemiddelde drooglegging is 66 cm in polder 

Oukoop en rondom Portengen is dit 38 cm tot 51 cm.  

Rondom Spengen is sprake van een drooglegging van 0-0,4 m -mv en ten zuiden 

van de Grote Heicop een drooglegging van 0,2-1,2 m – mv 
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A f b e e l d i n g  1 5 :  W a t e r  

 

G r o n d w a t e r  

Regen infiltreert in de bodem en komt na verloop van tijd als kwel weer aan 

de oppervlakte. Vanuit de minder diepe polders zoals Oukoop, Groot en Klein 

Oud Aa vindt wegzijging plaats naar de diepere westelijk gelegen droogmake-

rijen. Overigens is de mate van infiltratie erg laag.  

In het plangebied komt geen grondwaterbeschermingsgebied voor.  

Voor de aanleghoogte van nieuwe gebouwen wordt een ontwateringsdiepte 

geadviseerd van minimaal 80 centimeter. Dit is de afstand tussen de gemiddel-

de hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij het bouwen zonder 

kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. 

Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen adviseert 

het waterschap om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil 

te hanteren. Dit ter voorkoming van grondwateroverlast. Het waterschap is 

niet verantwoordelijk voor grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aan-
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leghoogten. Waterdichte materialen en constructies dienen gebruikt te worden 

bij de aanleg van ondergrondse bouwwerken. 

 

B a s i s v o o r z i e n i n g e n  w a t e r b e h ee r  

In de Waterwet is een onderscheid gemaakt naar primaire waterkeringen en 

secundaire/regionale waterkeringen. De Kanaaldijk West langs het Amsterdam-

Rijnkanaal is in het kader van deze wet een primaire waterkering. Deze ligt, 

ook met de invloedszones van circa 50 m, buiten het plangebied. In het plan-

gebied liggen alleen secundaire of tertiaire waterkeringen. In de Keur van de 

waterschappen zijn de beschermingszones rondom de secundaire/tertiaire 

keringen geregeld. Dit betreft een zone van 10 m uit het insteekprofiel, 5 m 

voor de kernzone en 5 m voor de beschermingszone. (Nieuwe) functies in deze 

beschermingszone mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de (stabiliteit 

van) de waterkering. Als vlak naast de kade wordt gegraven, zou deze namelijk 

kunnen verschuiven.  

Waterkeringen liggen langs de volgende watergangen: de Aa, de Angstel, de 

Grote Heicop, de Heicop, Bijleveld, De Geer, De Haarrijn en De Geuzensloot. 

Daarnaast is nog een aantal tertiaire waterkeringen aanwezig, er ligt bijvoor-

beeld een groot aantal kades in het gebied. De kades hebben ook een cultuur-

historische waarde en natuurwaarde.  

Voor de primaire waterkeringen geldt een overstromingsnorm van één keer in 

de 1.250 jaar. Voor de regionale waterkeringen geldt nog geen overstromings-

norm.  

Overigens zijn er met betrekking tot de basisvoorzieningen in het plangebied 

geen bijzonderheden te melden. 

 

W a t er k w a n t i t e i t  en  w a t e r o v er l a s t  

W a t e r k w a n t i t e i t  

Als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling, het insnoeren van beken en 

rivieren en het versneld afvoeren van water uit de stad en het platteland is, 

soms op grote schaal, in Nederland wateroverlast ontstaan. Indien geen maat-

regelen worden getroffen, zal steeds vaker, ook in het plangebied, sprake zijn 

van wateroverlast. Ook het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden vragen voor het eigen waterschapsge-

bied in toenemende mate aandacht voor de waterhuishoudkundige situatie, 

gericht op veiligheid en voldoende bergingscapaciteit. Zo zijn in het Waterge-

biedsplan verbeteringen in het watersysteem genoemd. Deze verbeteringen 

zijn voor de hele regio (polder). Deze maatregelen dienen een maatschappelijk 

belang, omdat het watersysteem voor alle bewoners in het gebied wordt ver-

beterd. In het bestemmingsplan worden daartoe natuurvriendelijke oevers en 

verbrede watergangen toegelaten. Dit is mogelijk binnen de bestemming Wa-

ter en Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (voor zover 

overeenstemming met de eigenaar van de gronden). Tevens is het bestaande 

retentiegebied toegelaten.  

 

Nabij Spengen, Teckop en Oud Aa is binnen het plangebied een aantal zoekge-

bieden 'waterberging en vasthouden water' aangewezen. Een gebied ten zuiden 
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van het spoor Breukelen-Woerden zal worden ingericht voor piekberging (plas-

dras). Momenteel is dit nog in agrarisch gebruik. In de oksel van de N401, de 

Heicop en de Grote Heicop wordt een gebied ontwikkeld ten behoeve van wa-

terberging. Het dient voor natuur en waterberging ten behoeve van piekbelas-

ting. Als een regenbui te heftig is, is er snel een parkeerplaats nodig voor 

water. Dit waterbergingsgebied is aangelegd ter compensatie van een gebied 

rondom de Bijleveld. Dit betreft gedeeltelijk geen permanente berging.  

 

In het noordelijk deel van het plangebied, ten noorden van de Grote Heicop, 

ligt ook een wateropgave. Dit wordt voornamelijk opgelost door het aanleggen 

van stuwen.  

Voor het vergroten van de bergingscapaciteit kan verder gebruik worden ge-

maakt van de sloten en kunnen plasdrasbermen worden gerealiseerd. 

 

V e r d r og i n g  

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een plan van aanpak verdroging-

bestrijding opgesteld, daterend uit 1999. Voor het plangebied staan hier de 

Rietlanden Kockengen (vanaf 2004) als aandachtsgebied genoemd. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

De Kaderrichtlijn water springt in op de waterkwaliteit. Sinds 22 december 

2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Met deze richtlijn 

wil Europa het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en ecologisch bescher-

men en verbeteren en een duurzaam gebruik van water bevorderen. De Euro-

pese Kaderrichtlijn water stelt doelen voor een goede ecologische en 

chemische toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. Voor de 

implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water binnen Nederland heeft 

de afgelopen jaren een intensieve samenwerking op het niveau van 

(deel)stroomgebieden en gebiedsprocessen plaatsgevonden. Deze richtlijn kan 

gevolgen hebben in de zin van toename van plasdrasoever en waterrietzone's 

op nog onbekende locaties langs watergangen. Ook heeft de richtlijn betrek-

king op lozingen op het oppervlaktewater die gevolgen kunnen hebben voor de 

waterkwaliteit. Bijvoorbeeld bij het wassen van vrachtwagens ontstaat diffuse 

verontreiniging. De Europese Kaderrichtlijn heeft, waar het de gemeente be-

treft, consequenties voor riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmateria-

len en het ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en fysisch-chemische 

doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang. 

 

Uitgangspunten en principes van de Europese Kaderrichtlijn Water 

• De vervuiler betaalt. 

• De gebruiker betaalt. 

Sinds 2000 geen achteruitgang van chemische en ecologische toestand. 

Resultaatverplichting in 2015. 

Stroomgebiedbenadering (op Europees niveau). 

Als rapportage eenheid richting Brussel worden de waterlichamen aangehou-

den. Dit zijn wateren met een achterliggend stroom- of afwateringsgebied van 

10 km
2
 of meer.  
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In het plangebied liggen de volgende waterlichamen (watergangen, nadere 

informatie www.hdsr.nl), waarvoor doelstellingen voor de ecologie en water-

kwaliteit zijn bepaald. Het gaat om de volgende maatregelen met ruimtelijke 

consequenties: 

De Tol (NL_14_20): 

• Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

• Paaiplaatsen ontwikkelen 

Ouwenaar Haarrijn (NL14_21): 

• Verbreden watergang. 

• Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

• Aanleggen nieuw gemaal (buiten plangebied). 

Kockengen (NL 14_30) 

• Verbreden watergang (overdimensioneren). 

• Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

• Paaiplaatsen ontwikkelen. 

 

Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder het Lozingenbesluit open teelt en 

veehouderij. Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor 

de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Voor de bedrijven is het 

Lozingenbesluit van toepassing. 

Bij functieverandering dient te worden aangesloten op de riolering. In het 

plangebied ligt een hoofdpersleiding.  

Er doen zich met betrekking tot de kwaliteit van het water geen grote proble-

men voor in het plangebied.  

 

N a t t e  n a tu u r  en  l a n d s c h ap  

W a t e r na tu u r  

Langs de Heicop en de Bijleveld is in het kader van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (EHS) een waterbergings- en natuurgebied aangelegd. Dit is opgenomen in 

het bestemmingsplan als Waterstaat-Waterbergingsgebied.  

Verder ligt er een robuuste verbindingszone langs de Angstel naar de Vinke-

veense Plassen. Langs de Geuzensloot wordt eveneens een ecologische verbin-

ding gerealiseerd. Aan het eind van het lint Portengen-Noordeinde ligt het 

zogeheten 'Armenland van Ruwiel', een stuk uniek blauwgrasland van 3,4 ha. 

Mogelijk wordt hieromheen aan de zuidzijde een bufferzone aangelegd. 

Ook de zone langs de spoorbaan Breukelen-Woerden is als EHS aangewezen. Er 

wordt gedacht aan plasdrassituaties van 2 à 3 m breed. Dit geldt ook voor een 

gebied ten noorden van Spengen. De spoorsloten langs de spoorweg zijn van de 

spoorwegen. De agrariërs van de naastgelegen gronden hebben de grond in 

eigendom.  

 

V e e n w e i d eg e b i ed  

Op de veenbodems is scheuren en diepploegen verboden, omdat ten behoeve 

van andere functies dan grasland, de grondwaterstand moet worden verlaagd. 

Het verbod is afhankelijk van de diepte van de veenlagen. Het grondwater mag 

niet worden verlaagd. Het uitgangspunt is 'functie volgt peil'. Er moet zorgvul-
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dig worden omgegaan met de nadelige effecten van de grondwaterstandverla-

ging. Om deze reden zijn aanlegvergunningen ten aanzien van scheuren en 

diepploegen opgenomen in het bestemmingsplan, zoals dat ook in de vigerende 

bestemmingsplannen was opgenomen. 

 

O v e r i g e  a sp e c t e n  

W a t e r r e c r ea t i e  

In het gebied zijn geen officiële zwemwaterlocaties aangewezen. Wel wordt 

het water in het recreatiegebied De Bosdijk gebruikt als zwemwater. Het is in 

bezit van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving. De overige plassen en 

enkele watergangen, zoals de oude zandwinput, de Grote Heicop en de Geu-

zensloot, worden gebruikt voor hengelsport. Verder is er waterrecreatie in de 

vorm van pleziervaart en kanoën. Er zijn gereguleerde uitstapplaatsen.  

 

W o o n b o t e n  

Op de Aa ten oosten van de kern Breukelen, op de Geuzensloot en nabij Koc-

kengen, liggen enkele woonboten. Ten aanzien van woonarken geldt een pro-

vinciale verordening (Verordening bescherming natuur en landschap provincie 

Utrecht 1996).  

 

V o o r z i e n i n g en  v o o r  a f v a lw a t e r  

In het plangebied liggen geen gemalen ten behoeve van de riolering. Min of 

meer alle woningen zijn aangesloten op de (druk)riolering. 22 woningen zijn 

voorzien van een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater).   

De rioolwaterzuivering in Nieuwer Ter Aa (Honderdsche Laantje) is niet meer 

als zodanig in gebruik. Het vuilwater wordt via een gemaal (hoek Ruwiel-

straat/Honderdsche Laantje) en een persleiding door Waternet verpompt naar 

de rioolwaterzuivering in Loenen.  

 

I n g r e p e n  i n  h o o f d w a te r g a ng e n  

Vergunningen voor ingrepen in de watergangen worden afgegeven na overleg 

met het waterschap, mits akkoord bevonden.  

 

Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en de 

natuurdoelstelling van voornoemde watergangen dienen in het plangebied te 

worden uitgesloten, zoals het bouwen en het uitvoeren van tal van werken en 

werkzaamheden (vergraven, egaliseren, dempen, enzovoort). 

 

R e l a t i e  b e s t em m i ng s p l a n  m e t  K eu r  w a t e r s c h a p  

Om zijn taak uit te kunnen oefenen, maakt het waterschap gebruik van de 

Keur. De Keur is een door het waterschapsbestuur vastgestelde verordening 

waar gedoogplichten, geboden en verboden in staan. Deze regels gelden voor 

toestanden en handelingen op en vlakbij waterkeringen, watergangen en 

kunstwerken zoals duikers. Hieronder is meer informatie over de Keur opge-

nomen. 
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De legger bevat de ligging en maatvoering van waterstaatkundige werken en 

waterpartijen, alsmede de onderhouds- en beschermingszones. Het waterschap 

levert aan de gemeente deze gegevens teneinde de hoofdwatergangen en wa-

terkeringen inclusief de onderhouds- en beschermingszone in het bestem-

mingsplan te regelen en de bouwmogelijkheden, voorzover noodzakelijk, te 

kunnen regelen. 

 

D e  K e u r  

In de Keur staan de gedoogplichten, geboden en verboden vermeld voor de 

eigenaren van nabij watergangen en waterkeringen gelegen gronden vermeld.  

- gedoogplichten: er moet worden toegestaan dat het waterschap in de 

uitoefening van zijn taak gronden van particulieren betreedt en de uit 

de watergangen afkomstige bagger op de kanten deponeert; 

- geboden: de Keur wijst (samen met de legger) de onderhoudsverplich-

tingen van de watergangen en de waterkeringen aan; 

- verboden: ziet toe op het wijzigen van de hoedanigheid van watergan-

gen en waterkeringen, het aanbrengen van werken, struiken en materi-

aal in en nabij watergangen en waterkeringen, het houden van vee op 

de waterkeringen enzovoorts. De breedte van de strook waarop deze 

verboden van toepassing zijn (de Keurzone) staat in de legger aangege-

ven. 

Het is mogelijk dat het waterschapsbestuur van de verboden ontheffing ver-

leent. In dat geval dient vergunning te worden aangevraagd bij het water-

schap. 

 

O n t w i k k e l i n g en  en  pe r s p e c t i ev en  w a t e r  

Knelpunt in verband met het waterkwantiteitsbeheer is oxidatie van veen als 

gevolg van bodemdaling (verlaging grondwaterstand). Verdere knelpunten 

vormen de stijging van de zeespiegel, waardoor zoutwater binnendringt en 

verzilting van de rivieren plaatsvindt, alsmede lastiger af te voeren water en 

grotere fluctuaties in de afvoerpieken van de Rijn. 

 

Als kansen kunnen worden genoemd: 

- ontwikkelen van waterbergingsgebieden; 

- ontwikkelen van natte Ecologische Hoofdstructuurgebieden; 

- voorkomen bodemdaling veen. 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- hoofdwatergangen zijn bestemd, ondergeschikte watergangen worden 

opgenomen binnen de gebiedsbestemming en mogelijk gemaakt in de 

bestemmingsomschrijving; 

- het vergraven en aanleggen van waterlopen is gebonden aan een aan-

legvergunning; 

- bestaande en te realiseren vergunde waterbergingsgebieden worden als 

zodanig opgenomen op de verbeelding;  

- natte ecologische verbindingszones worden genoemd in de regels;  
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- Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij 

het  verhard oppervlak uitbreidt met meer dan 500 m
2
 in stedelijk ge-

bied en/of 1000 m
2
 in landelijk gebied, heeft dit tot gevolg dat het he-

melwater van dit oppervlak versneld tot afvoer komt. Om de 

waterhuishouding niet te verslechteren, moet de versnelde afvoer wor-

den voorkomen of gecompenseerd. 

2 . 3   

L a a g  2  I n f r a s t r u c t u u r   

In de tweede laag is de belangrijkste infrastructuur in het plangebied weerge-

geven. Enerzijds beïnvloedt een goede ontsluiting de ontwikkelingsmogelijkhe-

den van het plangebied. Anderzijds belemmert de aanwezigheid van 

(spoor)wegen de uitwisseling van dier- en plantensoorten en kan het vanuit het 

oogpunt van milieuhinder beperkingen opleveren voor bepaalde ontwikkelin-

gen. 

 

B e s c h r i j v i n g  en  an a l y s e  h u i d i g e  s i t u a t i e   

In het plangebied komen verschillende infrastructurele werken voor, zoals: 

- wegen; 

- openbaarvervoerverbindingen; 

- fiets- en wandelpaden; 

- straalpaden; 

- watertransportleiding; 

- brandstofleiding; 

- hoogspanningsleiding; 

- rioolpersleiding; 

- antennemasten. 

 

W e g v e r b i nd i n g e n  

De in het plangebied aanwezige infrastructuur is grofweg in te delen in drie 

categorieën: 

- stroomwegen of hoofdwegen; 

- gebiedsontsluitingswegen (regionale en lokale wegen); 

- erftoegangswegen. 

 

In de tabel is weergegeven in welke categorie de wegen in het plangebied 

vallen.  

 

T a b e l  3 :  C a t e g o r i s e r i n g  w e g e n  

Stroomwegen Rijksweg A2 

Gebiedsontsluitingswegen 

 

De N212 (Ingenieur Enschedeweg), de N201 ten noorden 

van het plangebied, de N401 (Wagen-

dijk/Portengenseweg/Provinciale weg)  

Erftoegangswegen Alle overige wegen in het plangebied. 
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Voornoemde categorisering hangt samen met het gemeentelijk beleid om de 

veiligheid in het verkeer te vergroten. De categorisering heeft tot doel te ko-

men tot zo groot mogelijk aaneengesloten verblijfsgebieden, waarin de maxi-

mumsnelheid 60 km/uur bedraagt.  

  

A f b e e l d i n g  1 6 :  I n f r a s t r u c t u u r  

 

Z o n e r i n g  i n f r a s t r u c t uu r :  B eb o u w i n g s v r i j e  z o n e s  e n  g e l u i d s -

z o n e s  

Voor de verschillende (spoor)wegen gelden bebouwingsvrije zones en geluids-

zones. In de milieuparagraaf wordt op dit aspect nader ingegaan. 
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A f b e e l d i n g  1 7 :  b e l e m m e r i n g e n .  D e  B e l e m m e r i n g e n k a a r t  g e e f t  d e  

l i g g i n g  v a n  d e  i n f r a s t r u c t u u r  w e e r .  

 

O p e n b a a r  v e r v o e r  

De spoorlijn Woerden-Amsterdam en Amsterdam-Utrecht loopt door het plan-

gebied. Vlak buiten het plangebied ligt het station Breukelen. De dorpen wor-

den ontsloten door middel van een busverbinding. 

 

F i e t s -  e n  w a n d e l p a d en  

In het recreatiegebied Bosdijk zijn wandel- en fietspaden aangelegd. Ook zijn 

langs de Bijleveld recreatiepaden aangelegd. Bovendien is sprake van enkele 

wegen met fietsstroken. Langzaam verkeer maakt verder gebruik van de overi-

ge wegen in het landelijk gebied.  
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W i nd t u r b i ne s  

In het plangebied komen geen (solitaire) windturbines voor. In het Streekplan 

2005-2015 is het gebied grotendeels aangegeven als 'regio's kleinschalige op-

stellingen'. Per regio wordt ruimte geboden aan maximaal twee kleinschalige 

opstellingen. Een kleinschalige locatie bestaat uit 3 tot 6 windturbines. 

 

H o o g s p a nn i n g s l e i d i n g  

Er ligt een 380 Kv hoogspanningsleiding in het gebied. 

 

S t r a a l v e r b i n d i n g  

Dwars over het plangebied lopen twee straalverbindingen ten behoeve van de 

telecommunicatie. Straalpaden moeten, vanaf een aangegeven hoogte, blijven 

gevrijwaard van obstakels. 

 

G a s l e i d i n g en  

In het plangebied komen aardgastransportleidingen voor ter hoogte van de A2 

en dwars door het plangebied vanuit Utrecht richting Mijdrecht. Deze leidingen 

hebben een diameter van respectievelijk 4 en 12 inches.  

 

Z e n d m a s t en  

Er komen geen zendmasten voor in het plangebied. 

 

O n t w i k k e l i n g en  en  pe r s p e c t i ev en  i n f r a s t r u c tu u r   

Er zijn geen knelpunten in het gebied. Sluipverkeer en verkeersaantrekkende 

werking van niet agrarische bedrijven vormen wel een bedreiging.  

De A2 wordt momenteel verbreed. Rekening dient te worden gehouden met de 

zonering van de hoogspanningsleiding, de straalverbinding, de brandstofleiding 

en de zonering van de (spoor)wegen. 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- voor de bestaande hoogspanningsleiding, straalverbinding, brandstoflei-

ding en de (spoor-)wegen worden een zonering op de verbeelding en een 

planologische regeling opgenomen. Voor de (spoor-)wegen is dit een zo-

ne voor geluid en/of externe veiligheid; 

- een geluidsonderzoek is vereist bij toepassing van de wijzigingsbevoegd-

heden voor het realiseren van nieuwe gevoelige bestemmingen; 

- voor bestaande stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen wordt een 

verkeersbestemming opgenomen; 

- overige wegen worden niet afzonderlijk bestemd, maar zullen onderdeel 

uitmaken van de gebiedsbestemmingen.  
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2 . 4   

L a a g  3  O c c u p a t i e  

In laag 3 is de bebouwing weergegeven. De occupatie van het plangebied volgt 

de ontwikkeling van het landschap. De dichtheid van de bebouwing is het 

grootst in en rondom de kernen. Daarnaast zijn duidelijk de oude ontgin-

ningslinten zichtbaar. Het gaat voornamelijk om woningen en (agrarische) 

bedrijven. Overige delen van het plangebied kenmerken zich door de openheid 

als gevolg van het ontbreken van bebouwing en bossen.  

 

 
A f b e e l d i n g  1 8 :  b e b o u w i n g  

 

In het plangebied komt een aantal bijzondere vormen van bebouwing voor, 

zoals de drie watermolens en een gemaal. Dergelijke functies bepalen mede 

de ontwikkelingsmogelijkheden van andere functies in het gebied. 
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Het gebied is bestemd voor diverse gebruiksvormen en functies. Het gaat 

hoofdzakelijk om de functies  landbouw, bedrijvigheid, wonen, verblijfs- en 

dagrecreatie en maatschappelijke voorzieningen. Niet alleen is de huidige 

situatie beschreven in deze paragraaf, ook is aangegeven wat de belangrijkste 

ontwikkelingen van bepaalde functies zijn en welke perspectieven er voor deze 

functies in het plangebied aanwezig zijn. Voor elk thema zijn de uitgangspun-

ten voor verwerking in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, afzonder-

lijk beschreven. 

2 . 4 . 1   

A g r a r i s c h   

B e s c h r i j v i n g  en  an a l y s e  h u i d i g e  s i t u a t i e  

Ten aanzien van landbouw wordt in deze paragraaf ingegaan op de bedrijfsom-

vang, de agrarische bedrijfstypen, het oppervlak van de bedrijven en enkele 

bedrijfseconomische aspecten.  

De gegevens zijn afkomstig uit de inventarisatie, gebaseerd op de veldinventa-

risatie en gegevens van de Milieudienst Noord-West Utrecht.  Daarnaast zijn 

gegevens ontleend aan de landbouwmeitellingen van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS).  

 

Het totaal aantal agrarische bedrijven (alle percelen met agrarische activitei-

ten) in Breukelen bedroeg in 2007 op basis van de inventarisatie ten behoeve 

van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' 104 bedrijven.  
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A f b e e l d i n g  1 9 :  A g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

 

N G E  

Voor de inventarisatie van de grootte en het aantal bestaande agrarische be-

drijven is gebruikgemaakt van de NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) als 

meeteenheid om de omvang van het agrarisch bedrijf te bepalen. Met behulp 

van de geldende agrarische milieuvergunning is de omvang van een agrarisch 

bedrijf te berekenen.  

In Nederland wordt een agrarisch bedrijf met een omvang van 50 NGE of meer 

beschouwd als een volwaardig agrarische bedrijf. Een volwaardig agrarische 

bedrijf wil zeggen een bedrijf met voldoende perspectief om een redelijk in-

komen uit de landbouw te halen voor één volwaardige arbeidskracht. Als be-

drijven kleiner zijn dan 50 NGE wil dat nog niet zeggen dat deze bedrijven niet 
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rendabel zouden zijn. In combinatie met een nevenactiviteit is het mogelijk 

een reëel agrarisch bedrijf uit te oefenen.  

 

Het onderscheid tussen volwaardige agrarische bedrijven en reële agrarische 

bedrijven maakt het mogelijk maatwerk toe te passen bij de bestemming van 

agrarische bedrijven. Kleinere bedrijven krijgen een kleiner bouwvlak, grote 

bedrijven een groter bouwvlak. 

 

Het gemiddelde aantal NGE's per bedrijf in het plangebied is 56. In het plange-

bied zijn 72 agrarische bedrijven groter dan 50 NGE. Hiervan zijn 15 bedrijven 

zelfs groter dan 100 NGE.  

In het plangebied zijn 23 agrarische bedrijven met een omvang van minder dan 

12 NGE en nog eens 9 bedrijven met een omvang tussen de 12 NGE en 16 NGE. 

Bedrijven in de categorie kleiner dan 16 NGE kunnen niet worden aangemerkt 

als een reëel agrarisch bedrijf. In de praktijk betekent dit dat een bedrijf bij-

voorbeeld ca 13 melkkoeien heeft (landbouwtelling 2009) of 5 manegepaarden. 

Dit type bedrijf krijgt veelal in een bestemmingsplan een woonbestemming. 

Binnen de woonbestemming is een mogelijkheid voor agrarische nevenactivi-

teiten. Deze bedrijven zijn niet volwaardig en hebben dan ook geen volwaardig 

bouwperceel nodig, maar kunnen gebruikmaken van de in de woonbestemming 

genoemde agrarische nevenactiviteiten. Bedrijven in de categorie 16 NGE tot 

en met 25 NGE zijn twijfelgevallen. In het plangebied betreft dit 13 bedrijven. 

Deze bedrijven zijn beoordeeld en hebben een agrarische bestemming gekre-

gen. 

 

A g r a r i s c h e  b ed r i j f s t y p e n  

Het meest voorkomende bedrijfstype in de gemeente Stichtse Vecht is het 

graasdierenbedrijf is, voornamelijk melkveehouderij. Deze bedrijfstak heeft 

ook het grootste deel van de Breukelse cultuurgrond (grasland) in gebruik. In 

het plangebied komen veertien gemengde bedrijven voor. Een gemengd bedrijf 

combineert vaak een melkveebedrijf met een intensieve veehouderij of met 

een ander agrarisch onderdeel. De gemengde agrarische bedrijven in de ge-

meente bestaan uit een tak melkvee in combinatie met andere dieren, zoals 

geiten.  

Bij intensieve veehouderij (hokdieren) gaat het om pluimvee, varkens en kal-

veren. Kenmerkend van de intensieve veehouderij is dat de dieren in stallen 

worden gehuisvest op bedrijven met weinig of geen grond. Het gaat vooral om 

de productie van vlees en/of eieren. Op basis van deze definitie kan worden 

geconcludeerd dat op basis van de inventarisatie  drie intensieve veehouderij-

en in het plangebied voorkomen. Daarnaast zijn twaalf gemengde agrarische 

bedrijven aanwezig, die een melkveetak combineren met een intensieve vee-

houderij.  

 

In het landelijk gebied wijzigt het gebruik van gebouwen en gronden, mede als 

gevolg van veranderingen in de landbouw. Bepaalde veranderingen spelen ook 

in het plangebied een rol, zoals afname van het aantal agrarische bedrijven, 
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met als gevolg het ontstaan van burgerwoningen en niet-agrarische activitei-

ten. 

 

E i g e nd om  

Ongeveer 80% van de agrarische gronden is in eigendom, ongeveer 15% van de 

agrarische gronden wordt gepacht.  

 

I n v l o e d e n  o p  d e  l a nd b o u w  

De komende jaren staat de landbouw onder invloed van de steeds meer open 

wereldmarkt. Dit betekent toenemende concurrentie en afname van subsidie. 

Prijsafspraken van bepaalde producenten staan onder druk. Niet alleen aan de 

prijs stelt de consument eisen, maar ook aan de kwaliteit en breedte van het 

assortiment. Te denken valt aan de biologische producten. In de praktijk zal 

dit leiden tot specialisatie. 

De milieuregelgeving is van invloed op agrarische bedrijven. Als gevolg van de 

regelgeving moeten investeringen in gebouwen en/of apparatuur worden ge-

daan en wordt de uitbreiding van bedrijven beperkt. 

Daarnaast is sprake van verscherpte regelgeving ten aanzien van veterinaire 

risico's en de grootte van dierverblijven, productie, opslag en verwerking van 

mest, geurhinder, maar ook regelgeving ten behoeve van gewasbescherming. 

Tevens is de regelgeving ten aanzien van de bescherming van burgerwoningen 

en 'niet-agrarische bedrijven' bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden 

van agrarische bedrijven.  

 

A f na m e  v a n  h e t  a a n ta l  a g r a r i s c h e  b ed r i j v e n  

Zoals uit het voorgaande blijkt, staat de agrarische sector onder druk. Sinds 

1992 is het aantal agrarische bedrijven aan het dalen, met uitzondering van 

1993, 1996 en 1998. In 2005 zijn zes agrarische bedrijven gestopt.  
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120

130

140

150

160

170

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Jaar

A
a
n

ta
l 

b
e
d

ri
jv

e
n

Aantal bedrijven

 
A f b e e l d i n g  2 0 ,  g r a f i e k  a f n a m e  a a n t a l  b e d r i j v e n ,  b r o n :  C B S  ( 2 0 0 7 )  

 

Het aantal agrarische bedrijven zal de komende jaren nog verder afnemen. 

Bijna de helft van de bedrijfshoofden is ouder dan 55 jaar volgens de gegevens 

van het CBS uit 2003. In 2000 had 81% van de agrarische bedrijven geen be-

drijfsopvolger.   
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B e s t a a n d e  p l a n o l og i s c h e  r e g e l i n g  a g r a r i s c h e  b e d r i j v en  

Per agrarisch bedrijf is een bouwvlak opgenomen. De diepte van de agrarische 

bouwvlakken is in principe 100 m. In de geldende bestemmingsplannen zijn 

bedrijfswoningen toegestaan. Tevens wordt, afhankelijk van bepaalde omstan-

digheden, een mogelijkheid tot vrijstelling of wijzigingsbevoegdheid geboden 

voor een tweede bedrijfswoning.  

 

O n t w i k k e l i n g en  en  pe r s p e c t i ev en  v o o r  d e  a g r a r i s ch e  s e c -

t o r   

De agrarische sector maakt moeilijke jaren door. Daarvoor is een aantal oorza-

ken aan te wijzen: 

- wet- en regelgeving (mest, stank); 

- marktontwikkeling; 

- gevolgen van dierziekten.  

 

De agrarische bedrijven in het plangebied zijn gelegen in het veenweidegebied 

(en het Groene Hart). Hiervoor geldt het volgende beleid: Er gelden water-

huishoudkundige beperkingen. Verdieping en verbreding van de agrarische 

sector en de productie van groene diensten wordt gestimuleerd. Bij toepassing 

van ruimte voor ruimte regeling mag de bouw van een vervangende woning 

geen afbreuk doen aan een duurzame waterhuishouding en de kenmerkende 

openheid. De maximale drooglegging is 60 cm (gemiddeld per peilvak). In die-

pe veenweidegebieden mag de drooglegging niet worden vergroot, tenzij dit 

noodzakelijk is voor het duurzaam uitoefenen van de bestaande functie.  

 

Behalve aanscherping is ook sprake van ruimte geven aan de melkveehouderij-

sector door het opstellen van lokaal geurbeleid. Daardoor zullen de aan te 

houden afstanden worden verkleind. Dit biedt mogelijkheden om de agrarische 

sector te ondersteunen in de diverse keuzerichtingen.  

 

Voor een klein deel van de bedrijven zijn inkomstenbronnen buiten de agrari-

sche sector noodzakelijk naast het inkomen uit het agrarische bedrijf. In de 

toekomst zal nog meer worden gevraagd van de spankracht van agrarische 

bedrijven. De sector heeft verschillende keuzemogelijkheden: 

- schaalvergroting; 

- specialisatie; 

- verbreding; 

- beëindiging. 

 

B i o m e s t v e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e s  

De laatste jaren is de opwekking van energie door middel van mestvergisting 

bij veehouderijbedrijven in opkomst. Een bio(mest)vergistingsinstallatie kan 

rendabel worden geëxploiteerd bij een bedrijf of samenwerkende bedrijven 

met ongeveer 500 koeien of ongeveer 8000 vleesvarkens. 

Gelet op het brede draagvlak, ook bij andere overheden, voor bedrijfseigen 

vergisting, wordt in het bestemmingsplan een regeling opgenomen voor het 

realiseren van vergistingsinstallaties tot 1000 m², waarbij de invoer (mest en 
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bijproducten) en de uitvoer (het digestaat) in hoofdzaak gekoppeld zijn aan 

het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf.  

Vergistingsinstallaties worden in het landelijk gebied alleen in solitaire vorm 

toegestaan. Het beleid van de gemeente ten opzichte van clustering van der-

gelijke installaties, is gericht op plaatsing op bedrijventerreinen. 

 

F u n c t i e v e r a n d e r i n g  

Bij beëindiging van een agrarisch bedrijf is functieverandering mogelijk, mits 

de nieuwe functie geen zwaardere belasting voor het gebied met zich mee-

brengt. Daarnaast zijn er nog meer voorwaarden waaraan moet worden vol-

daan bij functieverandering. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in 
de

 

Provinciale ruimtelijke verordening (2009). Tevens is op basis van het streek-

plan functieverandering mogelijk bij al aanwezige niet-agrarische bebouwing. 

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij functieverandering van agrari-

sche bebouwing.  

 

Het provinciale beleid voor vrijkomende bebouwing is primair gericht op kwali-

teitswinst door ontstening van het landelijk gebied via (gedeeltelijke) sloop 

van voormalige niet cultuurhistorische bedrijfsbebouwing, in combinatie met 

vervangende woningbouw (ruimte voor ruimte) of vestiging van niet-agrarische 

bedrijfsvormen. In de geldende plannen is een functieverandering naar opslag 

mogelijk, dit is ook in onderhavig plan opgenomen.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- ruimte geven aan bestaande grondgebonden agrarische bedrijven door 

vergroting van het bouwvlak in de flexibiliteitsbepalingen mogelijk te 

maken. Uitbreiding van het bouwvlak is onder voorwaarden door middel 

van afwijking tot 1 ha mogelijk en door middel van wijziging tot 1,5 ha.. 

Daarnaast zijn nog voorwaarden opgenomen voor de bedrijfsmatige 

noodzaak, de bescherming van (de functies van) aangrenzende gronden 

en gebouwen, de bestaande (landschaps-)waarden. Tevens dienen de 

grenswaarden in het kader van geluid in acht te worden genomen. 

- mede in het kader van natuurgebieden die vallen onder de Natuurbe-

schermingswet 1998 wordt een onderscheidt gemaakt tussen intensieve 

veehouderijen en overige agrarische bedrijven. De betreffende bedrij-

ven krijgen een afzonderlijke aanduiding 'intensieve veehouderij'; 

- Bij intensieve veehouderij (hokdieren) gaat het om pluimvee, varkens en 

kalveren. Kenmerkend van de intensieve veehouderij is dat de dieren in 

stallen worden gehuisvest op bedrijven met weinig of geen grond. Het 

gaat vooral om de productie van vlees en/of eieren. 

- het bestaande gebruik binnen een agrarisch bouwperceel voor intensie-

ve veehouderij wordt positief bestemd. Met een afwijkingsbevoegdheid 

kan dit gebruik met 10% worden verruimd ten behoeve van wettelijke 

eisen van dierenwelzijn en veterinaire gezondheid, zonder dat het aan-

tal dierplaatsen toeneemt; 

- verdere verruiming, hervestiging op een bestaand bouwperceel of con-

centratie van intensieve veehouderij op één bouwperceel vraagt vanwe-
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ge de potentiële invloed en impact op de omgeving per situatie maat-

werk. Dit kan vervolgens gefaciliteerd worden met een herziening van 

het bestemmingsplan; 

- ruimte geven aan bestaande agrarische bedrijven voor nevenactivitei-

ten, waaronder ook kamperen bij de boer, bed and breakfast en hooi-

berghutten; 

- een regeling voor het realiseren van vergistingsinstallaties tot 1000 m², 

waarbij de invoer (mest en bijproducten) en de uitvoer (het digestaat) 

in hoofdzaak gekoppeld zijn aan het ter plaatse gevestigde agrarische 

bedrijf.  

- aan activiteiten, zoals een paardenpension of paardenbak, worden 

voorwaarden gesteld. Het houden van paarden valt niet automatisch on-

der de definitie van een agrarisch bedrijf, maar krijgt in principe een 

bedrijfsbestemming. Het fokken van paarden valt wel onder een agrari-

sche bestemming. Zo is een paardenpension wel als nevenactiviteit bij 

een agrarisch bedrijf toegestaan; 

- een paardenfokkerij past binnen de definitie van een agrarisch bedrijf, 

aangezien het een bedrijf is dat gericht is op het voortbrengen van pro-

ducten, door middel van het houden van dieren, waarop een bedrijfsma-

tige, op de marktgerichte productie plaatsvindt, welke een wezenlijke 

bijdrage aan de inkomensvorming levert. Het betreft bedrijven met veel 

grond, stallen en een kleine binnenbak. Er is sprake van weinig bezoe-

kers. Overigens heeft de bestaande manege in het plangebied een 

sportbestemming.  

 

In het bestemmingsplan worden de volgende uitbreidingsmogelijkheden voor 

de agrarische bedrijven geboden: 

 

 Omvang bouw-

perceel 

afwijking wijziging Partiële herziening 

Agrarische 

bedrijven, 

met uitzon-

dering van 

intensieve 

veehoude-

rijen 

Geldend recht 

met eventueel 

uitbreidingsmo-

gelijkheden van 

het bouwvlak 

- uitbreiding 

tot 1 ha 

- uitbreiding tot 
1,5 ha 

 

Intensieve 

veehoude-

rijen 

Bestaand Uitbreiding 

gebruik met 10% 

 - hervestiging 
- concentratie op 

één perceel 
- uitbreiding meer 

dan 10% 

A f w i j k i n g ,  w i j z i g i n g  e n  h e r z i e n i n g  i s  a l l e e n  m o g e l i j k  o n d e r  d e  i n  

d e  r e g e l s  g e s t e l d e  v o o r w a a r d e n .  
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2 . 4 . 2   

W o n e n   

B e s c h r i j v i n g  en  an a l y s e  h u i d i g e  s i t u a t i e   

B u r g e r w o n i n g e n  

Verspreid in het plangebied komen burgerwoningen voor. Het gaat om circa 

350 woonvormen in het plangebied, waaronder ook een aantal woonboten, drie 

stacaravans en één woonwagen. Het gaat met name om vrijstaande woningen. 

Er komen zes woonboten voor in Spengen (net buiten het plangebied), Porten-

gen, Oukoop en Oud Aa. De meeste woonbebouwing is geconcentreerd bij we-

gen, bijvoorbeeld de Kerkweg, of in de buurtschappen Portengensebrug, 

Portengen, Oukoop, Oud Aa, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop en Spengen. Voor het 

overige komt de bebouwing verspreid in het plangebied voor. 

 
A f b e e l d i n g  2 1 :  w o n i n g e n  
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B e d r i j f s w o n i n g en  

Naast burgerwoningen komen in het plangebied bedrijfswoningen voor. Het 

gaat om bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven, bij overige bedrijven, be-

heerderswoningen en dienstwoningen. 

 

Z o m e r w on i n g e n  

In het plangebied zijn naast de agrarische bedrijfswoningen diverse zomerwo-

ningen gerealiseerd. Deze woningen werden in het verleden door de agrariër in 

de zomer als woning gebruikt. In de winter betrok men weer de boerderij. De 

gemeente wenst behoud van deze woningen. De zomerwoningen hebben een 

kleinere maat. Andere functies dan het oorspronkelijke gebruik worden niet 

toegelaten. Middels een wijzigingsbevoegdheid wordt het wonen onder voor-

waarden toegelaten in een zomerwoning. 

 

K w a l i t e i t  w o ne n  

Over het geheel genomen is de bouwkundige kwaliteit goed te noemen. De 

woningen worden gekenmerkt door een in het algemeen lage gootlijn, dat wil 

zeggen één bouwlaag met kap. Ze komen voor in vrijstaande woningen, maar 

ook in twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde vormen. Naast gebruike-

lijke burgerwoningen wordt gewoond in voormalige boerderijen, woonarken, 

enzovoort.  

Met de beëindiging van agrarische bedrijven hebben ook veel voormalige 

dienstwoningen een woonfunctie gekregen. De toename van de mobiliteit en 

de behoefte aan rust en ruimte maken deze vrijkomende (dienst)woningen tot 

aantrekkelijke objecten. 

De maatvoering van de burgerwoningen is eveneens zeer divers. De bebouwing 

varieert van kleinschalige woningen tot en met forse boerderijen. 

 

M o n um e n te n  

In het plangebied hebben diverse historische boerderijen een monumentensta-

tus. Meer over monumenten staat beschreven in de paragraaf 'Landschap, cul-

tuurhistorie en archeologie'. 

 

A l g em e ne  b e l e i d s l i j n  v o o r  w on e n  i n  h e t  l a n d e l i j k  g e b i ed  

De algemene beleidslijn is dat in beginsel nieuwbouw ten behoeve van het 

wonen in het plangebied wordt geweerd, teneinde te voorkomen dat meer 

woningen in het plangebied worden gebouwd die geen functionele binding met 

het landelijk gebied hebben. Het gemeentelijke en provinciale beleid richt 

zich op bundeling van stedelijke functies, waaronder wonen, in de kernen en 

op beperking van de mobiliteit en de aantasting van het landelijk gebied. 

 

W o n i n g d r u k  

De vraag naar woningen in de gemeente Stichtse Vecht is groot. Deze vraag 

oefent een grote druk uit op het plangebied. Uitbreidingslocaties met woning-

bouw komen overigens in het plangebied niet voor. De woningbouwlocatie bij 

Kockengen ligt buiten het plangebied. 
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B e s t a a n d e  p l a n o l og i s c h e  r e g e l i n g  w o n en  

Bestaande woningen hebben in de huidige bestemmingsplannen over het alge-

meen een uitbreidingsmogelijkheid gekregen tot 600 m³ en onder voorwaarden 

tot  750 m³. Daarnaast is een algemene afwijkingsmogelijkheid van circa 5% 

opgenomen.  

 

A a n  h u i s  v e r b o nd e n  a c t i v i t e i t e n  

In het bestemmingsplan zijn regels voor beroep aan huis opgenomen. Beroep 

aan huis is toegestaan tot 30% van het oppervlak van de woning, met een 

maximum van 50 m². In het plangebied komt een aantal van dergelijke activi-

teiten bij woningen reeds voor. 

 

O n t w i k k e l i n g en  en  pe r s p e c t i ev en  v o o r  h e t  w o n e n   

De vraag naar woningen in gemeente Stichtse Vecht blijft in de komende jaren 

groot en zal blijvend een grote druk uitoefenen op het plangebied. Voor het 

landelijk gebied geldt evenwel een restrictief woningbouwbeleid. 

 

T o e na m e  h i nd e r  a l s  g e v o l g  v a n  t oe na m e  a a n ta l  b u r g e r w o -

n i n g en  

Niet functioneel aan het landelijk gebied gebonden woningen leveren nog wel 

eens conflicten op met de hoofdfuncties van het landelijk gebied (agrarisch, 

natuur, recreatie en landschap). Zo komt het voor dat er conflicten en hinder-

bezwaren ontstaan bij de uitbreiding van agrarische bedrijven, zoals stankhin-

der, toenemende onrust in voor de natuur waardevolle gebieden en ontsiering 

van het landschap door slechte inpassing van gebouwen in het landelijk gebied. 

Mede daarom is het gemeentelijke beleid gericht op een stabilisatie van de het 

aantal burgerwoningen, teneinde de hoofdfuncties in het plangebied te be-

schermen. In het Beeldkwaliteitsplan Loenen en Breukelen zijn eisen aan de 

(landschappelijke) inpassing van woningen gesteld. 

 

A f g e s p l i t s t e  v e r k o o p  b e d r i j f s -  e n  w o n i n g g e d e e l t e  

Een bedrijf in het plangebied bestaat vaak uit een woning met (meerdere) 

bedrijfsgebouwen welke eigendom zijn van één eigenaar. In sommige gevallen 

wordt bij verkoop het eigendom gesplitst. De bedrijfswoning wordt bijvoor-

beeld verkocht en als burgerwoning gebruikt. De bedrijfsgebouwen en/of de 

bijbehorende gronden worden verkocht aan een derde persoon. Een risico van 

afsplitsing is dat de eigenaar van de bedrijfsgebouwen de behoefte krijgt om 

bij zijn bedrijf te wonen en daarom een (nieuwe) woning wil bouwen. Dit 

wordt echter niet toegestaan, omdat in planologische zin de (voormalige) be-

drijfswoning blijft toegerekend tot het bedrijfsperceel. Zodra een bedrijfswo-

ning is afgesplitst, verliest men het recht op een nieuwe bedrijfswoning.  

 

U i t g a ng s p u n t e n  v o o r  h e t  b e s t em m i n g s p l a n  

- bestaande woningen worden bestemd. Voor het landelijk gebied is een 

standaardinhoudsmaat van 600 m³ acceptabel;  
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- bestaande zomerwoningen zijn aangeduid op de verbeelding. Uitgangs-

punt is behoud van de bestaande grootte. Bij wijziging is omvorming 

naar een woning toegestaan; 

- nieuwe woningen worden niet bij recht toegestaan, er wordt wel een 

flexibiliteitsbepaling opgenomen voor omschakeling van ‘Agrarisch’ naar 

‘Wonen’; 

- het splitsen van een woning in twee zelfstandige woonruimten wordt 

onder voorwaarden toegestaan; 

- het plan bevat onder voorwaarden een regeling voor het bieden van 

mogelijkheden voor kleinschalige aan huis gebonden activiteiten; 

- agrarische nevenactiviteiten zijn, onder voorwaarden, middels afwijking 

toegestaan. In een bijlage bij de regels zijn de maximale oppervlakten 

opgenomen.. 

2 . 4 . 3   

B e d r i j v i g h e i d  

B e s c h r i j v i n g  en  an a l y s e  h u i d i g e  s i t u a t i e   

In het plangebied komt een aantal niet-agrarische bedrijven voor. Dat wil zeg-

gen bedrijven die op grond van hun aard en/of productie niet tot de agrarische 

of recreatieve bedrijven behoren. Uit de veldinventarisatie en de bij de ge-

meente bekende gegevens blijkt dat in het plangebied ongeveer 50 bedrijven 

voorkomen.  
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A f b e e l d i n g  2 2 :  N i e t  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

 

Enkele bedrijven hebben een relatie met het landelijk gebied. Het gaat om 

landbouwmechanisatiebedrijven, loonbedrijven, hoveniers en een kwekerij. 

Opvallend is overigens het relatief grote aandeel autobedrijven in het plange-

bied op het bedrijventerrein bij Portengensebrug. Dit bedrijventerrein was van 

oorsprong bedoeld voor vestiging en uitbreiding van plaatselijk gevestigde of 

plaatselijk verzorgende bedrijven. Naast autobedrijven zijn er op het bedrij-

venterrein bij Portengensebrug opslagbedrijven, twee tankstations, enkele 

kantoren, een aannemersbedrijf, een transportbedrijf, een recyclingbedrijf en 

een afvalverwerkingsbedrijf, een klussenbedrijf en een dierenartsenpraktijk. 

De bedrijven op het bedrijventerrein bij Portengensebrug waren reeds speci-
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fiek bestemd. Veelal waren de overige bedrijven in de geldende bestemmings-

plannen ook al als niet-agrarisch bedrijf bestemd.  

 

L i g g i n g  v a n  d e  b e d r i j v e n  

De meeste bedrijven liggen aan de Industrieweg en de Nijverheidsweg in Por-

tengen. Deze bedrijven vormen samen het bedrijventerrein Portengensebrug. 

Verder liggen diverse bedrijven verspreid in het plangebied. Over het alge-

meen wel vaak nabij bebouwingsconcentraties. Deze bedrijven liggen voorna-

melijk op voormalige agrarische bouwpercelen.  

 

S t e r k e  en  zw a k k e  p un t e n  

Er zijn geen exacte gegevens bekend met betrekking tot het aantal mensen dat 

werkzaam is in de bedrijven gelegen in het plangebied. Dit laat onverlet dat 

het sociaal-economische belang van de bedrijven voor de gemeente niet mag 

worden onderschat. Het belang zal in de komende jaren alleen maar groeien 

als gevolg van de omschakeling van agrarische bedrijven naar een niet-

agrarische bedrijfstak. Behoud van de bestaande sociaal-economische struc-

tuur (economische dragers) in aansluiting op het behoud en/of bevorderen van 

de landschappelijke kwaliteit in het plangebied is een belangrijk aandachts-

punt voor het gemeentelijk beleid.  

 

Grote knelpunten met betrekking tot de bedrijvigheid komen niet voor. Wel 

mag worden gesteld dat grootschalige bedrijven, qua ruimtelijke uitstraling, 

milieuhygiënische invloed en ontsluiting, eerder op het bedrijventerrein bij 

Portengensebrug thuishoren.  

 

O n t w i k k e l i n g en  en  pe r s p e c t i ev en  v o o r  d e  b ed r i j v en   

De algemene beleidslijn is dat in beginsel bedrijvigheid in het landelijk gebied 

wordt geweerd, teneinde te voorkomen dat bedrijvigheid ontstaat die geen 

enkele functionele binding met het landelijk gebied heeft.  

Als gevolg van de afname van het aantal agrarische bedrijven zal de behoefte 

om vrijkomende agrarische gebouwen te hergebruiken voor niet-agrarische 

bedrijvigheid in het plangebied toenemen. Deels om een alternatieve bestem-

ming te hebben voor de vrijkomende bebouwing en deels om op een andere 

wijze inkomsten te genereren. De omschakeling is een proces dat door regio-

naal beleid (Streekplan 2005-2015) wordt gestimuleerd, mede vanwege sloop 

van overtollige bebouwing en kwaliteitsverbetering van het landschap. Overi-

gens is bij omschakeling de ontsluiting van bedrijven een knelpunt. Sommige 

wegen zijn smal en laten weinig of geen extra verkeersbewegingen toe. 

 

Bepaalde niet-agrarische activiteiten kunnen evenwel belemmerend werken 

voor agrarische bedrijven. Problemen kunnen zich ook voordoen in het geval 

een bedrijf floreert en wil uitbreiden. Een bedrijf kan in dat geval een dusda-

nige omvang aannemen dat het niet meer als passend in het landschap moet 

worden beschouwd. Uitplaatsing naar een bedrijventerrein is moeilijk vanwege 

de enorme maatschappelijke en financiële investering die ermee is gemoeid. 
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Er kan ook een knelpunt ontstaan in het geval een bedrijf het niet redt of een 

marginaal bestaan blijft houden, hetgeen negatieve gevolgen kan hebben voor 

de sociaal-economische structuur van het gebied, het landschap en het milieu. 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- voor bestaande vergunde niet-agrarische bedrijven wordt een duidelijke 

planologische regeling in het bestemmingsplan opgenomen; 

- voor de uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijven in het lan-

delijk gebied geldt een maximum van 20% van het bestaande oppervlak 

aan gebouwen en overkappingen; 

- uitsluitend categorie 1 en 2 bedrijven met een binding aan het landelijk 

gebied worden toegestaan. Bestaande bedrijven die zwaarder zijn dan 

categorie 1 en/of 2 en/of geen binding hebben aan het landelijk gebied 

zijn aangeduid; 

- voor functieverandering  is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Op 

basis van de vastgestelde Provinciale ruimtelijke verordening geldt voor 

omschakeling dat de oppervlakte van de overige bedrijfsgebouwen 

wordt gereduceerd met ten minste 50%, de bestaande cultuurhistori-

sche, landschappelijke en natuurwaarden worden behouden, dan wel 

versterkt, de functiewijziging leidt niet tot een onevenredige toename 

van het gemotoriseerde verkeer en omliggende agrarische bedrijven 

worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Gedeputeerde Staten 

kunnen afwijking verlenen voor uitbreiding tot een hoger percentage 

dan 20, indien sprake is van een economische noodzaak.  

2 . 4 . 4   

R e c r e a t i e  

B e s c h r i j v i n g  en  an a l y s e  h u i d i g e  s i t u a t i e   

V e r b l i j f s r e c r ea t i e  

In Portengen is een kampeerterrein aanwezig. Het terrein kent een beperkt 

aantal voorzieningen. Bij het terrein hoort één dienstwoning. Daarnaast is 

kamperen bij de boer mogelijk en is er een Bed and Breakfast gevestigd. Ook 

zijn er overnachtingsmogelijkheden in hooiberghutten.  

 

In het plangebied komen circa vijf vrijstaande recreatiewoningen voor. Enkele 

recreatiewoningen zijn in het verre verleden zonder vergunning gerealiseerd. 

Deze worden aangeschreven. 

 

D a g r e c r ea t i e  

Bij de dagrecreatie zijn van belang de historische kernen, bewegwijzerde re-

creatienetwerken, de dagrecreatieterreinen (Bosdijk en Oukooperdijk), de 

regionale en lokale fietsroutes en specifieke fiets- en wandelpaden, zoals de 

Hollandse Kade, het Kortjakse Pad, de Veenkade, de Demmerikse Kade, de 

Boterwal, de Portengense Zuwe en de Uitweg van Portengen. Verder kunnen 

de lokale wegen worden gebruikt voor recreatieve routes. Er zijn diverse be-
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wegwijzerde recreatieroutes aangegeven, zoals langeafstandswandel- en lan-

geafstandsfietspaden 

 

In het plangebied ligt het dagrecreatiegebied De Bosdijk. Dit gebied is in be-

heer bij het Plassenschap Loosdrecht en omgeving. Het gebied is ontsloten 

voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. Langs delen van de Aa en de 

Oukoop kan eveneens worden gerecreëerd. . 

 

A f b e e l d i n g  2 3 ,  R e c r e a t i e g e b i e d e n  ( b r o n :  

w w w . r e c r e a t i e m i d d e n n e d e r l a n d . n l )  

 

In het plangebied bevinden zich twee horecagelegenheden waar men kan eten 

en drinken. Er is eveneens een zalencentrum voor bruiloften en partijen aan-

wezig en een manege. Er zijn diverse paardenbakken gerealiseerd. In het plan-

gebied zijn twee kaasboerderijen. 

 

W a t e r r e c r ea t i e  

Voorts vindt recreatief medegebruik van het plangebied plaats, met name 

gekoppeld aan de Bosdijk, de Aa en de Angstel en de uitloopgebieden van de 

kernen Kockengen en Nieuwer Ter Aa. Over het water van de Geuzensloot 

loopt een belangrijke verbindingsroute tussen de Vecht en de Vinkeveense 

Plassen. De Grote Heicop vormt een verbindende route tussen het Vechtplas-

sengebied en het vaarcircuit de Ronde Venen. De Grote Heicop vormt tevens 
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de verbinding tussen kanoroutes in de Loosdrechtse Plassen aan de ene kant en 

de Ronde Venen en de Nieuwkoopse Plassen aan de andere kant. De rivieren de 

Aa en de Angstel zijn geschikt voor kleine watersport.  

 

O n t w i k k e l i n g en  e n  pe r s p e c t i ev en  v e r b l i j f s -  en  d a g r e c r e -

a t i e   

A l g em e ne  t r en d s  

Er zijn algemene trends te benoemen die voor de toeristisch-recreatieve markt 

van de gemeente van belang zijn. Het vrijetijdsgedrag tijdens dagtochten 

wordt gevarieerder, actiever, sportiever, educatiever en meer natuurgericht. 

Er is een trend naar meerdere kortere vakanties per jaar. Er is een toenemen-

de belangstelling voor cultuurhistorie en er is meer aandacht voor actie-

ve/sportieve, educatieve, milieubewuste en natuurgerichte vormen van 

vrijetijdsbesteding. 

 

G e m ee n t e l i j k e  i n z e t  

Het beleid van de gemeente is vastgelegd in het Structuurplan Breukelen en 

het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (LOP). Ten aanzien van 

recreatie en toerisme in het plangebied is in het structuurplan aangegeven dat 

het gewenst is dat verschillende recreatiegebieden met elkaar in verbinding 

worden gebracht. Dit kan door regionale routestructuren en verschillende loka-

le wandel- en fietspaden met elkaar in verbinding te brengen.  

Vanuit het LOP wordt ingezet op het ontwikkelen van recreatieve routes en 

knooppunten voor dagrecreatief gebruik in aansluiting op bestaande kernen. 

Belangrijke aandachtspunten in dit netwerk zijn de kruisingen van de grote 

infrastructuren en het overbruggen van waterlopen.  

 

In het LOP zijn vele kleinschalige verbindingen voorgesteld voor verschillende 

gebruikers. In het LOP is daarnaast nog gewezen op het feit dat de aansluiting 

van land- en waterrecreatie ontbreekt. Dit is ook een onderwerp uit het be-

leidsplan Vecht- en Plassengebied Loosdrecht. Verder worden de A2, het spoor 

en het Amsterdam-Rijnkanaal als barrières gezien tussen het plangebied en de 

Loosdrechtse Plassen en de Vecht.  

Er zijn weinig toeristisch-recreatieve (kleinschalige) voorzieningen en het 

plangebied is beperkt ontsloten. In het beleidsplan Vecht- en Plassengebied 

Loosdrecht wordt verder gesproken over een combinatiescenario: recreatie en 

natuur, recreatie en landbouw, recreatie en wonen/leefbaarheid. 

 

V e r b l i j f s r e c r ea t i e  

In de verblijfsrecreatieve sector is een aantal belangrijke ontwikkelingen te 

bespeuren. Agro- en plattelandstoerisme worden steeds populairder. Dit biedt 

kansen voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven. 

Er is een groei in het gebruik van trekkershutten. De afschaffing van de Wet op 

de openluchtrecreatie (WOR) heeft ook betrekking op de verblijfsrecreatieter-

reinen in het plangebied. Met het vervallen van de WOR, verviel de vergun-

ningplicht. Het bestemmingsplan is het basisinstrument voor het wel / niet 

toestaan van kamperen. Voor beleid aanvullend op het bestemmingsplan is een 
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lokale verordening nodig. Dit kan de APV zijn of een specifieke verordening. 

Onderscheid tussen regulier en kleinschalig kamperen is vervallen, aangezien 

de WOR niet meer van toepassing is. Daarmee is ook het wettelijk maximum 

van 15 kampeermiddelen voor kleinschalig kamperen vervallen. Bestemmings-

plannen zijn leidend voor het antwoord op de vraag of wel / niet vestiging / 

uitbreiding van kleinschalige kampeerterreinen mogelijk is. In dit bestem-

mingsplan is kamperen bij de boer als nevenactiviteit geregeld.  

 

D a g r e c r ea t i e  

Verwacht wordt dat, als gevolg van een toename van het aantal recreanten ten 

gevolge van Leidsche Rijn en een actiever vrijetijdsgedrag, de vraag naar land-

recreatie (wandelen, fietsen) zal groeien in de provincie Utrecht. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t em m i n g s p l a n  

- voor bestaande verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen wordt een 

duidelijke planologische regeling in het bestemmingsplan opgenomen; 

- fiets-, wandel- en ruiterpaden worden niet afzonderlijk bestemd, maar 

maken onderdeel uit van de gebiedsbestemmingen; 

- aan agrariërs worden nevenactiviteiten toegestaan ter bevordering van 

recreatieve voorzieningen, die bij het landelijk gebied passen; 

- kleinschalige recreatieve activiteiten zijn als 'bedrijf aan huis' of 'neven-

activiteit' mogelijk. 

2 . 4 . 5   

M a a t s c h a p p e l i j k e  v o o r z i e n i n g e n  e n  n u t s -

v o o r z i e n i n g e n   

B e s c h r i j v i n g  en  an a l y s e  h u i d i g e  s i t u a t i e   

In het plangebied komt slechts een beperkt aantal activiteiten voor die als 

maatschappelijke voorzieningen zijn aan te merken. 

Er is een zorgboerderij ten behoeve van gehandicaptenzorg aanwezig in Oud 

Aa. Aan de rand van Nieuwer Ter Aa ligt een begraafplaats en aan de Nijver-

heidsweg ligt een verenigingsgebouw. Daarnaast liggen in het plangebied drie 

molens, namelijk bij Oukoop, aan de Wagendijk en bij Teckop. Nabij Spengen 

liggen volkstuinen en nabij Kockengen ligt een veldsportterrein. 

Ook zijn enkele nutsvoorzieningen gesitueerd in het plangebied. Het betreft 

een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een rioolgemaal. Daarnaast zijn diverse 

trafo's aanwezig.  

 

O n t w i k k e l i n g en  e n  pe r s p e c t i ev en  m aa t s ch a pp e l i j k e  v o o r -

z i e n i n g e n    

Verwacht wordt dat het aantal maatschappelijke voorzieningen zal toenemen 

als gevolg van de mogelijke verruiming van beleidsmogelijkheden bij herge-

bruik van vrijkomende agrarische opstallen. Gedacht kan worden aan bijvoor-

beeld zorg en culturele voorzieningen. 
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U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- voor bestaande maatschappelijke voorzieningen en nutsvoorzieningen 

wordt een duidelijke planologische regeling in het bestemmingsplan op-

genomen; 

- voor functieverandering van bijvoorbeeld een agrarische bestemming 

naar bedrijven in de vorm van maatschappelijke voorzieningen is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
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3 3  U i t v o e r i n g s a s p e c t e n  

3 . 1   

I n l e i d i n g  

Er zijn diverse uitvoerings- en milieuaspecten die van invloed zijn of een relatie heb-

ben met een bestemmingplan. Veelal zijn deze aspecten gekoppeld aan beleid of wet-

geving. In dit hoofdstuk komt het van toepassing zijnde beleid of wetgeving aan de 

orde, waarbij per aspect de situatie in het plangebied is aangegeven. 

3 . 2   

B e l e i d  e n  r e g e l g e v i n g   

M i l i e u b e s ch e r m i n g s g eb i e d en  

De Provinciale Milieuverordening is het instrument dat de milieubeschermingsgebieden 

vastlegt. Het betreft de grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden. Grondwa-

terbeschermingsgebieden zijn niet aanwezig in het plangebied. In het plangebied ligt 

ten zuidwesten van het dorp Kockengen een stiltegebied.  

 

W e t  m i l i e ub e he e r  

De Wet milieubeheer richt zich op de bescherming van het milieu. Deze wet bepaalt 

dat sommige bedrijven een zogenaamde milieuvergunning moeten hebben. In het ka-

der van dit bestemmingsplan is het van belang dat bij de ontwikkeling van functies in 

het landelijk gebied, rekening wordt gehouden met milieuzones rond verschillende 

bedrijven. Deze milieuzones blijken uit de milieuvergunning van een bedrijf. 

 

W e t  a m m o n i a k  e n  v ee h o u d e r i j  

In 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) aangenomen door de Tweede Ka-

mer. In deze wet zijn regels neergelegd betreffende de ammoniakemissie voor vee-

houderijen met bijbehorende dierenverblijven. Op grond van de WAV  worden specifiek 

de voor verzuring gevoelige gebieden, die deel uitmaken van de Ecologische Hoofd-

structuur, beschermd. Binnen het plangebied liggen geen gebieden die onder deze wet 

vallen.  

 

W e t  g e u r h i n d e r  e n  v ee h o u d e r i j  

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. De nieuwe 

wet bepaalt op welke manier geur (stank) van veehouderijen in de milieuvergunning 

moet worden beoordeeld. Het is mogelijk dat de gemeente een geurverordening vast-

stelt om van de wettelijke geurnormen af te wijken. In de Wet geurhinder en veehou-

derij is een geurgevoelig object een gebouw dat bestemd is voor permanent wonen of 

verblijf (ongeacht of dat door dezelfde personen wordt gebruikt of door verschillende, 

zoals bij recreatiewoningen). 
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W e t  op  d e  A r ch e o l og i s c h e  M on um e n te n z o r g  

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is in 2007 in werking getreden en is de 

Nederlandse vertaling van het verdrag van Malta. Hierin staat hoe rijk, provincie en 

gemeente bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de 

bodem. 

3 . 3   

G e u r   

De laatste jaren is de afstand die dient te worden aangehouden tussen landbouwbe-

drijven en geurgevoelige functies, voor de landbouw steeds problematischer geworden. 

De Wet geurhinder en veehouderij geeft de gemeente de mogelijkheid om via een 

verordening lokaal beleid vast te stellen voor de geurbelasting en de vaste afstanden, 

om zo een gewenste ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Bij deze gemeente-

lijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen, mits goed 

onderbouwd met een knelpuntenanalyse. Dit komt voort uit strengere afstandsnormen 

(welke strikter worden gehanteerd) en een toename van het aantal woningen in het 

landelijk gebied. Van toename van het aantal woningen in het plangebied is, met uit-

zondering van de functiewijziging van voormalige agrarische bedrijfswoningen en zo-

merwoningen, geen sprake.  

 

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. Op basis 

daarvan wordt een geurverordening opgesteld door de gemeente Stichtse Vecht. 

3 . 4   

A r c h e o l o g i e  

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met 

zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor de bekende 

waarden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) de Archeologische Monumentenkaart 

(AMK) opgesteld. Voor de te verwachten waarden wordt gebruikgemaakt van de Indica-

tieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).  

 

AMK 

Op de AMK zijn alle bekende archeologische terreinen en objecten in het plangebied 

van 'Landelijk Gebied West' in beeld gebracht. Deze terreinen zijn te onderscheiden in: 

- wettelijk beschermde archeologische monumenten, op grond van de Monumen-

tenwet 1988: terreinen van zeer hoge archeologische waarde; 

- overige terreinen die op grond van een waardetoekenning zijn onder te verdelen 

in: 

- terreinen van hoge archeologische waarden;  

- terreinen van archeologische waarden; 

- terreinen van archeologische betekenis. 
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Terreinen met te beschermen archeologische waarden dienen in het bestemmingsplan 

te worden gekoppeld aan een beschermingsregeling, 

 die erin voorziet dat de waarden in acht worden genomen. Overigens worden de 'wet-

telijk beschermde monumenten' via de Monumentenwet 1988 beschermd. In het plan-

gebied liggen archeologische monumenten op de stroomrug rondom en ten zuiden van 

Nieuwer Ter Aa, zoals te zien is op onderstaande AMK/IKAW kaart. 

 

 
A f b e e l d i n g  2 4  I K A W  
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Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar. Ze liggen grotendeels 

verborgen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig zijn te karteren. Om greep te 

krijgen op deze nog onbekende informatie is door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed de IKAW uitgegeven. 

De IKAW geeft de trefkans of de verwachtingskans voor het aantreffen van archeolo-

gische resten in de bodem weer. 

Het veenweidegebied in het plangebied is grotendeels aangegeven als 'lage trefkans'. 

De kreek- en stroomruggen zijn echter aangewezen als gebieden met een hoge tref-

kans.  

 

G e m e en t e l i j k  a r c h eo l o g i s c h  b e l e i d  

De gemeente Stichtse Vecht heeft, samen met omliggende gemeenten, de archeolo-

gische waarden onderzocht. De resultaten zijn weergegeven in ‘De archeologische 

verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en 

Breukelen’. De bijbehorende archeologische beleidsadvieskaarten zijn hieronder weer-

gegeven. 

 

 
A f b e e l d i n g  2 5  K a a r t b l a d  A  
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A f b e e l d i n g  2 6  K a a r t b l a d  B  

 

Ten zuiden van Nieuwer Ter Aa heeft vroeger de buitenplaats Ruwiel gelegen. Het 

kasteel is niet meer aanwezig, maar het eiland ligt er nog. 
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In het plangebied komen de volgende zones voor: 

 

Archeologische verwachting Archeologisch onderzoek als: Bestemming Waarde - 

Archeologie 1, 2, 3 of 

4 

Meandergordel/crevasse 

Hoog 

Bodemverstoring  

> 500 m² 

Bodem roering 

dieper dan 0,3 m 

2 

Komgebied  

Laag 

Bodemverstoring  

> 10 ha 

Bodem roering 

dieper dan 0,3 m 

4 

Historische kern  

Hoog 

Bodemverstoring  

> 50 m² 

Bodem roering 

dieper dan 0,3 m 

3 

Ontginningsas 

Hoog 

Bodemverstoring 

> 50 m² 

Bodem roering 

dieper dan 0,3 m 

3 

Water, hoge archeologische 

verwachting 

 

Bodemverstoring >  

500 m² 

Bodem roering 

dieper dan 0,3 m 

2 

AMK-terrein  

wettelijk beschermd 

Bodemingrepen die-

nen te worden voor-

komen, 

vergunningplichting ex 

artikel 11 Monumen-

tenwet 1988 

 Wordt niet bestemd, 

want de Monumen-

tenwet 1988 is van 

toepassing 

AMK-terrein  

niet beschermd 

Bodemingrepen die-

nen te worden voor-

komen, indien toch 

plannen worden ont-

wikkeld, dient vooraf-

gaand archeologisch 

onderzoek te worden 

verricht. 

 1 

 

De archeologische waarden worden op de verbeelding weergegeven en door middel van 

de regels beschermd. Zo is er een aanlegvergunning ten behoeve van bescherming van 

archeologische waarden opgenomen. 

3 . 5   

B o d e m  

H o o f d l i j n en  b o d em b e l e i d  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op el-

kaar kunnen worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is, dat aanwezige bodemver-

ontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem en 

dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Dit is het zogenaamde stand 

still-beginsel.  

 

Het vaststellen van de bodemkwaliteit wordt bij het opstellen/wijzigen van een be-

stemmingsplan alleen van belang geacht voor de locaties waar ontwikkelingen gepland 

zijn (zoals functiewijzigingen die een gevoeliger bodemgebruik tot gevolg hebben, 

bouwen, graven/ophogen).  
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Bij nieuwe ontwikkelingen dient bekeken te worden of de bodemkwaliteit een belem-

mering op kan leveren voor de realisatie hiervan. Bijna altijd is het mogelijk om de 

bodem geschikt te maken voor het gewenste gebruik. Het is echter mogelijk, dat een 

plan financieel onuitvoerbaar wordt, bijv. omdat de kosten van de sanering te hoog 

zijn. Om dit in beeld te krijgen zal de kwaliteit van de bodem op de ontwikkelingsloca-

ties vastgesteld moeten worden en zal, ingeval de bodemkwaliteit niet aansluit bij de 

functie, een inschatting van kosten moeten worden gemaakt, om de bodemkwaliteit in 

overeenstemming te brengen met de beoogde functie. Daarnaast geldt, dat de ontwik-

kelingen een eventueel benodigde aanpak van ernstige gevallen van bodemverontreini-

ging niet mogen frustreren. 

 

Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch bodemveront-

reiniging ontstaat, dient deze direct te worden opgeruimd. Bij bestaande mobiele ver-

ontreinigingen die voor 1987 ontstaan zijn (zogenaamde erfenisgevallen), zal bij de 

sanering ook naar de kosteneffectiviteit worden gekeken. Uitgangspunt voor verontrei-

nigingen die zich in het grondwater manifesteren, is dat deze beheersbaar zijn en blij-

ven.  

 

B e s l u i t  b o d e m k w a l i t e i t :  

Dit besluit is sinds 1 januari 2008 van kracht en vormt het nieuwe kader voor het bo-

dembeheer in Nederland. Dit Besluit stelt o.a. regels aan het toepassen en de tijdelij-

ke opslag van grond en bagger. Bij bouwplannen en ruimtelijke onderbouwingen wordt 

nagegaan of de bodemkwaliteit aansluit bij de (toekomstige) functie. Hierbij vormt het 

Besluit bodemkwaliteit het toetsingskader. In dit besluit wordt onderscheid gemaakt in 

een aantal bodemfunctieklassen met bijbehorende Maximale Waarden. De gemeente 

Stichtse Vecht heeft geen ’Gebiedsspecifiek bodembeleid’ opgesteld en kent geen 

bestaande bodemkwaliteitskaart. Dat betekent dat het ’Generieke bodembeleid’ van 

toepassing is. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit is een gemeente daarom ver-

plicht een Bodemfunctieklassenkaart op te stellen.  

 

B o d em fu n c t i e k l a s s enk a a r t :  

In 2008 is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse 

Vecht een Bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Het grootste deel van het plangebied 

zal, gelet op de hoofdfunctie van het gebied, vallen in de bodemfunctieklasse ’Land-

bouw/Natuur’. Op een perceel dat in deze bodemfunctieklasse valt mag alleen schone 

grond en schone bagger worden toegepast. Op percelen met de bestemming ’Bedrijf’” 

of ‘Wonen’ is de bodemfunctieklasse 'Wonen' van toepassing en mag grond/bagger tot 

maximaal de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ worden toegepast, mits hierdoor de kwa-

liteit van de ontvangende bodem niet verslechterd (dubbele toets). De strengste eis is 

maatgevend voor de kwaliteit van de grond/bagger die toegepast mag worden op het 

perceel.  
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A f b e e l d i n g  2 7  b o d e m f u n c t i e k l a s s e n  

 

B o d em s a n e r i n g e n :  

Bij saneringen wordt de terugsaneerwaarde bepaald door de bodemfunctieklasse. De 

bodemfunctieklasse is af te leiden van de Bodemfunctieklassenkaart en het vigerende 

bestemmingsplan, waarin laatstgenoemde doorslaggevend is voor de bodemfunctieklas-

se die van toepassing is.  
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T o em a a k d e k b e l e i d  

Binnen het plangebied worden twee toemaakdekzones onderscheiden, nl. ’Zone bui-

tengebied’ en ’Zone Polder Demmerik’  

 

 

V E RK L A R I N G  

 Zone Polder Demmerik 

 Zone Buitengebied 

 

A f b e e l d i n g  2 8 :  T o e m a a k d e k b e l e i d  

 

In beide zones wordt toemaakdek aangetroffen en in beide zones is het provinciale 

toemaakdekbeleid van kracht. De verschillen zitten in het regime dat van toepassing 

is. Omdat de concentraties aan zware metalen in de bovengrond in de Zone Polder 

Demmerik gemiddeld aanzienlijk hoger is dan in andere zone, is het regime voor het 

toepassen/hergebruiken en ontgraven van grond in de Polder Demmerik veel strenger. 

Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het Beleidskader bodembeheer 

toemaakdek plangebied De Venen, vastgesteld door de provincie Utrecht eind 2006. 

Vooralsnog wordt dit toemaakdekbeleid als overgangsbeleid aangemerkt en zal daarom 

tot maximaal 1 juli 2011 van kracht zijn. 
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Z o n e  Po l d e r  D em m er i k :  

Ontgravingen en ophogingen binnen de Polder Demmerik worden op grond van dit toe-

maakdekbeleid aangemerkt als een saneringsmaatregel waar de Wet bodembescher-

ming op van toepassing is. Dat betekent dat de provincie Utrecht bevoegd gezag is ten 

aanzien van deze handelingen. In verband met de sterke verontreinigingen die in deze 

zone aangetroffen worden, zullen er bij het bouwen altijd bodemmaatregelen moeten 

worden getroffen. Wanneer sprake is van een bouwvergunningplichtig bouwwerk, zul-

len er aan de bouwvergunning bodemvoorschriften worden verbonden. 

 

Z o n e  B u i t en g e b i ed :  

Uitgangspunt voor het bodembeleid in deze zone is dat toemaakdekgrond alleen op 

percelen toegepast mag worden waar ook toemaakdekgrond aanwezig is. Dit zal vast-

gesteld moeten worden door middel van boringen in het veld.  

 

B o d e m o n d er z o e k  b i j  b o u w en / s l o p en ,  h e r i n r i c h t e n  en  f u n c t i e -

w i j z i g i n g  

B o uw e n / fu n c t i ew i j z i g i n g :   

Bij een functiewijziging, waar geen sprake is van bouwen, wordt een bodemonderzoek 

alleen noodzakelijk geacht wanneer deze wijziging tevens een gevoeligere bodemge-

bruiksvorm inhoudt (bijvoorbeeld van bedrijvigheid naar wonen). 

 

S l o p en :  

In het plangebied komen op agrarische bouwpercelen veelvuldig opstallen (stallen, 

loodsen) voor met asbesthoudende materialen (meestal dakbedekking). Dit is dan ook 

een aandachtspunt bij het uitvoeren van bodemonderzoek. 

Om een sloopvergunning te kunnen krijgen dient er voorafgaande aan de sloop van een 

bouwwerk altijd een asbestinventarisatie plaats te vinden. Pas als voor het te bebou-

wen terrein een asbest-vrij verklaring is afgegeven en het terrein ook verder vrij is van 

afval en andere ongewenste materialen, kan met de daadwerkelijke bouw worden 

begonnen.  

 

B o d e m o n d er z o e k  en  b o d e m v er o n t r e i n i g i n g  

B o d em op b o uw  b i n ne n  h e t  p l a n g e b i ed :  

Bij het realiseren van nieuwe functies en bestemmingen speelt de bodemopbouw een 

grote rol. Het plangebied bestaat voor een groot deel uit weideveengronden. Het 

maaiveld ligt in dit gebied gemiddeld 1,5 a 2 m beneden NAP. Dit gegeven stelt specia-

le eisen aan het peilbeheer. Als het grondwaterpeil daalt, zal er meer veen verdwijnen 

(door oxydatie), waardoor het maaiveld nog lager komt te liggen. Dit is een ongewens-

te situatie en zal daarom voorkomen moeten worden.  

 

B o d em v e r o n t r e i n i g i n g e n  b i n n e n  he t  p l a ng e b i e d :  

Binnen het plangebied zijn in het verleden veel sloten gedempt. Omdat de herkomst 

van het slootdempingsmateriaal niet bekend is, worden de tracés van de gedempte 

sloten als bodemverdacht aangemerkt. Naast gedempte sloten kunnen als meest voor-

komende bodembedreigende activiteiten aangemerkt worden (voorbeeld): opslag oliën 

en afvalstoffen, ophogingen en aangebrachte verhardingsmaterialen. Dit komt met 

name voor op boerenerven in de lintbebouwing.  
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Op een aantal plaatsen binnen het plangebied hebben de bodembedreigende activitei-

ten daadwerkelijk tot bodemverontreiniging geleid. De locaties met bodemverontreini-

ging zijn op het Bodemloket van de provincie Utrecht (bevoegd gezag Wet 

bodembescherming) geregistreerd. 

 

 
A f b e e l d i n g  2 9  G l o b a a l  o v e r z i c h t  l i g g i n g  W b b - l o c a t i e s  

   aanduiding Wbb-locatie 
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C o n c l u s i e  

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, daarom wordt het 

niet nodig geacht om de algemene bodemkwaliteit vast te stellen voor het plangebied 

middels een integraal bodemonderzoek. Binnen het plangebied is een groot aantal 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Veelal gaat het hierbij om onderzoeken met een be-

perkte oppervlakte. Het plangebied is te groot om hiermee een representatief beeld 

van de algemene bodemkwaliteit binnen het plangebied te kunnen schetsen. Echter, 

verwacht wordt dat de bodem, met uitzondering van de Polder Demmerik en de gere-

gistreerde Wbb-locaties, in de bodemkwaliteitsklasse ’schoon’ (ook wel AW 2000 ge-

noemd) tot ’Wonen’ valt.  

 

Bij ontwikkelingen zal de kwaliteit van de grond vastgesteld moeten worden middels 

een bodemonderzoek, dan wel partijkeuring. Onder ontwikkelingen wordt in dit ver-

band niet alleen verstaan bouwen, maar ook het verrichten van graafwerkzaamheden 

of toepassingen/hergebruik van grond en bagger. Bij deze werkzaamheden wordt dan 

ook een onderzoek naar de gesteldheid van de bodem van belang geacht, om na te 

gaan of de bodemkwaliteit aansluit bij de gewenste bodemfunctie en om de eventuele 

hergebruiksmogelijkheden te kunnen bepalen (toetsingskader is het Generieke kader 

uit het Besluit bodemkwaliteit). Bij ontwikkelingen op geregistreerde Wbb-locaties 

dient rekening gehouden te worden met  bodemverontreiniging. 

3 . 6   

L u c h t  

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in wer-

king getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten 

worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals 

bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma 

hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwali-

teit. Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de lucht-

kwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is 

van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 

 

Er geldt een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit als 'niet in betekenende 

mate' vastgesteld en deze is vastgelegd in de AMvB-nibm. Hierbij is uitgegaan van het 

criterium van de Raad van State, dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot het 

overschrijden of niet bereiken van de grenswaarden. Voor de komende jaren wordt 

door het Planbureau voor de leefomgeving een daling van de relevante achtergrond-

concentraties van zowel PM10 als NO2 met circa 0,4-0,6 ug/m³ per jaar verwacht als 

gevolg van (internationaal) bronbeleid. Hierdoor wordt deze 3% gecompenseerd door 

de trendmatige verbetering van de luchtkwaliteit, zodat per saldo geen verslechtering 

optreedt. 
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Het plan biedt niet de mogelijkheid tot het realiseren van een groot aantal woningen 

en daarmee wordt ruim voldaan aan de 3%-norm. Het plan kan daarom worden be-

schouwd als een nibm-project. Onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achter-

wege blijven. 

 

Nabij rijkswegen, in het plangebied de A2, wordt de PM10 grenswaarde voor 24 uurs-

gemiddelde concentraties overschreden. Dit is echter in veel gebieden in Nederland 

het geval. De aanpak van PM10-uitstoot zal op landelijk niveau moeten gebeuren, van-

wege de relatief grote bijdrage van de achtergrondconcentratie. Het Rijk heeft een 

bestrijdingsplan PM10 vastgesteld. Met de trend van de dalende emissiefactoren in de 

toekomst wordt verwacht dat in 2010 geen overschrijding van de luchtkwaliteitsnor-

men plaatsvindt. 

 

Voor NO2 zijn de vervuilingsbronnen meer plaatselijk van aard. Wegverkeer vormt de 

belangrijkste bron van lokale luchtverontreiniging (RIVM, 2004). Hierdoor kunnen lokaal 

de grenswaarden worden overschreden. Een belangrijke factor hierbij is de achter-

grondwaarde. Door verkeer en bedrijvigheid in een regio worden, in algemene zin, de 

concentraties NO2 bepaald.  

 

De provincie Utrecht heeft de Rapportage Besluit Luchtkwaliteit 2005 (december 2006) 

vastgesteld. 

Breukelen wordt doorsneden door de A2. Deze rijksweg heeft (lokaal) grote invloed op 

de luchtkwaliteit. de Milieudienst Noordwest Utrecht heeft een rapportage over de 

luchtkwaliteit in de regio opgesteld.  

Aan de oostkant van de A2 wordt op één locatie de jaargemiddelde grenswaarde voor 

de stof NO2 van 40 microgr/m³ overschreden. Rijkswaterstaat heeft maatregelen inge-

pland om er voor te zorgen dat uiterlijk in 2015 ook hier de norm wordt gehaald.   

De jaargemiddelde waarde van PM10 is niet overschreden. De daggemiddelde waarde 

van PM10 wordt ook overschreden. Deze mag maximaal 35 maal worden overschreden.  

De Rijksoverheid werkt aan een pakket maatregelen ter verbetering van de luchtkwali-

teit. Met het totale maatregelenpakket kan een reductie van 15% tot 20% van de emis-

sie van fijn stof worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn -nog- niet verwerkt in de 

rekenmodellen, zodat de werkelijke concentraties in 2010 en 2015 lager zullen zijn dan 

is berekend. 

Geconcludeerd wordt dat de situatie voldoet aan het Besluit luchtkwaliteit.  

 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Er worden geen ontwikkelingen toege-

laten die leiden tot een substantiële toename van het verkeer. 

De verwachting is dat in de toekomst geen overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen 

voor het gebied 'Landelijk Gebied West' zullen plaatsvinden. 
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3 . 7   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

A l g em e en  

Externe veiligheid is de kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een onge-

woon 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: 

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

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

c. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Met betrekking tot risico's wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: Het plaats-

gebonden risico en het groepsrisico. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als het risico op een plaats buiten een risico-

bron, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbe-

schermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afval-

stof 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 in-

vloedsgebied van een risicobron en een ongewoon voorval binnen die risicobron waar-

bij 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 zelfred-

zaamheid, beheersbaarheid, rampenbestrijding en resteffecten. 

 

W e t -  e n  r e g e l g e v i n g  

De wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt geen absolute vei-

ligheid. 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 ge-

vaarlijke 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 effectaf-

standen zijn opgenomen ten aanzien van inrichtingen. Te denken valt aan het Vuur-

werkbesluit en het Activiteitenbesluit ten aanzien van propaantanks, benzine- en 

aardgastankstations en gasdrukregelstations. 
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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 ri-

siconormen. Met de realisatie van de wettelijke verankering komt de circulaire te ver-

vallen. 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 tot 31-07-2012. 

 

Externe veiligheid in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is 

geregeld in twee circulaires, namelijk de circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgas-

transportleidingen’ uit 1984 en de circulaire ‘Risicoafstanden voor buisleidingen met 

brandbare vloeistoffen K1K2K3’ uit 2008. Ook voor deze risicobronnen wordt een wet-

telijke verankering voorbereidt. Deze zogenaamde AMvB Buisleidingen zal mogelijk nog 

in 2010 in werking treden. 

 

O n d er z o e k  

I n r i c h t i n g e n  

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

In het plangebied zijn twee LPG-tankstations gelegen. Dit betreft de tankstations Ru-

wiel en Haarrijn langs de rijksweg A2. Buiten het plangebied ligt aan de Keulschevaart 

een bedrijf met een ammoniakkoelinstallatie, namelijk pluimveeslachterij Van Miert. 

Voor wat betreft de toetsing in het bestemmingsplan zijn beide LPG-tankstations rele-

vant, aangezien hun invloedsgebieden in het plangebied liggen. Het invloedsgebied van 

pluimveeslachterij Van Miert blijft buiten het plangebied, zodat met dit bedrijf geen 

rekening hoeft te worden gehouden. 

 

De doorzet van beide LPG-tankstations is groter dan 1.500 m³ LPG per jaar.  Dit bete-

kent dat voor beide LPG-tankstations geldt dat met ingang van de laatste wijziging van 

het Bevi per 13-02-2009 de volgende afstanden gelden voor het plaatsgebonden risico. 

 

 Afstand (m) vanaf LPG-

vulpunt 

Afstand (m) vanaf onder-

grondse LPG-tank 

Afstand (m) vanaf 

afleverzuil (m) 

Bestaande situaties 

(aanwezig vóór 27-10-

2004) 

40 25 15 

Nieuwe situaties 110 25 15 

 

Binnen de afstanden voor bestaande situaties liggen geen kwetsbare en/of beperkt 

kwetsbare objecten, zodat aan het plaatsgebonden risico wordt voldaan. Aan de af-

standen voor nieuwe situaties hoeft ten opzichte van kwetsbare en/of beperkt kwets-

bare objecten pas te worden voldaan bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Er is door TNO een berekening uitgevoerd naar het groepsrisico. Deze berekening is 

opgenomen in het rapport 2007-A-R1128/B van oktober 2007. Uit dit rapport blijkt dat 

de oriënterende waarde in de bestaande situatie niet wordt overschreden. In de toe-

komstige situatie is gerekend met een onwaarschijnlijke verdubbeling van de LPG-
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doorzet én de convenantsmaatregelen van het ministerie van VROM. De maatregel 

hittewerende coating wordt doorgevoerd, wat een positief effect heeft op het groeps-

risico. Voor Ruwiel geldt dat de oriënterende waarde nog steeds niet wordt overschre-

den. Voor Haarrijn geldt dat de oriënterende waarde wordt benaderd, maar net niet 

overschreden. 

 

Het groepsrisico ontstaat doordat mensen op de parkeerplaatsen naast beide tankstati-

ons zijn meegenomen in de berekening. Overige objecten met personen zijn niet aan-

wezig in het invloedsgebied. Het is op grond van het nieuwe bestemmingsplan niet 

mogelijk om in de invloedsgebieden objecten te realiseren. 

Beide parkeerplaatsen zijn vrijwel onlosmakelijk verbonden met de functie van het 

tankstation. Het is daarom redelijk de bestaande risico's te accepteren. Afhankelijk 

van toekomstige ontwikkelingen en eventuele (doch onwaarschijnlijke) sterke groei 

van de LPG-doorzet zouden aanvullende maatregelen om te komen tot een verbetering 

van de situatie kunnen worden opgenomen in de milieuvergunning. 

 

In het kader van zelfredzaamheid valt op te merken dat aanwezige personen op af-

stand kunnen vluchten op het terrein van de parkeerplaats en eventueel via de bermen 

van de rijksweg A2 en aanliggende weilanden. Het verdient echter aanbeveling om een 

alternatieve ontsluiting te maken voor zowel het vluchten van personen als voor de 

bereikbaarheid van de hulpdiensten. 

 

In het kader van de beheersbaarheid valt op te merken dat beide tankstations voorzien 

zijn van een geboorde put voor bluswatervoorziening. Om een groter incident op of bij 

het tankstation te kunnen beheersen zouden bij voorkeur langs de rijksweg A2 aanvul-

lende bluswatervoorzieningen moeten worden aangebracht. Zoals gemeld bij zelfred-

zaamheid, verdient het aanbeveling om een alternatieve ontsluiting te maken voor 

hulpdiensten. 

 

Om in de toekomst vestiging van Bevi-bedrijven in het plangebied te voorkomen, voor-

zien de planregels niet in vestiging van nieuwe Bevi-bedrijven. Het vestigen van dit 

soort bedrijven past niet in het karakter van het gebied. 

 

B e d r i j v e n  d i e  v a l l e n  o n d e r  o v e r i g e  v e i l i g he i d s w e tg ev i n g  

In het plangebied zijn enkele propaantanks aanwezig bij woningen en bedrijven die 

geen aansluiting hebben op het aardgasnet. In het kader van het bestemmingsplan is 

een planologische bescherming tegen deze risico's moeilijk realiseerbaar. De eventuele 

inspanning daarvoor staat ook niet in verhouding tot het aantal tanks. De betreffende 

tanks dienen te voldoen aan de afstandseisen die gelden op grond van het Besluit al-

gemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 

 

T r an sp o r t  v an  g ev a a r l i j k e  s t o f f e n  

T r a n s p o r t  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f en  o v e r  d e  w eg  

Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de 

gemeente Stichtse Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen ingesteld. Over de 

vastgestelde route mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand verkeer 

door de gemeente Stichtse Vecht is daarmee niet (meer) toegestaan. Het risico als 
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gevolg van dit transport ten behoeve van bestemmingsverkeer wordt daarmee dermate 

laag dat nader onderzoek naar plaatsgebonden risico en groepsrisico in principe niet 

noodzakelijk is. 

 

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. 

 

Op dit moment wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Basisnet Weg 

voorbereidt. Dit Basisnet zal transport en ruimte in evenwicht brengen. Op basis van 

het concept valt te concluderen dat het plaatsgebonden risico binnen het de verkeers-

bestemming zal blijven. Er dient rekening te worden gehouden met een afstand van 30 

m uit de rand van de weg, het zogenaamde plasbrand aandachtsgebied (pag). Bij voor-

keur worden geen kwetsbare objecten binnen deze afstanden gepland. De toetsing van 

het groepsrisico dient plaats te vinden zoals dat al gebruikelijk was 

 

De risico's als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A2 zijn 

recent onderzocht in het kader van de ontwikkeling van het Basisnet Weg. 

 

In dit bestemmingsplan wordt derhalve voldaan aan de normstelling voor het plaatsge-

bonden risico. Tevens wordt geen nieuwe kwetsbare bestemmingen mogelijk gemaakt 

binnen het plasbrandaandachtsgebied, zodat verdere afweging achterwege kan blijven. 

Ten aanzien van het groepsrisico geldt dat er geen nieuwe bestemmingen mogelijk 

worden gemaakt binnen de toetsingsafstand van 200 m uit het midden van de weg, 

zodat gesteld kan worden dat een verantwoording van een toename van het groepsrisi-

co achterwege kan blijven. 

 

T r a n s p o r t  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f en  o v e r  h e t  s p o o r  

Door het plangebied loopt de spoorlijn Amsterdam-Gouda. Over deze spoorweg worden 

grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd. 

 

Op dit moment wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Basisnet 

Spoor voorbereidt. Dit Basisnet zal transport en ruimte in evenwicht brengen. Op basis 

van het concept valt te concluderen dat het plaatsgebonden risico binnen de spoor-

baan zal blijven. Er dient rekening te worden gehouden met een afstand van 30 m uit 

de rand van de weg, het zogenaamde plasbrand aandachtsgebied (pag). Bij voorkeur 

worden geen kwetsbare objecten binnen deze afstanden gepland. De toetsing van het 

groepsrisico dient plaats te vinden zoals dat al gebruikelijk was. 

 

In dit bestemmingsplan wordt derhalve voldaan aan de normstelling voor het plaatsge-

bonden risico. Tevens wordt geen nieuwe kwetsbare bestemmingen mogelijk gemaakt 

binnen het plasbrandaandachtsgebied, zodat verdere afweging achterwege kan blijven. 

Ten aanzien van het groepsrisico geldt dat er geen nieuwe bestemmingen mogelijk 

worden gemaakt binnen de toetsingsafstand van 200 muit het midden van het spoor, 

zodat gesteld kan worden dat een verantwoording van een toename van het groepsrisi-

co achterwege kan blijven. 
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T r a n s p o r t  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f en  o v e r  w a t e r  

Het Amsterdam-Rijnkanaal ligt op meer dan 200 m van het plangebied, zodat een na-

dere toetsing niet nodig is. 

 

T r a n s p o r t  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f en  d o o r  b u i s l e i d i n g en  

In het plangebied ligt een tweetal hogedruk aardgastransportleidingen. In het plange-

bied komen aardgastransportleidingen voor ter hoogte van de A2 en dwars door het 

plangebied vanuit Utrecht richting Mijdrecht. Deze leidingen hebben een diameter van 

respectievelijk 4 en 12 inches. Bij de gastransportleidingen zijn de veiligheidsafstanden 

uit de circulaire van het Ministerie VROM  van toepassing. 

Er is evenwel inmiddels een nieuwe regelgeving, bij brief door de Gasunie, d.d. 2 fe-

bruari 2005, kenmerk dgg/v-05/000698/vl, bekend gemaakt. Indien in het plangebied 

transportleidingen liggen, dienen de aan te houden afstanden te worden berekend. 

Deze afstanden dienen in het bestemmingsplan te worden vertaald. 

Tot die tijd dienen de afstanden uit de voornoemde circulaire van het Ministerie van 

VROM te worden aangehouden. Deze circulaire bevat richtlijnen met betrekking tot de 

veiligheid. In de circulaire geldt het uitgangspunt dat bestemmingen, welke voorzien in 

een regelmatig verblijf van personen, in beginsel buiten de zogeheten toetsingsafstand 

dienen te worden gerealiseerd. De toetsingsafstand is de afstand  waarbinnen men 

rekening moet houden met de effecten van een eventuele leidingbreuk en is afhanke-

lijk van diameter en bedrijfsdruk. De toetsafstanden voor de aanwezige leidingen be-

dragen respectievelijk 20 en 30 m. 

 

Aangezien binnen de toetsafstanden geen nieuwe kwetsbare bestemmingen mogelijk 

worden gemaakt hoeft er geen nadere afweging plaats te vinden. Evenmin is er strijd 

met toekomstige regelgeving. Naar verwachting ligt de contour voor het plaatsgebon-

den risico binnen de hierna genoemde afstand voor de belemmeringenstrook. Ten aan-

zien van het groepsrisico kan gesteld worden dat de leiding door een dusdanig 

dunbevolkt gebied loopt dat eveneens geen verdere afweging op dit gebied nodig is. 

 

Indien planologische, economische, dan wel technische overwegingen dit noodzakelijk 

maken, is het mogelijk af te wijken van de toetsingsafstanden. Hierbij zal door de 

leidingbeheerder moeten worden nagegaan of dit op grond van de leidingspecificaties, 

dan wel door middel van het treffen van additionele maatregelen toelaatbaar is.  

 

Voor de in dit gebied aanwezige leidingen met een werkdruk van 40 bar (regionale 

aardgasnet) dient in ieder geval een bebouwingsvrije afstand van 4 m te worden aan-

gehouden. Binnen deze zones dienen alle handelingen achterwege te blijven welke een 

veilig transport in gevaar kunnen brengen. Hiertoe zijn in de planregels voorschriften 

opgenomen. 

 

Te denken valt hierbij aan voorschriften inzake: 

- het oprichten van enig bouwwerk; 

- het aanbrengen van gesloten wegdek; 

- het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

- het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spitten ploegwerk; 

- het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
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- het indrijven van voorwerpen in de grond. 

 

De nieuwe AMvB Buisleidingen zal ook een systematiek kennen van PR en GR. Op dit 

moment is het uitgangspunt dat de PR-afstand binnen de zogenaamde belemmeringen-

strook zal blijven van 4 m ter weerszijden van de hogedrukaardgasleiding in het ge-

bied. Voor het GR zal in nieuwe situaties een verantwoordingsplicht gelden. Een 

berekening van het groepsrisico is op dit moment niet uitgevoerd. De leiding ligt voor 

dermate beperkt deel in het plangebied, dat er rekenkundig naar verwachting geen 

relevant groepsrisico gevonden zal worden. Buiten het plangebied loopt de leiding door 

het midden van een brede verkeersbestemming, zodat ook hier het groepsrisico rela-

tief laag is. 

 

Overigens staat de hogedruk aardgasleiding al op de verbeelding en zijn in de planre-

gels voorschriften opgenomen ter bescherming van de hogedruk aardgasleiding door 

het aanhouden van de belemmeringenstrook. 

 

C o n c l u s i e  

Het vaststellen van het bestemmingsplan is niet in strijd met de uitgangspunten van 

het beleid en de regelgeving op het gebied van externe veiligheid. 

3 . 8   

G e l u i d  

Geluid 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidzones. In bui-

tenstedelijk gebied geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer rijstroken een zone 

van 600 m, voor wegen bestaande uit drie of vier rijstroken een zone van 400 m en 

voor wegen bestaande uit één of twee rijstroken een zone van 250 m, uitstrekkend 

vanaf de as van de weg en gemeten vanuit de buitenste begrenzing van de buitenste 

rijstrook. Binnen de zone moet in het geval van een nieuwe situatie met een geluids-

gevoelige bestemming onderzoek worden verricht naar de optredende geluidsbelasting. 

Een aantal wegen heeft geen zone, te weten: 

- indien de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- indien een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

 

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 

30 km/uur. 

Op grond van het bovenstaande geldt voor de A2 een geluidszone van 600 m en een 

geluidszone van 250 m voor de overige wegen. 

 

Er geldt een nieuwe Wet geluidhinder. Voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 

wordt overgestapt op de Europese dosismaat Lday-evening-night (Lden).  

In de wet wordt Lden aangegeven in decibel (dB); de geluidbelasting in Lden is het 

gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode, in plaats van de hoogste van de drie 

(bij wegverkeer twee) etmaalperioden. 

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is in de nieuwe wet 48 dB.  
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In 2000 is geluidsonderzoek verricht ten behoeve van de reconstructie van de A2. Dit 

onderzoek is enigszins verouderd. Ook is inmiddels de Wet geluidhinder aangepast. De 

conclusie van het onderzoek is dat circa 70 woningen in aanmerking komen voor een 

saneringsonderzoek vanwege de rijksweg A2. Op basis van de door het Ministerie van 

VROM vereiste financiële afweging blijken geluidsschermen voor deze woningen te 

duur. Op basis van een globaal onderzoek wordt verwacht dat 10 a 15 woningen gevel-

maatregelen krijgen. Ten gevolge van de reconstructie van de A2 zal de toekomstige 

geluidsbelasting afnemen ten opzichte van de situatie voor de verbreding. Voor een 

aantal adressen is een hogere grenswaarde vastgesteld. Het betreft Merwedeweg 4b te 

Breukelen (57 dB(A)), Oud Aa 2a en 2b (67 dB(A)), Van Renessestraat 1 tot en met 

10 (59 dB(A)) en Julianalaan 20 (54 dB(A)). 

 

W e t  g e l u i d h i nd e r  r a i l v e r k e e r s l a w a a i  

Door het plangebied lopen de spoorlijnen Utrecht-Amsterdam en Woerden-Amsterdam. 

Deze hebben een geluidszone van 600 m aan weerszijden van het spoor, waarbinnen 

bij nieuwe ontwikkelingen een geluidsonderzoek moet worden uitgevoerd. 

De voorkeursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB. Bij recht zijn geen nieuwe ontwik-

kelingen toegestaan, waardoor geen nader onderzoek nodig is. 

In geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals het toestaan van tweede bedrijfswoningen, 

dient geluidsonderzoek plaats te vinden. Dit is opgenomen in de wijzigingsbepalingen. 

 

S t i l t e g e b i e d  

Ten zuiden van Kockengen ligt op basis van het Streekplan 2005-2015 een stiltegebied. 

Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in 

een gebied dat als stiltegebied is aangewezen. De gebiedseigen geluiden, zoals die van 

de landbouw, zijn hiervan uitgesloten. De status stiltegebieden kan dus geen aanlei-

ding zijn voor extra regelgeving voor de agrarische bedrijfsvoering. 

3 . 9   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

Straalpaden moeten, vanaf een aangegeven hoogte, blijven gevrijwaard van obstakels. 

In de planregels worden geen gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toege-

laten van deze hoogte. Een verbod op dergelijke hoogten is daarom niet nodig in het 

bestemmingsplan. 

Ook ligt er een hoogspanningsleiding met een specifieke zone (0,4 microTesla) van 2 x 

71 m. Dit betreft de gezondheidsrisicocontour, waarbinnen geen nieuwe gevoelige 

bestemmingen (woningen, scholen en dergelijke) mogelijk zijn gemaakt binnen dit 

bestemmingsplan. De beheerszone is twee keer 22,5 m. Deze zone heeft een dubbel-

bestemming gekregen.  

De aanwezige gasleidingen zijn beschreven in de paragraaf Externe veiligheid. 
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3 . 1 0   

M i l i e u z o n e r i n g  

De Wet milieubeheer (Wm) richt zich op de bescherming van het milieu. Deze wet 

bepaalt dat sommige bedrijven een milieuvergunning moeten hebben. Doel is de kwali-

teit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Uitgangspunt is ruimtelijke 

scheiding door middel van milieuzonering op basis van het Paarse boekje van de VNG 

(2009) en de agrarische wetgeving.  

 

Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activi-

teiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van mili-

eugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante 

milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. 

 

Met de bestemmingen is aangesloten bij de vergunde milieuruimte. Bedrijven die op-

genomen zijn in de bedrijvenlijst van het bestemmingsplan zijn toegestaan. De bedrij-

venlijst is gebaseerd op de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering uit 2009, met 

dien verstane dat op de lijst uitsluitend bedrijven uit de lichtste milieucategorieën 1 

en 2 die een binding hebben aan het landelijk gebied zijn opgenomen, en ten behoeve 

van de vrijstelling voor categorie 3 bedrijven die niet milieubelastend zijn. Bestaande 

bedrijven die zwaarder zijn dan categorie 1 en/of 2 en/of geen binding hebben aan het 

landelijk gebied zijn aangeduid. Het bedrijventerrein kent een apart bedrijvenlijst, 

aangezien hier zwaardere bedrijven zijn toegestaan. 

3 . 1 1   

D u u r z a a m h e i d  

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht heeft in 2007 de gemeente Stichtse 

Vecht uitgeroepen tot Millenniumgemeente. De gemeente heeft zich hiermee verbon-

den met de Millenniumdoelen, waaronder ’zorgen voor een duurzaam milieu’. Het 

college bekijkt voor woningbouwprojecten of deze ook klimaatneutraal kunnen worden 

uitgevoerd.  

 

Een gemeente mag geen aanvullende eisen stellen boven op het Bouwbesluit. Daarna 

zijn de mogelijkheden van de gemeente, om duurzaam bouwen te bewerkstelligen, 

beperkt. Grotere ambities moeten daarom via overeenkomsten met ontwikkelaars 

worden waargemaakt. Vooral bij grotere bouwprojecten is dit een reële optie, echter 

die zijn niet aanwezig in dit plan. Op grond van beleid van de gemeente Stichtse Vecht 

geldt, dat voor de realisatie van projecten van minder dan 25 woningen wordt ge-

streefd naar minimaal een zeven voor alle thema’s van het programma GPR-gebouw. 

Met dit model kunnen ontwerpers en bouwers uitzoeken welke maatregelen zij wel en 

niet ten aanzien van duurzaamheid willen nemen. Overigens betekent iets extra doen 

niet altijd dat het ook duurder is. Bepaalde duurzamere materialen zijn zelfs goedko-

per. Daarnaast verdient een aantal maatregelen zichzelf terug.  
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Binnen het plangebied is ruimte voor zonnepanelen, biovergisting en kleine windmo-

lens, zoals een windwokkel.   

3 . 1 2   

C o n c l u s i e  u i t v o e r i n g s a s p e c t e n  

De volgende zones, gebieden en dergelijke in het plangebied leggen beperkingen op 

het gebruik: 

- milieuzones rond de bedrijven op basis van de milieuwetgeving; 

- rond de agrarische bedrijven gelden afstandseisen voor stankgevoelige objecten; 

- er dient verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden ten gevolge van de 

lpg-tankstations, de spoorlijnen en de rijksweg A2. Er geldt een zonering in het 

kader van externe veiligheid rondom infrastructuur; 

- er geldt voor de A2 een geluidszone van 600 m en een geluidszone van 250 m 

voor de overige wegen. Langs de spoorlijn ligt een geluidszone van 600 m. Bin-

nen deze zones dient, bij mogelijke veranderingen, akoestisch onderzoek plaats 

te vinden; 

- binnen en rondom het stiltegebied geldt een maximaal geluidsniveau van         

35 dB(A). 

3 . 1 3   

P l a n M E R  

W a ar o m  d i t  p l a n M E R  

Het nieuwe Bestemmingsplan Landelijk Gebied West vormt het kader voor eventuele 

Besluitm.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten. Het is niet ondenkbeeldig dat voor 

bepaalde activiteiten te zijner tijd Besluitm.e.r.’s
 1

 doorlopen moeten worden. Het 

gaat specifiek om het bieden van ontwikkelruimte voor deze agrarische bedrijven zoals 

de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of 

houden van pluimvee, varkens (besluitm.e.r, onderdeel C, categorie 14) en overige 

diersoorten
2
 (besluitm.e.r., onderdeel D, categorie 14). Daarnaast zijn significant ne-

gatieve effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden niet op voorhand zijn uit te 

sluiten. De Passende beoordeling, die tevens integraal onderdeel uitmaakt van deze 

PlanMER, zal uitsluitsel geven of daadwerkelijk sprake is van significant negatieve ef-

fecten als gevolg van de ontwikkelmogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan 

biedt.  

                                                   
1 Binnen de m.e.r.-procedure worden de volgende afkortingen gebruikt: de m.e.r. en het MER. De 

m.e.r. duidt de procedure van milieueffectrapportage aan, zoals het onderzoek, de inspraak en alle 

bijkomende adviezen en dergelijke. De afkorting MER staat voor het eindproduct, het milieueffect-

rapport. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 

van bepaalde plannen en programma's (planm.e.r.) en projecten (projectm.e.r., ook wel bekend als 

besluitm.e.r). 
2 Pluimvee, mestvarkens, zeugen, gespeende biggen, pelsdieren, voedsters, vlees- en opfokkonijnen, 

melk-, kalf- of zoogkoeien, vrouwelijk jongvee, vleesrunderen, schapen, geiten, paarden, pony’s en 

struisvogels 
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Vanwege het feit dat het bestemmingsplan mogelijk kader stellend is voor Be-

sluitm.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten en omdat een passende beoordeling 

moet worden opgesteld is het doorlopen van de planm.e.r. verplicht.  

 
W a t  s t a a t  e r  i n  d i t  M E R  

Het hoofddoel van dit milieueffectrapport (MER) is het in beeld brengen van de milieu-

gevolgen van de ontwikkelruimte die het voorliggende plan biedt, in het bijzonder de 

gevolgen van de emissie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de 

Beschermende natuurmonumenten. In dit kader wordt aandacht besteedt aan: 

- Onderbouwing van de ontwikkelingsruimte voor de landbouwsector binnen het 

plangebied 

- Kwantificering van de mogelijke effecten op stikstofdepositie (primaire effec-

ten) 

- Op stikstofdepositie herleidbare scenario’s om de ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen het plangebied te onderzoeken 

- Inzicht in de secundaire effecten (zoals landschap, bodem en water en verkeer) 

die voorkomen uit het voorliggende plan 

 
Hoewel de ontwikkelruimte van de agrarische bedrijven de directe aanleiding vormen 

voor dit milieueffectrapport worden daarnaast ook de overige functies binnen het 

plangebied beschouwd. Dat is kwalitatief, beschrijvend gedaan. Het gaat dan om de 

functies landschap, cultuurhistorie, bodem en water, verkeer en het fysieke leefmili-

eu. Het onderzoek strekt zich in principe uit over het hele plangebied zoals dat in de 

onderstaande figuur wordt weergegeven. 

 

 
 

F i g u u r  3 . 1  B e s t e m m i n g s p l a n g e b i e d   



 

038.00.01.22.00.00.toe - Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht - 

21 december 2012 

 
 

98 

Het studiegebied bestaat uit het plangebied aangevuld met gebieden buiten het plan-

gebied waarop effecten te verwachten zijn, zoals Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse 

plassen & De Haeck en Oostelijke Vechtplassen. 

 

D e  M . e . r . - p r o c e d u r e  

Het MER bevat het onderzoek naar de milieueffecten die voortkomen uit het bestem-

mingsplan. De Uitgebreide m.e.r.-procedure is van toepassing (art. 7.9 Wet milieube-

heer). In onderstaande figuur staat die schematisch weergegeven. 

 

 
F i g u u r  3 . 2  M i l i e u e f f e c t p r o c e d u r e  ( C o m m i s s i e  v o o r  d e  m . e . r . )  

 
W a t  b eo o g t  h e t  n i eu w e  b e s t em m i n g s p l a n  

Het plangebied staat niet voor grote veranderingen. Het gaat voornamelijk om het 

vastleggen van de bestaande situatie en mogelijkheden in een actueel toetsingskader. 

Daarnaast zijn kwalitatieve verbeteringen mogelijk.  

Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van het recreatieve karakter. Voor de 

landbouw spelen ontwikkelingen zoals schaalvergroting, verbreding en bedrijfsbeëindi-

ging. In het plangebied speelt het water ook een belangrijke rol.  
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Anderzijds wordt er met het bestemmingsplan ook naar gestreefd om ongewenste ont-

wikkelingen tegen te houden of juist ruimte te creëren voor ontwikkelingen die in de 

komende planperiode zijn te verwachten. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van vrijkomen-

de agrarische bebouwing en de Ecologische Hoofdstructuur. Om hierbij sturend op te 

kunnen treden bevat het bestemmingsplan een visie voor de toekomst, met daaraan 

gekoppeld specifiek beleid en regels.  

 
G e b i e d s t y p er i n g  

Het plangebied is bestemd voor diverse gebruiksvormen en functies. De bestemming 

die het meest in het oog springt is de landbouw. Daarnaast bevat het gebied de func-

ties bedrijvigheid, wonen, verblijfs- en dagrecreatie en maatschappelijke voorzienin-

gen. Het totaal aantal agrarische bedrijven (alle percelen met agrarische activiteiten) 

bedroeg in 2007 op basis van een inventarisatie ten behoeve van het voorontwerp be-

stemmingsplan Landelijk Gebied West 104 bedrijven.
.
 Het meest voorkomende be-

drijfstype is melkveehouderij. Van die 104 agrarische bedrijven zijn er 76 veehouderij. 

Deze veehouderijen stoten stikstof uit (stikstofemissie). In onderstaande tabel is de 

relatieve bijdrage aan de stikstofemssies per bedrijfstype weergegeven.  

 

T a b e l  0 . 1   H e t  e m i s s i e p r o f i e l  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  

 

Diergroep Relatieve bijdrage aan de emissies Opmerkingen 

Melkvee 72 %   

Varkens 0 %   

Vleesvee 17 %   

Pluimvee 0 %   

Overig 11 % Schapen, paarden, geiten en derge-

lijke 

 
E f f e c t en  o p  N a tu r a  2 0 0 0 - g e b i ed e n  en  b e s c h er m d e  n a tu u r m o -

n u m en t en  ( s t i k s t o f b e o o r d e l i n g )  

Op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw) moet voor plannen met mogelijk signi-

ficant negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden een passende beoorde-

ling worden gemaakt. Dit is een toetsing  zoals bedoeld in artikel 19j van de Nbw. De 

aanleiding voor deze passende beoordeling is, zoals bij bijna alle bestemmingsplannen 

buitengebied, de stikstofemissies vanuit het plangebied en de als gevolg daarvan stik-

stofdeposities op omliggende Natura2000-gebieden. Deze passende beoordeling is inte-

graal onderdeel van dit planMER. Om de reële effecten van het plan in beeld te 

brengen zijn een aantal scenario’s onderzocht.  

 

R e f e r en t i e s i t u a t i e  e n  W o r s t c a s e  s c e na r i o  

Gestart is met het in beeld brengen van de referentiesituatie. Voor de passende Be-

oordeling is dat de huidige situatie. In het MER wordt vanuit de eisen die de Wet mili-

eubeheer stelt aan een MER daar een vergelijking met de autonome ontwikkeling aan 

toegevoegd.  
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In dat geval worden de maatregelen die in het kader van het Besluit huisvesting
3
 moe-

ten worden uitgevoerd verdisconteerd in de referentie.  

Vervolgens is vastgesteld wat er gebeurt als alle ontwikkelruimte die in het nieuwe 

bestemmingsplan plan zit ook daadwerkelijk wordt ingevuld. Dat is inclusief de ruimte 

die via de wijzigingsbevoegdheid gecreëerd kan worden. Hiermee wordt het maximaal 

mogelijke effect vanuit het plangebied vastgesteld, oftewel de zogenaamde ‘worstca-

se’. Deze stap is een verplicht onderdeel. De uitgangspunten van dit worstcase scena-

rio zijn:  

- Het uitbreiden van de bouwvlakken tot 1,5 ha, daar waar de gemeente voorne-

mens is dit toe te gaan staan; 

- Geen verdergaande inzet van emissiebeperkende maatregelen ten opzichte van 

autonome ontwikkelingen.  

 
Uit de berekeningen blijkt dat voor de binnen de invloedssfeer van het plangebied 

gelegen Natura 2000-gebieden geldt dat het uitbreiden van alle veehouderijbedrijven 

in het plangebied, zonder gebruik te maken van een salderingsregeling (zoals die in de 

stikstofverordening van de provincie Utrecht staat) of van de mogelijkheden die door 

de techniek worden geboden, tot resultaat heeft dat de depositie toeneemt in de be-

treffende Natura 2000-gebieden. In bijna het volledige areaal met kwalificerende habi-

tats zou er dan sprake kunnen zijn van een toename van de depositie met meer dan 10 

mol N/ha/jaar. Vanuit de Natuurbeschermingswet zou het plan daarmee niet uitvoer-

baar zijn.  

 

De volgende stap is daarom het ontwikkelen van realistische scenario’s. Hiervoor zijn 

twee scenario’s ontwikkeld die gebaseerd zijn op huidige regelgeving (stikstofverorde-

ning provincie Utrecht) en realistische (gefundeerde) aannamen met betrekking tot het 

aantal bedrijven dat ermee ophoudt en het aantal agrarische bedrijven die nog wel 

zullen groeien binnen het plangebied. 

 

S c e na r i o  1 :  We r k i n g  v a n  d e  p r o v i n c i a l e  v e r o r d en i n g ,  m e t  op v u l -

l i n g  t o t  h e t  f o r m a a t  v a n  d e  h u i d i g e  b o uw v l a k k en  

In dit scenario is rekening gehouden met de te verwachten dynamiek binnen de agrari-

sche sector. Deze dynamiek ontstaat doordat een deel van de agrarische bedrijven 

stopt, een gedeelte blijft qua omvang gelijk en een deel groeit. Het onderzoek maakt 

verder duidelijk tot welke omvang de groeiende agrarische bedrijven binnen het plan-

gebied kunnen ontwikkelen met in acht neming van de salderingsregels zoals die nu 

gelden op basis van de stikstofverordening in de provincie Utrecht.  

 

De berekeningen tonen aan dat er binnen de randvoorwaarden die de verordening stelt 

slechts ontwikkelruimte is tot aan de grenzen van de huidige bouwvlakken zoals geïllu-

                                                   
3
 Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is op 1 april 2008 in werking getreden. Met dit 

besluit wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit 

bepaalt dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den 

duur emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale 

emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een 

emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden.  
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streerd in figuur 0.3. Bij een groei tot 1,5 ha zou er slechts voor een heel klein deel 

van de agrarische populatie (veel minder dan 5 %) salderingsruimte beschikbaar zijn om 

gebruik van te kunnen maken. Als een realistisch deel van de populatie zou groeien tot 

1,5 ha, dan is aangetoond dat er in dat geval geen sprake is van een afname van de 

totale emissies uit het gebied. De toename van de gebiedsemissie zou dan tot gevolg 

hebben dat er sprake zou zijn van een toename van de depositie in de Natura 2000-

gebieden. 

 

Scenario 2: Inzet van Best Beschikbare Technieken zodat groeiende agrarische bedrij-

ven tot 1,5 ha kunnen doorontwikkelen 

Vooralsnog gaat de verordening niet uit van de substantiële inzet van stalmaatregelen. 

Elders in Nederland (bijvoorbeeld Noord-Brabant) geldt wel beleid dat ervan uit gaat 

dat nieuwe stallen met behulp van de laatste emissiereducerende technieken worden 

gebouwd. In dit scenario is doorgerekend wat het effect is van deze verdergaande 

emissiebeperkende maatregelen. De resultaten tonen aan dat, binnen de aannemelijke 

dynamiek in de populatie, en zonder dat er sprake zal zijn van een onaanvaardbare 

hoge groei van het aantal melkkoeien per hectare, de inzet van dergelijke stalmaatre-

gelen ervoor zorgen dat de meest vitale ondernemers door kunnen groeien tot een 

bouwvlak met een omvang van 1,5 ha. Zie ook figuur 0.4. 

 
 

F i g u u r . 0 . 3  T o e -  e n  a f n a m e  v a n  d e  d e p o s i t i e  t . o . v .  h e t  h u i d i g  g e b r u i k  b i j  

d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  g r o e i e r s  t o t  a a n  d e  h u i d i g e  b o u w v l a k - o m v a n g ,  z o n d e r  

i n z e t  v a n  s t a l m a a t r e g e l e n  ( c o n f o r m  d e  p r o v i n c i a l e  v e r o r d e n i n g ) ,  z i e  o o k  

b i j l a g e  6 .  
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Figuur 0.4 Toe- en afname van de depositie t.o.v. het huidig gebruik bij de ontwikkeling van groeiers 

tot aan 1,5 ha, met inzet van BBT++ stalmaatregelen (conform elders geldend beleid), zie ook bijlage 6 

 
C o n c l u s i e s  s t i k s t o f b e r ek e n i n g en  

Uit de berekeningen blijkt dat er binnen de randvoorwaarden die de provinciale stik-

stofverordening van Utrecht voorschrijft, er voor het vitale gedeelte van de agrarische 

populatie slechts ontwikkelruimte is tot aan de grenzen van de huidige bouwvlakken. 

In dit geval zal er een afname zijn van stikstofdepositie op de gevoelige habitattypen 

en is het plan uitvoerbaar. Bij een groei tot 1,5 ha zou er slechts salderingsruimte be-

schikbaar zijn voor een heel klein deel van de ondernemers. Alleen indien een substan-

tiële inzet van stalmaatregelen ook voor kleinere bedrijven verplicht wordt gesteld 

(hiervoor zou de stikstofverordening gewijzigd moeten worden) is een plan met een 

wijzigingsbevoegdheid tot 1,5 ha ook uitvoerbaar.  

 
O v e r i g e  e f f e c t en   

E f f e c te n  o p  b e s c he r m d e  s o o r t e n  ( F l o r a  en  Fa u na w e t )  

Op basis van de eisen die aan individuele ontwikkelingen worden gesteld en de prakti-

sche mogelijkheden om beschermde soorten in te passen in lokale ontwikkelingen, zijn 

als gevolg van het bestemmingsplan geen wezenlijke effecten op beschermde soorten 

te verwachten. Dit betekent dat ook geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van 

het bestemmingsplan aan de orde zijn. 
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E f f e c te n  o p  p r o v i n c i a a l  b e s c he r m d e  na t u u r g e b i ed e n  

In het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden opgenomen voor grootschalige ingre-

pen in of nabij provinciaal beschermde natuurgebieden. Mogelijke effecten op deze 

natuurgebieden beperken zich tot effecten door agrarische ontwikkelingen. De uitbrei-

ding van agrarische bouwvlakken is niet mogelijk in gebied dat is aangewezen als Eco-

logische Hoofdstructuur. Dit komt door de ligging van bouwvlakken (nabij de weg) en 

door beperkende bouwregels in natuurgebieden.  

 

Indirecte effecten door stikstofdepositie zijn hierbij incidenteel wel mogelijk. Belang-

rijke, stikstofgevoelige gebieden zijn beschermd als Natura 2000-gebied. Er is geen 

effect op deze gebieden Overige gebieden binnen de EHS zijn minder streng be-

schermd. Hierbij vormt stikstofdepositie geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 

van het bestemmingsplan. 

 
L a n d s c ha p  

De ontwikkelingen met landschappelijk de grootste impact zijn de uitbreidingen van 

agrarische bedrijven binnen bestaande bouwvlakken (met maximaal 15 % tot 1 hectare) 

en de bij wijzigingbevoegdheid geregelde uitbreiding tot 1,5 hectare. Daarnaast speelt 

voor landschap de mogelijkheid tot wijziging van landbouw naar bedrijf of woning en 

het realiseren van nevenactiviteiten.  

 

In principe is voor alle ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden het vereisten van land-

schappelijke inpassing opgenomen. Voor werkzaamheden in het agrarisch gebied en 

voor het aanleggen van een waterbergingsgebied is daarnaast een aanlegvergunning-

stelsel opgenomen ter bescherming van natuur- landschappelijke waarden. Hiermee 

zijn landschappelijke waarden in het gebied geborgd. Met het hebben van dit kader 

wordt de negatieve tendens in de autonome ontwikkeling (verstoring en versnippering 

door nieuwe bebouwing) gestopt en treedt een positief effect op.  

 
T h em a  c u l t uu r h i s t o r i e  ( i n c l u s i e f  a r c h e o l og i e )  

Historische geografie  

Evenals bij het onderdeel landschap moeten cultuurhistorische waarden bij een wijzi-

gingsbevoegdheid of een ontheffing gerespecteerd worden en ingepast. Daarnaast zijn 

deze waarden ook opgenomen in een aanlegvergunningenstelsel. Op deze wijze in 

combinatie met de bepalingen op het gebied van landschap zijn historische geografi-

sche waarden in het gebied geborgd. Het effect is neutraal.  

 

Historische stedenbouw 

De bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten in het plangebied geschiedt 

via sectorale regelgeving in de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumen-

tenverordening. De monumentale molens zijn specifiek bestemd en beschermd, inclu-

sief de molenbiotoop. Verder zijn karakteristieke panden aangewezen op de 

bestemmingsplankaart. De panden zijn op basis van een gemeentelijke inventarisatie 

bepaald. De panden waren reeds in het geldende bestemmingsplan aangewezen als 

karakteristiek. De structuur van de linten wordt gehandhaafd, doordat bouwvlakken 

moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing. Het effect is neutraal.  
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Archeologie  

Ten aanzien van uitbreiding van bestaande bedrijven is er een kleine kans op aantas-

ting van archeologische waarden ter plaatse. In het bestemmingsplan is een aanlegver-

gunningstelsel opgenomen voor gebieden met een archeologische verwachtingswaarde 

(Waarden, Archeologie 

1 tot en met 4), inclusief de verplichting tot archeologisch onderzoek. Daardoor is de 

kans op aantasting van archeologische waarden zoveel mogelijk beperkt binnen de 

mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Aantasting van archeologische waarden 

is niet aannemelijk. Het effect is neutraal.  

 

W a t e r  e n  b od em  

De ontwikkelingen in bestemmingsplan zullen verder geen verslechtering van de bo-

demkwaliteit tot gevolg hebben. Het effect is neutraal.  Wat betreft water zijn  de 

bestaande en te realiseren vergunde waterbergingsgebieden opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Verder is specifieke voor veenbodems in het bestemmingsplan opge-

nomen dat scheuren en diepploegen verboden is. Dit voorkomt ondermeer bodemda-

ling. Mogelijk neemt het verhard oppervlak toe bij uitbreidingen hiervoor zijn middels 

wetgeving voldoende compenserende en mitigerende maatregelen op te leggen. Ook 

op de waterkwaliteit worden geen effecten verwacht. Het effect op water is als neu-

traal beoordeeld. 

 
T h em a  Ve r k ee r  

De uitbreiding van veehouderij bedrijven hangt samen met het aantal bedrijven wat 

zal stoppen in het gebied. Per saldo zal daarmee geen toename van het verkeer wor-

den verwacht. Wat betreft nieuw vestiging van bedrijven is in het nieuwe bestem-

mingsplan opgenomen dat deze geen verkeersaantrekkende werking mogen hebben. 

Door toedoen hiervan zal de huidige situatie onveranderd blijven. Het effect is daarom 

neutraal.  

 
W o o n -  e n  l e e f m i l i e u  

Onder het thema woon- en leefmilieu worden aspecten geluid, luchtkwaliteit en geur 

beschouwd.  

 

Geluid 

Geluid direct afkomstig van de agrarische bedrijven is gereguleerd in de Wet milieube-

heer (Wm) en valt onder de noemer industrielawaai. Omdat er geen bedrijfsverplaat-

singen zijn voorzien zijn er dus geen effecten te verwachten voor het aspect geluid. 

Geluid als gevolg van wegverkeer, waaronder het verkeer van en naar de agrarische 

bedrijven, valt onder het regiem van de Wet geluidhinder (Wgh). Uit de verkeerspara-

graaf blijkt dat de toename van het aantal verkeersbewegingen door toedoen van het 

nieuwe bestemmingsplan naar verwachting niet merkbaar zal zijn met betrekking tot 

de hinderbeleving vanuit het wegverkeerslawaai. Het effect voor geluid is neutraal.  

 

Lucht 

Overschrijdingen van grenswaarden door uitbreidingen van stallen in de toekomst kun-

nen niet plaatsvinden aangezien er geen vergunning in het kader van de Wet milieube-

heer (Wm) wordt afgegeven als de norm voor fijn stof wordt overschreden. Een 
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aanvraag voor een uitbreiding van een bestaande stal moet dus altijd voldoen aan de 

grenswaarden. Het transport van en naar de agrarische bedrijven heeft geen relevant 

effect op de luchtkwaliteit. Zowel voor bestaande als voor nieuwe situaties (na uit-

breidingen) geldt dat de normen voor luchtkwaliteit niet mogen overschrijden. Op het 

onderdeel lucht worden geen negatieve effecten verwacht. De beoordeling is neutraal.  

 

Geur 

Een uitbreiding of nieuwbouw van een stal conform de geurverordening is niet mogelijk 

op een afstand van 50 m of minder. Dit betekent ook dat wanneer een bestaande stal die 

aan vervanging toe is, deze vervanging moet plaatsvinden op een afstand van minimaal 

50 m. Op termijn zullen daarmee steeds minder dierverblijven op minder 50 m afstand 

staan en zal het aantal knelpunten afnemen. Een uitbreiding van grondgebonden vee-

houderij in het plangebied zal dus geen knelpunten opleveren ten aanzien van geur. De 

uitbreiding van bestaande bedrijven zal plaatsvinden buiten de 50 m contour. Daarnaast 

bestaat de kans dat de geursituatie ten aanzien van bestaande woonhuizen in het plan-

gebied verbetert.  

Dit omdat huidige stallen die op kortere afstand zijn gelegen dan 50 m niet op die plek 

terugkeren bij vervanging.  Dit levert een neutraal effect op.  

 
U i t v o er b a a r h e i d  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het voorgenomen bestemmingsplan landelijk Gebied West geeft uitwerking aan vastge-

steld beleid voor het gebied. Het plan faciliteert vooral landbouwkundige ontwikkelin-

gen in het gebied.  

Voorliggend planMER toont aan dat als gevolg van uitvoering van het bestemmingsplan 

geen knelpunten ontstaan op het gebied van wet- en regelgeving. Speciale aandacht in 

dit planMER is uitgegaan naar mogelijke effecten van de ontwikkelruimte die aan agra-

rische bedrijven geboden wordt. Voor het onderdeel ecologie ligt hier een uitvoerige 

scenarioanalyse aan ten grondslag. Er is gerekend met twee scenario’s: een scenario 

waar in de huidige bouwvlakken worden opgevuld zonder wijzigingsbevoegdheid van 

1,5 hectare en een scenario met de wijzigingsbevoegdheid en het inzetten van emissie 

reducerende technieken. De resultaten van de scenario’s hebben aangetoond dat de 

ontwikkelruimte geen negatieve effecten op verzuring en eutrofiering oplevert na ver-

gelijking van de ontwikkelruimte die met het plan mogelijk wordt gemaakt met het 

huidig gebruik. Er treedt ten opzichte van het huidige gebruik door een afname van 

depositie zelfs een positief effect op. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling kan 

er wel een zekere toename van de depositie gaan ontstaan.  

 

Uit de berekeningen blijkt echter wel dat er binnen de randvoorwaarden die de provin-

ciale stikstofverordening van Utrecht voorschrijft, er voor het vitale gedeelte van de 

agrarische populatie slechts ontwikkelruimte is tot aan de grenzen van de huidige 

bouwvlakken. Bij een groei tot 1,5 ha zou er slechts salderingsruimte beschikbaar zijn 

voor een heel klein deel van de ondernemers. Alleen indien een substantiële inzet van 

stalmaatregelen ook voor kleinere bedrijven verplicht wordt gesteld (hiervoor zou de 

stikstofverordening gewijzigd moeten worden) is een plan met een wijzigingsbevoegd-

heid tot 1,5 ha ook uitvoerbaar.  
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Voor geen van de overige aspecten zijn negatieve effecten te verwachten en voor wat 

betreft het aspect landschap. Vanwege de voorwaarde van landschappelijke inpassing 

bij uitbreidingen van agrarische bouwvlakken is er sprake van een positief effect op de 

landschappelijke kwaliteiten in het gebied. 

 

Daarmee is vastgesteld dat er ten aanzien van de Natuurbeschermingswet geen be-

lemmeringen worden verwacht die het voorliggende plan onuitvoerbaar zouden kunnen 

laten zijn. Ook vanuit de andere sectorale kaders zijn de plannen inpasbaar. 
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4 4  O n t w i k k e l i n g s v i s i e  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

Waar het bestemmingsplan bij uitstek geschikt voor is, is om bestaande rechten en de 

voorzienbare ofwel 'bekende' toekomst adequaat te regelen. In het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied West zijn de ruimtelijke randvoorwaarden opgenomen om de gewens-

te ontwikkelingen te bevorderen c.q. te realiseren. In de looptijd van het bestem-

mingsplan is het echter mogelijk dat er ontwikkelingen gaan spelen, waar het 

bestemmingsplan niet in voorziet. Het traditionele bestemmingsplan voor het landelijk 

gebied alléén kan geen antwoord bieden op deze ontwikkelingen. Het is veel minder in 

staat om de 'onbekende' toekomst op juiste wijze te geleiden. Daarom is dit hoofdstuk 

opgesteld. Het biedt het kader om de veranderingen en de ontwikkelingen in het lan-

delijk gebied te sturen. Duidelijk moet zijn waar welke soort ontwikkeling acceptabel 

is, dan wel wenselijk. Het vormt het toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen.  

 

De grondslag voor dit hoofdstuk wordt mede gevormd door het Landschapsontwikke-

lingsplan Breukelen-Loenen (LOP), het Beeldkwaliteitsplan Loenen en Breukelen (BKP) 

van de gemeente en het Streekplan 2005-2015, tegenwoordig de Structuurvisie, en de 

Provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Utrecht. In bijlage 5 Beleidsvisie 

wordt uitvoerig in gegaan op het op dit bestemmingsplan van toepassing zijnde beleid.  

 

De ontwikkelingsvisie bestaat uit twee kaarten, namelijk: 

1. een functionele zonering; 

2. een landschappelijke zonering. 

 

De functionele zonering kan worden gedefinieerd als een te begrenzen eenheid, waar-

binnen een specifieke functie het primaat heeft en waar dit primaat ook behouden 

dient te blijven. De functionele zonering wordt met name bepaald door het beleid voor 

het plangebied. Door confrontatie van de analyse van de bestaande situatie zoals be-

schreven in hoofdstuk 2 met het beleidskader (de lagenbenadering), kunnen bijzondere 

kenmerken en waarden worden gesignaleerd en gewaardeerd. Op basis van de beleids- 

en landschappelijke analyse worden drie gebieden onderscheiden, die in dit hoofdstuk 

worden beschreven.  

 

Indien een ontwikkeling past binnen de functionele zonering, is vervolgens de vraag 

aan de orde op welke wijze deze ontwikkeling kan worden ingepast in het omringende 

landschap en kan bijdragen aan de kwaliteiten van het landschap. Hiervoor is de land-

schappelijke zonering opgesteld. De landschappelijke zonering is gebaseerd op de te 

onderscheiden landschappen in het landelijk gebied, zoals vastgelegd in het Land-

schapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen. De kernkwaliteiten van deze landschappen 

zijn in hoofdstuk 2 benoemd.  

FUNCTIONELE ZONERING 

LANDSCHAPPELIJKE ZONE-

RING 
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De beschrijvingen van de verschillende landschappen in paragraaf 2.2 zijn basis voor de 

afweging of ontwikkelingen en werkzaamheden passen binnen het landschappelijke 

karakter en/of de landschappelijke en natuurlijke waarden. Dit kan aan de orde zijn, 

indien gebruik wordt gemaakt van een afwijking, wijzigingsbevoegdheid of aanlegver-

gunning. Tevens kan de visie in dit hoofdstuk gebruikt worden, indien een landschappe-

lijke inpassing wordt gevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitbreidingen van het 

bouwvlak. In de voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen dat de be-

staande landschapsstructuur wordt behouden, dan wel versterkt . Bij wijziging van de 

agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming wordt een erfinrichtingsplan ge-

vraagd. 

 

F u n c t i o n e l e  z on e r i n g  

Op basis van de beleids- en landschappelijke analyse worden drie gebieden onder-

scheiden: 

1. het landbouwkerngebied in het veenweidegebied; 

2. het landbouwverwervingsgebied in het stroomruggenlandschap en rondom de 

kernen Kockengen en Nieuwer Ter Aa; 

3. het landbouwovergangsgebied naar stedelijke functies en recreatie.  

 

Deze zonering is weergegeven op de ontwikkelingsvisiekaart 'functionele zonering'. In 

hoofdstuk 2 is deze zonering nader toegelicht, waarbij tevens waarden zoals weidevo-

gel- en stiltegebieden en waterberging aandacht hebben gekregen.  

 

In een landbouwkerngebied heeft de landbouw vanuit landschappelijk oogpunt ruime 

kansen. Het landbouwverwevingsgebied is een gebied met  verweving van functies. 

Naast de agrarische bedrijfsvoering zijn ook andere functies mogelijk. Met name in de 

nabijheid van de kernen, in de buurt van de grotere ontsluitingswegen is verweving 

mogelijk. De zonering wijkt af van de provinciale indeling van het landbouwkernge-

bied. Op hoger schaalniveau gelden uiteraard beperkingen vanwege natuur- en land-

schapswaarden. Met die waarden houdt dit bestemmingsplan zeker rekening, zo wordt 

de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden’ gehanteerd. 

Binnen het plangebied is echter functioneel ook een onderscheid te maken tussen ge-

schikte gebieden voor agrarische bedrijven. Binnen het gehele plangebied is stimule-

ring van het voortbestaan van de  grondgebonden agrarische bedrijven en met name de 

melkveehouderij van belang. In het bijzonder in het veenweidegebied, met het oog op 

het behoud en het beheer van het gebied. Wel zijn er in het landbouwverwevingsge-

bied meer mogelijkheden voor niet agrarische (neven) functies. Rondom de kernen 

Kockengen en Nieuwer Ter Aa is bijvoorbeeld ruimte voor kaasmakerijen en verkoop 

van streekeigen producten, terwijl dit in het landbouwkerngebied niet mogelijk is. Ook 

zijn er rondom de kern Nieuwer Ter Aa, in het stroomruggenlandschap, mogelijkheden 

voor nieuwe landgoederen. Landgoederen zijn op de stroomruggronden beter inpas-

baar. Dit is bij Kockengen en in het landbouwkerngebied niet mogelijk. Landgoederen 

worden overigens in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.  

 

Op basis van het weidevogelgebied en het gebied waar de waterbergingsopgave ligt, is 

binnen het landbouwkerngebied wel een gebied aangegeven waar aandacht nodig is 

voor weidevogels, natuur en water. Dit is mede gebaseerd op de provinciale koers voor 
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het landschap, 'Groen en blauw'. Tevens ligt er een landbouwovergangsgebied naar 

stedelijke functies en recreatie. Dit is het gebied tussen de spoorweg naar Woerden en 

de A2. Hier wordt met name gezocht naar waterbergingsmogelijkheden. Als aanvulling 

op de waterberging, kan gedacht worden aan ruimere mogelijkheden voor niet agrari-

sche (neven) functies. Gedacht kan worden aan recreatieve functies.  

 

Ten zuiden van Kockengen ligt een stiltegebied. Binnen het stiltegebied zijn activitei-

ten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, niet mogelijk. De gebiedseigen gelui-

den, zoals die van landbouw, zijn hiervan uitgesloten. Er geldt geen extra regelgeving 

voor de agrarische bedrijfsvoering. Uiteraard verdient de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) bescherming, reden waarom de natuurgebieden en verbindingszones die onder-

deel zijn van de EHS, op deze kaart opgenomen zijn (de provinciale kaart met de EHS 

is te vinden in bijlage 5 onder het kopje Provinciaal beleid, Natuur). 
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A f b e e l d i n g  3 0  f u n c t i o n e l e  z o n e r i n g  

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  z o ne r i n g  

Landschappelijk kunnen twee gebieden worden onderscheiden, namelijk: 

1. het veenweidegebied; 

2. het stroomruggenlandschap.  

In het noordwestelijke deel van het plangebied ligt een stukje van een oude droogma-

kerij. Aangezien het deelgebied maar een stukje van het plangebied beslaat en voor 

wat betreft verkaveling en functies aansluit bij het aangrenzende veenweidegebied, 
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zal dit gebied onder het veenweidegebied worden beschreven. In paragraaf 2.2.3 is 

een beschrijving gegeven van deze landschapstypen. 

 

R u i m te l i j k  s t r u c tu u r b e e l d  

Het ruimtelijk structuurbeeld, zoals weergegeven op de navolgende kaart, wordt be-

paald door de aangegeven zonering. Het landschap is als drager van alle functies uit-

gangspunt van het beleid. Om die reden is het landschap centraal gesteld in de visie, 

als het gaat om kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat een bepaalde 

ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar kan zijn, mits: 

- de ontwikkeling niet strijdig is met de ambities, zoals beschreven in dit hoofd-

stuk, bijvoorbeeld het vestigen van een nieuw agrarisch bedrijf;  

- er compensatie plaatsvindt met een landschappelijke prestatie, die per saldo 

positief uitvalt voor behoud en herstel van de kwaliteit van het landschap. Dit 

betekent dat de aantrekkelijkheid van het gebied wordt behouden of vergroot, 

zonder dat het landschap onveranderd moet blijven.  
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A f b e e l d i n g  3 1 :  R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  

 

B e l e i d s k a d e r  

Ontwikkeling van de grondgebonden landbouw staat centraal. De externe productieom-

standigheden worden zoveel mogelijk afgestemd op het agrarisch gebruik met een 

speciale positie voor de veenweidegebieden. Voor het beheer van het veenweidege-

bied is behoud van landbouw een voorwaarde. Hiervoor wordt ingezet op de verster-

king van de rol van de landbouw als drager van kenmerkende landschappelijke, 

ecologische en cultuurhistorische waarden. Het streven is erop gericht andere dan 

agrarische grondclaims te beperken. Daarnaast is behoud en versterking van de econo-
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mische vitaliteit van het gebied van belang. Dit vraagt om ontwikkeling van nieuwe 

economische dragers. Daarvoor is functieverandering  onder voorwaarden mogelijk. 

 

De provincie stimuleert de verdieping en verbreding van de landbouw en de productie 

van groene diensten. Het benutten van functiecombinaties met wateropgaven biedt 

kansen. Specifiek moet rekening worden gehouden met de aanwezige cultuurhistori-

sche en landschappelijke waarden en het 'ja-mits'-regime dat in het Groene Hart, net 

als in elk ander nationaal landschap, geldt. Binnen het nationale landschap het Groene 

Hart is 'behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid. De land-

schappelijke kwaliteiten zijn medesturend voor de wijze waarop de gebiedsontwikke-

ling plaatsvindt. In algemene zin geldt dat binnen nationale landschappen ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden be-

houden of worden versterkt ('ja-mits'-regime). 

 

G e b i e d s v i s i e  v e e nw e i d e l a n d s c ha p  

Van belang is het handhaven van de kenmerkende openheid en de verkaveling van het 

landschap. De landbouw dient als landschapsbeheerder van dit landschap zijn sterke 

rol in het gebied te behouden.  

Het beperken van (ongelijkmatige) bodemdaling en realiseren van voldoende water-

bergend vermogen door een duurzame waterhuishouding met zoveel mogelijk uniforme 

waterpeilen, is belangrijk. Daarnaast is behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische 

waarden en een aantrekkelijk landschap van belang.  

Voor de landbouw gelden hier (waterhuishoudkundige) beperkingen. De drooglegging 

mag niet worden vergroot, tenzij dit noodzakelijk is voor het duurzaam uitoefenen van 

de bestaande functie.  

Er liggen ook kansen voor het gebied. De verdieping en verbreding van de landbouw en 

de productie van groene diensten worden gestimuleerd. Vormen van nieuwe economi-

sche dragers die in dit gebied de ruimte voor ontwikkeling krijgen, zijn agrarisch ver-

wante bedrijven, bijvoorbeeld kinder- en zorgboerderij, ijsmakerij, winkel met 

streekproducten, en extensieve recreatie, zoals kamperen bij de boer en Bed & Break-

fast-accommodaties. Deze nieuwe economische dragers kunnen het gebied leefbaar 

houden, door het toevoegen van nieuwe functies en versterken van bestaande functies.  

Bij de toepassing van ruimte voor ruimte mag de bouw van een vervangende woning 

geen afbreuk doen aan een duurzame waterhuishouding en de kenmerkende openheid. 

 

De nieuwe functies kunnen niet binnen het gehele veenweidelandschap worden toege-

staan. De dorspskern van Kockengen (buiten het plangebied) dient als aanknopingspunt 

om hier winkels met streekgebonden producten te vestigen. In het plangebied horen 

die niet thuis. Aan de randen van de dorpskernen, bijvoorbeeld langs de Kerkweg, zou 

ruimte zijn voor een kaasmakerij. Meer extensieve recreatieve functies, zoals kampe-

ren bij de boer en Bed & Breakfast-accommodaties, zijn het meest gewenst in de buurt 

van de bebouwingsconcentraties, in de buurt van de provinciale weg. Een goede ont-

sluiting is namelijk van belang. Voor het overige is een sterke landbouw gewenst in 

verband met het behoud van de openheid. Een meer multifunctioneel gebruik van het 

landschap is mogelijk door extensieve recreatie te versterken en zo de functie van 

stedelijk uitloopgebied ter hoogte van Breukelen te vergroten.  
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Vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen, waaronder begrepen nertsenhouderij-

en en bijzondere agrarische bedrijven, zoals kwekerijen en paardenhouderijen, zijn 

niet gewenst in het gebied. Daarentegen is overschakeling naar andere vormen van 

agrarisch gebruik wel mogelijk.  

 

Het bedrijventerrein Portengensebrug is de enige grotere (niet agrarische) bebou-

wingsconcentratie in het plangebied. Een betere inpassing van het bedrijventerrein zou 

wenselijk zijn. In beginsel wordt Portengensebrug op conserverende wijze opgenomen 

in het bestemmingsplan. Op het moment dat zich ontwikkelingen aandienen, worden 

zij getoetst aan de Ontwikkelingsvisie en de daarin opgenomen ontwerprichtlijnen. De 

visie en de ontwerprichtlijnen vormen de basis op grond waarvan een ruimtelijke on-

derbouwing plaats kan vinden in het kader van een projectbesluitprocedure ex artikel 

3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, dan wel als toetsingskader voor een herziening 

van het bestemmingsplan om een project mogelijk te maken.  

 

G e b i e d s v i s i e  v o o r  h e t  s t r o om r ug g e n l a nd s ch a p  

Vormen van nieuwe economische dragers die in dit gebied de ruimte voor ontwikkeling 

krijgen, zijn agrarisch verwante bedrijven, zoals kinder- en zorgboerderij, ijsmakerij, 

winkel met streekproducten, en extensieve recreatie, zoals kamperen bij de boer en 

Bed & Breakfast-accommodaties. Deze nieuwe economische dragers kunnen het gebied 

leefbaar houden, door het toevoegen van nieuwe functies en versterken van bestaande 

functies.  

 

De nieuwe functies kunnen niet binnen het gehele stroomruggenlandschap worden 

toegestaan.  

De bebouwingsconcentratie van Nieuwer Ter Aa (buiten plangebied) dient als aankno-

pingspunt om hier, winkels met streekgebonden producten te vestigen. In het plange-

bied horen die niet thuis. Aan de randen van de bebouwingsconcentratie zou ruimte 

zijn voor een kaasmakerij. Meer extensieve recreatieve functies, zoals kamperen bij de 

boer en Bed & Breakfast-accommodaties, is het meest gewenst in de buurt van het 

dorp Breukelen. Voor het overige is een sterke landbouw gewenst in verband met het 

behoud van de openheid. Megastallen passen niet binnen de kleinschalige structuur van 

het gebied. Een meer multifunctioneel gebruik van het landschap is mogelijk door 

extensieve recreatie te versterken en zo de functie van stedelijk uitloopgebied ter 

hoogte van Breukelen te vergroten.  

4 . 2   

V e r e v e n i n g  e n  l a n d s c h a p p e l i j k e  p r e s t a -

t i e s  b i j  n i e u w e  o n t w i k k e l i n g e n  

Het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (LOP), het Beeldkwaliteitsplan 

Loenen en Breukelen (BKP) bieden een aangrijpingspunt om de ruimtelijke kwaliteit en 

herkenbaarheid van het landelijk gebied te versterken. Door in te spelen op de soci-

aaleconomische dynamiek van met name de agrarische sector, kan de identiteit van 

het landschap behouden, versterkt en/of vernieuwd worden. Deze identiteit kan op 
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haar beurt belangrijke handvatten leveren voor de veranderingsprocessen. Bij een 

verbreding van de agrarische sector kan gedacht worden aan vormen van recreatie, 

zoals het kamperen bij de boer. En daar waar sprake is van een uitbreiding of vernieu-

wing van de agrarische sector vindt verweving en inplaatsing plaats.  

 

Functieverandering dient gepaard te gaan met een vorm van verevening door een bij-

drage aan de kwaliteit van de omgeving. Deze bijdrage zal zoveel mogelijk gericht 

moeten zijn op erftransformaties. Zoveel mogelijk verevenen op de kavel zelf dus. 

Indien dit niet mogelijk of nodig blijkt, vindt verevening plaats in de vorm van een 

financiële bijdrage of een kwaliteitsverbetering in de omgeving.  

Bij hergebruik van vrijkomende bebouwing voor wonen of werken is sloop van alle niet 

her te gebruiken en niet cultuurhistorische waardevolle bebouwing vereist. Een initia-

tiefnemer dient door middel van een kwalitatief hoogwaardig landschaps- en erfinrich-

tingsplan aan te tonen op welke wijze gebouwen zorgvuldig in het landschap worden 

ingepast, aansluitend op de gebiedskarakteristieken. Dit landschaps- en erfinrichtings-

plan wordt gebaseerd op het LOP en het BKP. De landschappelijke inpassing bestaat 

enerzijds uit onderhoud van de bestaande landschappelijke elementen en anderzijds 

uit de aanleg van nieuwe landschapselementen, die de landschappelijke kwaliteit van 

het gebied verbeteren. Nieuwe elementen worden zoveel mogelijk aangelegd op of 

direct grenzend aan het bouwperceel waar hergebruik plaatsvindt, bijvoorbeeld in de 

vorm van natuurontwikkeling, openbare toegankelijkheid van het landelijk gebied en 

recreatieve voorzieningen in de vorm van fiets- of wandelpaden, cultuurhistorie en 

waterberging. 
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5 5  H e t  

b e s t e m m i n g s p l a n -

b e l e i d  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Ten behoeve van een doelmatig grondgebruik heeft er een afweging plaatsgevonden 

tussen vormen van grondgebruik onderling, tussen verschillende functies en tussen 

waarden en belangen, die in het landelijk gebied zijn te onderkennen. Het resultaat 

van al deze afwegingen wordt in dit hoofdstuk toegelicht en zichtbaar gemaakt op de 

verbeelding en in de regels.  

Voorafgaand aan de concrete onderbouwing van de keuzes die in het Bestemmingsplan 

Landelijk Gebied West zijn gemaakt, wordt stilgestaan bij de juridische planopzet en 

de opmaak van de verbeelding. 

5 . 2   

J u r i d i s c h e  p l a n o p z e t  

Bij het toekennen van bestemmingen aan functies in het plangebied is uitgegaan van 

de volgende uitgangspunten en overwegingen: 

- regels mogen slechts worden voorgeschreven in verband met de bestemming en 

als dat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig is;  

- regels dienen niet meer te regelen dan, in verband met de bestemming, strikt 

noodzakelijk is;  

- gebodsbepalingen zijn niet geoorloofd. Dit heeft te maken met de toelatingspla-

nologie die het Nederlandse stelsel kenmerkt;  

- de bestemmingen dienen zodanig te worden geprojecteerd dat duidelijk is waar 

kan worden gebouwd en welk gebruik hierbij is toegestaan; 

- verbeelding en regels vormen in juridisch opzicht een eenheid en dienen als 

zodanig te worden gehanteerd;  

- het bestemmingsplan dient vergezeld te gaan van een toelichting, welke een 

onderbouwing geeft aan het bestemmingsplan in zijn geheel. Hierin dienen zo-

wel de intenties van het plan als de uitleg van de regels te zijn opgenomen; 

- het bestemmingsplan is overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare Bestem-

mingsPlannen 2008 (SVBP2008) opgesteld. 

 

 

UITGANGSPUNT 
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Het plan is vervat in: 

a. een verbeelding, schaal 1:5.000 met bijbehorende verklaring, waarop de be-

stemming van de in het plan begrepen gronden is aangewezen; 

b. een omschrijving van de bestemming, waarbij het toe te kennen doel of de 

doeleinden is/zijn aangegeven; 

c. regels omtrent het bouwen en het gebruik van de gronden en van de zich daarop 

bevindende opstallen. 

5 . 2 . 1   

D e  v e r b e e l d i n g  

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aange-

wezen. Deze bestemmingen betreffen in algemene termen vervatte aanduidingen van 

de doeleinden waarvoor de gronden mogen worden gebruikt. 

 

Op de verbeelding zijn tevens aanduidingen opgenomen met het oog op het aanwijzen 

van gebieden waarop een specifieke regeling in de regels van toepassing is. Deze aan-

duidingen krijgen in de regels een juridische betekenis, uitgezonderd enkele specifieke 

aanduidingen. In de toelichting is nader verklaard welke aanduidingen het betreft. 

5 . 2 . 2   

V e r t a l i n g  a m b i t i e s  k o r t e  e n  l a n g e  t e r m i j n  

Het maken van onderscheid tussen de keuzes voor het bestemmingsplan en de keuzes 

voor de langere termijn is van wezenlijk belang. Bij het opstellen van het bestem-

mingsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat (legale) bestaande functies in beginsel 

worden gerespecteerd en een positieve bestemming krijgen. In gevallen waarbij op dit 

moment meerdere functies of belangen een rol spelen, is een nadere afweging ge-

maakt. 

 

Op de verbeelding is de bestaande situatie vastgelegd. Voor zover mogelijk en ruimte-

lijk aanvaardbaar, zijn tevens reeds voorziene ontwikkelingen meegenomen.  

Naast het afwegen en vormgeven van beleidsruimte voor bestaande functies, is het 

wenselijk gevonden in het bestemmingsplan ook richting te geven aan nieuwe ontwik-

kelingen. Zo zullen de regelingen voor de bestaande functies de nodige flexibiliteit 

bevatten. Uitgangspunt is dat het toekennen van een positieve bestemming met zich 

meebrengt dat een zekere uitbreidingsmogelijkheid moet worden geboden. Om deze 

reden bevat het plan een aantal afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden. 

 

De visie (hoofdstuk 4), de ecostructuurkaart, de gemeentelijke archeologische beleids-

kaart en beperkingen voortvloeiend uit uitvoeringsaspecten, geven randvoorwaarden 

bij de afweging in hoeverre er al dan niet gebruik gemaakt kan worden van afwijkin-

gen, aanlegvergunningen en wijzigingsbevoegdheden. Tevens bepalen zij de wijze 

waarop van de afwijkingen, aanlegvergunningen en wijzigingsbevoegdheden worden 

toegepast. 
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Om ervoor te zorgen dat (legale) bestaande bebouwing, welke niet binnen de opgeno-

men maatvoeringen past, positief bestemd wordt, geldt de maatvoering op het tijdstip 

van inwerkingtreding van dit plan. Voor het bepalen van de bestaande maatvoering zal 

het bouwarchief van de gemeente Stichtse Vecht leidend zijn. 

5 . 3   

I n l e i d e n d e  r e g e l s  

Het bestemmingsplan voorziet in een aantal inleidende regels. In deze paragraaf volgt 

een korte toelichting op deze regels.  

5 . 3 . 1   

B e g r i p p e n  

Het opnemen van begrippenartikel is beperkt tot die begrippen, waarbij sprake is van 

een (mogelijke) afwijkende betekenis in het algemeen spraakgebruik en/of technische 

begrippen waarbij een vereenvoudigde omschrijving de leesbaarheid bevordert. 

5 . 3 . 2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Met het oog op het kunnen bepalen van de in de regels aangegeven oppervlakte, goot- 

en bouwhoogten en inhoud van bouwwerken, is aangegeven waar en hoe deze worden 

gemeten. Tevens is aangegeven welke onderdelen van gebouwen buiten beschouwing 

blijven bij het toepassen van de regels. Dit betreffen ondergeschikte bouwdelen zoals 

schoorstenen en masten en dergelijke.  

5 . 4   

B e s t a a n d e  f u n c t i e s  e n  w a a r d e n  

5 . 4 . 1   

A g r a r i s c h  

Agrarische bedrijven krijgen ruimte om uit te breiden. Er wordt een onderscheid ge-

maakt tussen intensieve veehouderijen en overige agrarische bedrijven. De betreffen-

de bedrijven krijgen een afzonderlijke aanduiding 'intensieve veehouderij'. 
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De uitbreidingsmogelijkheden van de agrarische bedrijven zijn als volgt:  

 

 Omvang bouw-

perceel 

afwijking wijziging Partiële herziening 

Agrarische 

bedrijven 

Geldend recht 

met eventueel 

uitbreidingsmoge-

lijkheden voor te 

kleine percelen 

- overschrijding 

bouwperceel-

grens met 15% 

tot 1 ha 

- nieuwvesti-
ging 

- uitbreiding 
tot 1,5 ha.  

 

Intensieve 

veehouderij 

Bestaand Uitbreiding gebruik 

met gebouwen / 

oppervlakte van 

gebouwen ten be-

hoeve van intensie-

ve vee-houderij met 

10% ten behoeve van 

dierenwelzijn  

 - hervestiging 
- concentratie op 

één perceel 
- uitbreiding  

A f w i j k i n g ,  w i j z i g i n g  e n  h e r z i e n i n g  i s  a l l e e n  m o g e l i j k  o n d e r  v o o r w a a r d e n .  

 

Mestvergistingsinstallaties tot 1.000 m² met een vergister van maximaal 2.500 m³ zijn 

mogelijk, waarbij de invoer (mest en bijproducten) en de uitvoer (het digestaat) in 

hoofdzaak gekoppeld zijn aan het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf.  

 

Aan activiteiten, zoals een paardenpension of paardenbak, worden voorwaarden ge-

steld. Het houden van paarden valt niet automatisch onder de definitie agrarisch be-

drijf, maar krijgt in principe een bedrijfsbestemming. Het fokken van paarden is wel 

een agrarische bestemming. Zo is een paardenpension wel als nevenactiviteit bij een 

agrarisch bedrijf toegestaan. Een paardenfokkerij past binnen de definitie van een 

agrarisch bedrijf, aangezien het een bedrijf is dat gericht is op het voortbrengen van 

producten, door middel van het houden van dieren, waarop een bedrijfsmatige, op de 

marktgerichte productie plaatsvindt, welke een wezenlijke bijdrage aan de inkomens-

vorming levert. Het betreft bedrijven met veel grond, stallen en een kleine binnenbak. 

Er is sprake van weinig bezoekers. Overigens heeft de manege in het bestemmingsplan 

een sportbestemming.  

Buiten het bouwvlak is opslag niet toegestaan.  

 

A a n l e g v e r g u n n i n g  

Naast de uitoefening van het agrarisch bedrijf speelt binnen de agrarische bestemming 

ook het beschermen van natuur- en landschapswaarden een rol. Dit komt tot uitdruk-

king in het aanlegvergunningstelsel. Ter bescherming van deze waarden geldt voor 

bepaalde werkzaamheden, die niet tot de normale agrarische werkzaamheden beho-

ren, een aanlegvergunningenplicht voor bepaalde werken en werkzaamheden. Hierbij 

kan gedacht worden aan onder andere het aanbrengen van verhardingen, het graven of 

dempen van watergangen en het vellen of rooien van houtopstanden. Deze werkzaam-

heden kunnen grote invloed hebben op de natuur- en landschappelijke kwaliteit en zijn 
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daarom aan een vergunning gebonden. Dit is geregeld in een apart aanlegvergunnings-

artikel. 

In dit artikel is onder andere een aanlegvergunning vereist voor ondersteunende teelt. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de cultuurhistorische, natuurlijke en 

landschapswaarden. Bij ondersteunende teelt gaat het om gewassen die als veevoer 

gebruikt worden, anders dan gras. De voornaamste ondersteunende teelt is maïs. Van-

uit landschappelijk oogpunt en in verband met de weidevogels is het niet gewenst dat 

het hele gebied veranderd in gebieden met maïsteelt. Daarom is dergelijke teelt ge-

koppeld aan een aanlegvergunningenstelsel met een maximum omvang per agrariër. 

 

A fw i j k i n g  

Er kan, onder voorwaarden, afwijking worden verleend voor het  van vorm veranderen 

en/of het vergroten van een bouwvlak bij een grondgebonden agrarische bedrijf, met 

niet meer dan 15%, tot maximaal 1 ha. Hiervoor dient de noodzaak voor vergroting van 

het bouwvlak aangetoond te worden met in ieder geval een ondernemingsplan. De 

landschapsstructuur dient behouden te worden en te worden versterkt. Rekening dient 

te worden gehouden met de Wet geluidhinder. Verder zijn er afwijkingen opgenomen 

voor een hogere goot- en bouwhoogte van de agrarische bedrijfswoningen en -

bebouwing.  

 

N e v en a c t i v i t e i t  

Via een afwijking is het mogelijk de agrarische bouwvlakken deels te benutten voor 

nevenactiviteiten (niet-agrarisch gebruik). Een nevenactiviteit is een bedrijfs- of be-

roepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht dui-

delijk ondergeschikt is aan de op de in dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie 

op een bestemming, de agrarische bestemming. Hierbij dient op de bouwkavel vol-

doende ruimte voor beide activiteiten te zijn. Het behoud van de agrarische bedrijfs-

tak is een criterium. Het gebruik van bebouwing voor nevenfunctie is aanvaardbaar, 

waarbij de maximaal toegestane omvang verschilt per functie en locatie. Op basis van 

een nadere afweging waarbij de specifieke ligging van belang is zal bepaald moeten 

worden of de maximale toegestane maat op de desbetreffende locatie toelaatbaar is. 

Het toevoegen van bebouwing ten behoeve van een nevenfunctie is niet toegestaan. 

Bestaande nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zijn positief bestemd en opgeno-

men in de bijlage van de regels.  

 

P a a r d e n b a k k e n  

Daarnaast is het via een afwijking mogelijk om een paardenbak aan te leggen. Deze 

moet binnen het bouwvlak worden gerealiseerd dan wel deels buiten het bouwvlak op 

de besstemming ‘Agrarisch’. De maximale oppervlakte bedraagt  800 m². Ook het rea-

liseren van één zwembad van maximaal 50 m² is via een afwijking mogelijk. 

 

W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

Er zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het veranderen van vorm en/of verg-

roten van bouwvlakken van grondgebonden agrarische bedrijven tot een oppervlakte 

van maximaal 2 ha, mits de noodzaak is aangetoond. De bestaande landschapsstructuur 

wordt behouden, dan wel versterkt.  
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Ook wordt via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden om na bedrijfsbe-

eindiging de bestemming te wijzigen in Wonen of Bedrijf. De omliggende agrarische 

bedrijven mogen daardoor niet worden beperkt. Ingeval van een boerderij die is aan-

geduid als karakteristiek, zijn meerdere wooneenheden in het karakteristieke pand 

mogelijk. Wat betreft de bedrijven, geldt verder onder mee, dat alleen categorie 1 en 

2 bedrijven zijn toegelaten. Ook dient ten minste 50% van de voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing gesloopt te worden en de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve 

van het bedrijf mag niet meer dan 1000 m² bedragen. Verkeersaantrekkende werking 

van het bedrijf is niet toegestaan. Parkeren vindt plaats op eigen erf. Er wordt een 

erfinrichtingsplan door de initiatiefnemer opgesteld. Ingeval van wijziging naar niet 

agrarische opslag, is de sloopverplichting niet van toepassing. Een zomerwoning kan 

door middel van een wijzigingsbevoegdheid de bestemming wonen krijgen.  

5 . 4 . 2   

B e d r i j f  ( B )  

De (legale) bestaande bedrijven in het plangebied zijn positief bestemd. Alle bestaan-

de bedrijven boven categorie 2 zijn op de verbeelding vermeld. Bij bedrijven zijn be-

drijfswoningen toegestaan, tenzij ze op de verbeelding zijn uitgesloten. Bij de 

plaatsing en uitbreiding van bedrijfswoningen dient rekening gehouden te worden met 

de hindercirkel van agrarische bedrijven. 

 

Via een afwijking is het mogelijk het aanwezige bebouwingsoppervlak met 20% te verg-

roten. Verder is een afwijking opgenomen ten behoeve van het vestigen van bedrijven 

die zijn genoemd in categorie 3.1 van de in bijlage 3a opgenomen Staat van Bedrijfsac-

tiviteiten, als die naar aard en invloed op de omgeving gelijkte stellen zijn met bedrij-

ven uit categorie 1 en 2. Er kan tevens afwijking worden verleend voor: ondergeschikte 

detailhandel, zwembaden bij de bedrijfswoning, goothoogte van bedrijfswoningen en 

goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen. 

 

Bij de bedrijven is kortstondige opslag in verband met aan- en afvoer van goederen 

mogelijk. Langdurig of permanente buitenopslag is echter niet mogelijk.  

 

Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor wijziging van de bestemming in ‘Wo-

nen’ onder bepaalde voorwaarden. 

5 . 4 . 3   

B e d r i j v e n t e r r e i n  ( B T )  

Het bedrijventerrein Portengensebrug heeft de bestemming Bedrijventerrein gekregen. 

De (legale) bestaande bedrijven in het plangebied zijn positief bestemd. Er geldt een 

aanduiding voor bedrijven in categorie 3.1, 3.2 en 4.1, zoals genoemd in de in bijlage 

3b opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten. Dit is een andere bedrijvenlijst dan de 

lijst die geldt voor de bedrijven die vallen onder de bestemming 'Bedrijf'.   

Bij de bedrijven is kortstondige opslag in verband met aan- en afvoer van goederen 

mogelijk. Langdurig of permanente buitenopslag is echter niet mogelijk.  
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5 . 4 . 4   

C u l t u u r  e n  o n t s p a n n i n g  

De bestaande molens hebben de bestemming Cultuur en Ontspanning gekregen. Hier-

binnen zijn de bestaande activiteiten (wonen en bezichtiging van de molens) mogelijk.  

5 . 4 . 5   

B o s  ( B O ) ,  N a t u u r  ( N )  e n  G r o e n  ( G )  

De bestaande geriefhoutbosjes in het plangebied zijn positief bestemd en voorzien van 

een duidelijke planologische regeling binnen de bestemming 'Bos'. Er geldt een aanleg-

vergunningenstelsel. Gebieden die bestemd zijn als Natuur, zijn bijvoorbeeld de reeds 

gerealiseerde ecologische verbindingszones en natuurmonumenten. De groengebieden 

die tevens voor extensieve recreatie gebruikt worden, zijn voorzien van de bestem-

ming Groen. Hierbinnen is extensief recreatief medegebruik mogelijk. In het vigerend 

plan hadden deze de bestemming 'Recreatie'.  

5 . 4 . 6   

V e r k e e r  - 1  ( V - 1 )  e n  V e r k e e r  -  2  ( V - 2 )  

De rijksweg A2 heeft de bestemming Verkeer - 2. De overige wegen vallen onder de 

bestemming Verkeer-1, of als het voornamelijk erfontsluitingswegen betreft, onder de 

gebiedsbestemming. Binnen Verkeer - 2 zijn hogere bouwwerken geen gebouwen zijn-

de mogelijk, ten behoeve van de verkeersbegeleiding. De rijstroken binnen beide be-

stemmingen zijn beperkt tot het bestaande aantal.  

5 . 4 . 7   

W o n e n  ( W )  

Bestaande burgerwoningen zijn bestemd als woning. Per bestemmingsvlak is één wo-

ning toegestaan, dan wel het op de verbeelding aangegeven aantal. Uitgangspunt is 

een inhoudsmaat van maximaal 600 m³. Bij een (bedrijfs)woning mag maximaal 50 m² 

aan bijgebouwen worden gebouwd. Aan- en uitbouwen worden meegerekend bij de 

maximaal toegestane inhoudsmaat. Bestaande zomerwoningen mogen niet worden 

uitgebreid. Ook woningen die gesplitst zijn, hebben een aanduiding. Deze aanduiding 

geeft aan dat het gaat om één hoofdgebouw, maar om twee wooneenheden. Verder 

zijn aaneengebouwde en twee-onder-een-kap woningen aangeduid. 

 

De bouwvlakken zijn bepaald aan de hand van de aanwezige bebouwing, eerdere 

bouwvlakken en het landschap.  

Er gelden nadere eisen voor de plaats, positie, afmeting en nokrichting van de wonin-

gen. Bovendien dient bij de plaatsing en uitbreiding van woningen rekening gehouden 

te worden met de hindercirkel van agrarische bedrijven. 

Er geldt een afwijking voor vergroting van de woning, voorwaarde is sloop van bijge-

bouwen. Voor iedere 50 m³ uitbreiding moet 100 m² aan bijgebouwen gesloopt wor-

den. De inhoud van woningen mag niet meer dan 750 m³ bedragen. Ook is er een 

afwijking opgenomen voor 70 m² aan bijgebouwen. Verder is ten behoeve van hobby-

matige agrarische activiteiten onder voorwaarden, een oppervlak van 150 m² aan bij-



 

038.00.01.22.00.00.toe - Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, gemeente Stichtse Vecht - 

21 december 2012 

 
 

124 

gebouwen mogelijk. De bij de woning behorende gronden beslaan minimaal 3 hectare 

aaneengesloten bij de woning gelegen grasland. 

Via een afwijking van de gebruiksregels is het mogelijk, gebouwen te benutten voor  

aan huis gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruim-

te. Bestaande nevenactiviteiten zijn opgenomen in de bijlagen bij de regels. Tevens is 

afwijking mogelijk voor het aanleggen van één zwembad en of één paardenbak per 

perceel. Ook is het mogelijk de bestemming ‘Wonen’ te wijzigen in de bestemming 

‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ en een bouwvlak op te ne-

men met een oppervlakte tot maximaal 1 ha. Verder is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen voor woningsplitsing van een karakteristieke woning. 

 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een functiewijziging van een agrarische functie 

naar een woonfunctie, kan bij een boerderij met aangebouwde deel zowel de woning 

als de aangebouwde deel benut worden ten behoeve van de woonfunctie.  

5 . 4 . 8   

W a t e r  ( W A )  

De belangrijkste watergangen hebben de bestemming water meegekregen. Voor be-

staande woonschepen is een aanduiding opgenomen. 

 

Voor de waterbergingsgebieden is de dubbelbestemming waterstaat-waterbergings-

gebied opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming is een aanlegvergunningstelsel 

opgenomen ten behoeve van aanwezige waarden als ook het veiligstellen van de moge-

lijkheid tot waterberging.  

5 . 4 . 9   

W a a r d e  A r c h e o l o g i e  ( W R - A )  

Er zijn vier bestemmingen Waarde Archeologie opgenomen in het bestemmingsplan. 

Binnen deze bestemmingen is op basis van een uit te voeren archeologisch onderzoek 

afwijking mogelijk van de bouwregels. Een aanlegvergunning moet aangevraagd wor-

den indien werkzaamheden worden verricht die de bodem zullen roeren, specifiek 

uitgelegd in de betreffende regels. Ook hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals bij 

normaal onderhoud. Het gaat om de volgende vier archeologische bestemmingen, ge-

baseerd op de gemeentelijke archeologische beleidskaarten. 

 

- Waarde - Archeologie 1 omvat de niet beschermde AMK-terreinen. Bodemingre-

pen dienen te worden voorkomen, indien toch plannen worden ontwikkeld, dient 

voorafgaand archeologisch onderzoek te worden verricht; 

- Waarde - Archeologie 2 bevat de Ontginnningsas Hoog en Historische kern hoog. 

Bodemverstoring van meer dan 50 m² en bodemroering dieper dan 0,3 m is aan 

voorwaarden gebonden; 

- Waarde - Archeologie 3 betreft de Meandergordel/crevasse Hoog en de Blokver-

kaveling Hoog. Bodemverstoring met een oppervlak van meer dan 500 m² en bo-

demroering dieper dan 0,3 m is aan voorwaarden gebonden; 
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- Waarde - Archeologie 4 bevat het komgebied Laag. Bodemverstoring van meer 

dan 10 ha en bodemroering dieper dan 0,3 m is aan voorwaarden verbonden;  

- De AMK-terreinen zijn wettelijk beschermd. Bodemingrepen moeten worden 

voorkomen. Er geldt een vergunningplicht op basis van artikel 11 van de Monu-

mentenwet 1988. 

5 . 4 . 1 0   

O v e r i g e  f u n c t i e s  e n  a a n d u i d i n g e n  

Voor de overige functies binnen het gebied zoals een kantoor, manege, maatschappe-

lijke voorzieningen en leidingen zijn op de functies afgestemde regelingen opgenomen. 

 

In het plangebied komen karakteristieke panden voor die enige vorm van bescherming 

behoeven. De panden zijn op basis van een gemeentelijke inventarisatie bepaald. De 

panden waren reeds in de geldende bestemmingsplannen aangewezen als karakteris-

tiek. Deze panden worden op de verbeelding apart aangeduid als 'Karakteristiek'.  

In de regels wordt bepaald, dat het verboden is de karakteristieke bebouwing, zonder 

vergunning te slopen. Daarnaast dient de uitwendige hoofdvorm (goothoogte, bouw-

hoogte, nokrichting, dakvorm, dakhelling, raamindeling en de situering op het perceel) 

van de gebouwen behouden te blijven.  

Burgemeester en wethouders zijn voor de bebouwing met de aanduiding 'karakteristiek' 

echter bevoegd afwijking te verlenen ten behoeve van het afwijken van de uitwendige 

hoofdvorm, mits advies is gevraagd van de monumenten commissie. 

 

Om te voorkomen dat voor elke verandering in het gebied ecologisch onderzoek moet 

worden verricht naar alle soorten flora en fauna, heeft de gemeente een natuurwaar-

deninventarisatie laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek is een inschatting te 

maken welke soorten waar te verwachten zijn. Bij een concreet plan hoeven dan al-

leen de genoemde soorten onderzocht te worden. Op de kaart Ecostructuren Buitenge-

bied Breukelen, onderdeel van het bestemmingsplan, zijn de volgende gebieden te 

onderscheiden: 

- natuurgebied-30 m zone; 

- alleen vleermuizen - 10 m zone; 

- ecostructuur - 10 m zone. 

De genoemde gebieden zijn inclusief de 30 dan wel 10 m zone zoals opgenomen in de 

natuurwaardeninventarisatie.  

 

In diverse afwijkingsmogelijkheden, aanlegvergunningen en wijzigingsmogelijkheden is 

opgenomen dat de activiteit plaats mag vinden indien deze inpasbaar zijn binnen de 

natuurlijke waarden. De Ecostructuurkaart en de Natuurwaardeninventarisatie bieden 

een toetsingskader voor deze afweging. Op basis van de kaart en het rapport kan wor-

den bepaald naar welke soorten in welke gevallen onderzoek moet worden verricht. 

Daarnaast zijn er specifieke regels die verwijzen naar de Ecostructuur. Zo geldt er een 

sloopvergunning op basis van de algemene bouwregels, voor gebieden die binnen de 

ecostructuur vallen. Het gaat hier om het tegen gaan van verstoring van vleermuizen.   

 

ECOSTRUCTUUR 
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Het stiltegebied is aangeduid. Er geldt een beperking voor nieuwe geluidproducerende 

functies. 

5 . 4 . 1 1   

V e r g u n n i n g s v r i j  b o u w e n  

Veel kleine bouwwerken zijn per 1 januari 2003 vergunningsvrij. Voorwaarde is dat 

deze binnen bepaalde maten blijven en ten dienste staan van het woongenot of alge-

meen nut. Voor vrijstaande bijgebouwen geldt bijvoorbeeld dat het oppervlak van de 

gebouwde bijgebouwen en overkappingen niet meer mogen bedragen dan 30 m². Het 

volledige overzicht van wat vergunningsvrij gebouwd mag worden kan in het 'Besluit 

bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige Bouwwerken' worden terugge-

lezen. 

 

Vergunningsvrij bouwen is niet toegestaan aan of bij bedrijfsgebouwen, aan of bij mo-

numenten of bij bouwwerken die vallen onder een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

Eveneens gelden de regels voor vergunningsvrij bouwen niet bij recreatiewoningen.  

 

In het besluit is vastgelegd dat alleen op het gedeelte dat ingericht mag worden als 

erf, bouwvergunningsvrije aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gereali-

seerd. Voor het voorliggende bestemmingsplan betekent dit dat binnen de woonbe-

stemming aan- en uitbouwen en bijgebouwen die vergunningsvrij gerealiseerd mogen 

worden zowel binnen als buiten het bouwvlak geplaatst mogen worden.  

Bij de beoordeling van de bebouwingsmogelijkheden binnen het bouwvlak zullen echter 

reeds vergunningsvrij gebouwde bouwwerken en gebouwen worden meegewogen. Zo 

wordt bijvoorbeeld het toegestane oppervlakte aan bijgebouwen getoetst aan hetgeen 

reeds vergunningsvrij is gerealiseerd. 
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6 6  U i t v o e r i n g  

6 . 1   

H a n d h a v i n g  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het landelijk gebied speelt handhaving 

een belangrijke rol. Een goed bestemmingsplan kenmerkt zich niet alleen door middel 

van een goede beheerslaag en ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook door middel van 

heldere regels en concreet gemeentelijk handhavingsbeleid.  

 

Handhaving van bestaande regels is ook van steeds groter belang. Hierbij wordt de 

praktijk van gedogen steeds vaker omgezet naar minder regels met een betere hand-

having. Om deze reden is het noodzakelijk de bestaande situatie in het plangebied 

goed te inventariseren. Deze gegevens zijn, naast de geldende rechten op grond van 

geldende bestemmingsplannen een belangrijke onderlegger geweest voor het bestem-

mingsplan. 

 

Het strikt handhaven van vergunningen, regels en procedures geeft duidelijkheid en 

maakt de samenleving veiliger. Het gedogen moet worden tegengegaan. Overbodige 

regels en onduidelijke regelgeving zijn daarom getracht zoveel mogelijk achterwege te 

laten. 

6 . 2   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het bestemmingsplan betreft met name het vastleggen van de bestaande situatie, 

alsmede het mogelijk kunnen maken van gewenste ontwikkelingen in het gebied.  

 

In het plan wordt een aantal kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden geboden met 

name voor de agrarische bedrijven. Deze ontwikkelingen kunnen hoofdzakelijk moge-

lijk worden gemaakt door middel van het verlenen van afwijking of het toepassen van 

een wijzigingsbevoegdheid. Het betreft in alle gevallen particuliere initiatieven waar-

aan in beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van 

het ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze laatste 

kosten worden door middel van leges gedekt.  

 

E x p l o i t a t i e p l a n  

Een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan niet nodig. Mochten zich in de toe-

komst toch ontwikkelingen voor doen waarbij de gemeente kosten moet maken dan 

zullen die uitsluitend onder de wijzigingsbevoegdheden vallen. Er zal dan eerst worden 

bezien of er een kostenverhaalovereenkomst kan worden gesloten. In het uiterste ge-

val kan worden overwogen om bij wijzigingsbevoegdheden een exploitatieplan vast te 
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stellen. Dat is geen uitgangspunt en gezien de ontwikkelingsmogelijkheden niet de 

verwachting. 

Het plan is derhalve economisch uitvoerbaar te achten. 

6 . 3   

P l a n s c h a d e  

Het voorliggende bestemmingsplan is hoofdzakelijk een conserverend plan, waarin de 

bestaande rechten zoveel mogelijk zijn gerespecteerd. Daarnaast worden er vrijwel 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Er is dan ook geen planschade te ver-

wachten als gevolg van dit bestemmingsplan.  

 

 



 

 

7 7  M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

V o o r o n tw e r p  b e s t em m i ng s p l a n  

Na vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad 

van de voormalige gemeente Breukelen heeft het voorontwerp van 1 november 

2010 gedurende zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. In totaal zijn er 

120 inspraakreacties en 8 vooroverlegreacties ingediend. De beantwoording 

hiervan is te vinden in de Nota Inspraakreacties en vooroverleg Bestemmings-

plan  Landelijk Gebied West. Deze is opgenomen  als bijlage 7. Het bestem-

mingsplan is aan de hand van deze inspraakreacties gewijzigd.  

 



 

 

B i j l a g e  1 :   G e sp r e k sv e r s l a g  w a t e r to e t s  

 

 

Wateroverleg 

bestemmingsplan Landelijk gebied west 

gemeente Stichtse Vecht 

  

Datum:  16 maart 2007 

Plaats:  Gemeente Stichtse Vecht, gemeentehuis Boom en Bosch (commissiekamer) 

Tijd:   10.30 uur 

Aanwezig:  dhr. J. van der Ree Doolaard (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), 

mevr. M. Dekkers (provincie Utrecht), mevr. E. de Bruin (Waternet), dhr. G. van Vliet 

(RWS), dhr. G. Ruighaver, dhr. N. van den Berg en dhr. J. van Keeken (gemeente 

Stichtse Vecht), dhr. W. Bomhof en mevr. J. Pronk (BügelHajema Adviseurs). 

 

1 .  O p en i n g / k en n i s m a k i n g  

Dit overleg heeft de status van een startoverleg waarin de wensen en eisen van de verschillende partijen 

geïnventariseerd worden. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium de belangen en adviezen mee te 

laten wegen in de keuzes ten aanzien van het bestemmingsplan. 

 

2 .  T o e l i c h t i n g  o p  s t an d  v a n  z a k en  b e s t e m m i n g s p l an  B r eu k e l en  

Momenteel start de inventarisatie voor het bestemmingsplan. Vervolgens wordt de Ontwikkelingsvisie 

opgesteld. Op basis daarvan wordt het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van het 

bestemmingsplan is een ontwikkelingsvisie voor het plangebied.  

 

3 .  V o o r s t e l  a an pa k  ( p r o c e d u r e )  W a t e r t o e t s  i n  h e t  b e s t e m m i n g sp l a n  

Het is de insteek van de gemeente om op verschillende momenten met alle waterpartners deelproducten 

te bespreken. Van hiernavolgende is van belang: 

- van dit overleg wordt een verslag opgesteld. Het verslag van dit startoverleg wordt opgenomen als 

bijlage in de toelichting van het bestemmingsplan. Het verslag zal eerst in concept aan de 

waterpartners worden toegestuurd. Iedereen kan zijn commentaar op het verslag leveren;  

- tevens wordt er een concept waterparagraaf opgesteld met aanbevelingen voor het 

bestemmingsplan, dat wordt opgenomen in de Ontwikkelingsvisie; 

- vervolgens wordt de concept waterparagraaf ter beoordeling voorgelegd aan de relevante partijen: 

Hoogheemraadschappen, de provincie en Rijkswaterstaat; 

- de conceptwaterparagraaf wordt eventueel aangepast met de opmerkingen van bovengenoemde 

partijen; 

- de waterparagraaf wordt vertaald/afgewogen naar het bestemmingsplan, inclusief de visie voor 

het plangebied (Ontwikkelingsvisie); 

- het concept van het Voorontwerpbestemmingsplan wordt, voor zover het het thema 'Water' 

betreft, ter beoordeling aan eerder genoemde waterpartners voorgelegd; 

- het concept wordt eventueel aangepast naar aanleiding van de opmerkingen op het concept; 

- hiermee is de voorbereidingsfase (initiatief en advies) afgerond en wordt de procedurefase 

opgestart; 

- het bestemmingsplan wordt in het kader van het artikel 10 Bro-overleg aan de overlegpartners 

voorgelegd; 

- reacties van het Bro-overleg worden verwerkt. 



 

 

Er zijn drie 'formele' momenten waarbij men wensen en eisen kenbaar kan maken. Tussendoor kan zo 

nodig een extra overleg gepland worden om informatie uit te wisselen. 

 

4 .  W a t er b e l e i d ,  z o a l s  n i eu w e  p l an n en  ( o . a .  W a t e r g eb i ed s p l an )  en  

p r o j e c t en  o f  r e c en t  o n d er z o e k  

 

De volgende beleidsdocumenten zijn relevant voor het te actualiseren bestemmingsplan: 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: 

- Waterstructuurvisie. In de Waterstructuurvisie is de wateropgave weergegeven. Er zijn plekken en 

oppervlaktes voor de aan te leggen waterberging opgenomen. Dhr. Van der Ree Doolaard stuurt dit 

nog toe; 

- Waterbeheersplan; 

- Watergebiedsplan is in procedure. Hierin staan de peilbesluiten en de veranderingen in het peil, 

inclusief de maatregelen die uitgevoerd dienen te worden.  

 

Provincie: 

- Waterhuishoudingsplan, het grondwater mag niet verslechteren. 

 

Waternet: 

- In het Waterbeheersplan is het waterbeleid opgenomen. Mevrouw De Bruin stuurt het plan toe aan 

BügelHajema Adviseurs.  

 

RWS: 

- WB21 en Kader Richtlijn Water; 

- Natte Netwerkvisie, deze visie gaat in op de rol van RWS in deze regio. Daarbij ligt het 

zwaartepunt op hetgeen vanuit het waterbeheer naar de omgeving kan spelen. Er is overigens geen 

directe koppeling met het bestemmingsplan omdat bijna alle natte zaken in dit gebied lopen via 

een van de waterschappen; 

- Stroomgebiedsvisie Amstelland (dit werkt door via het waterschap) 

- Waterakkoord met alle waterschappen langs het Amsterdam Rijnkanaal (aan en afvoer). 

 

Gemeente: 

- het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP);  

- verwerking Europese Kader Richtlijn Water (KRW); 

- Waterbodems worden aangepakt op termijn. Hiervoor is depotruimte noodzakelijk. De vraag is of 

dit direct in de doeleinden omschrijving voor agrarisch gebied geregeld kan worden; 

- LOP. Hierin staan doelen van natte natuur/landschap, groen/blauwe diensten en zoekzones voor 

plas/dras vermeld. Het LOP verkeert in een conceptfase; 

- De gemeente beschikt (nog) niet over een Waterplan. 

 

5 .  A l g em e n e  w a t e r a sp ec t e n ,  z o a l s  w a t e r g an g en  en  - w er k en ;  

 

Watersystemen 

De digitale dgn gegevens van het plangebied worden gemaild aan de waterschappen. Zij mailen dan de 

van belang zijnde: 

- watergangen; 

- keringen; 



 

 

- waterwerken. Deze kunnen een aparte nutsbestemming of waterstaatsdoeleinden bestemming 

krijgen. Soms valt het waterwerk ook in de bestemming water. Dan hoeft het niet afzonderlijk 

bestemd te worden; 

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft molens. Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden en Waternet zullen doorgeven of de molens nog in functie zijn. Bijvoorbeeld de 

Oukopermolen in de Angstel heeft nog steeds de functie poldermolen. In het LOP zijn de 

molenbiotopen opgenomen. De molen bij het Van der Valk restaurant verhuist mogelijk naar 

Kockengen;  

- de primaire watergangen worden bestemd. De overige watergangen vallen onder de 

gebiedsbestemmingen. De meeste watergangen zijn wel zichtbaar in de ondergrond. Er worden 

nieuwe watergangen aangelegd in het gebied. Sommigen zijn al bekend, sommigen nog niet. Een 

voorbeeld is rondom de Groote Heicop. Dit kan mogelijk met een wijzigingsbevoegdheid worden 

opgenomen. Ook worden er bestaande primaire watergangen verbreed. De 

Hoogheemraadschappen zullen aangeven wat bij recht en wat in de flexibiliteitsbepalingen 

opgenomen kan worden;  

- waterkeringen. In de wet op de waterkering is een onderscheid gemaakt naar primaire 

waterkeringen en secundaire / regionale waterkeringen. De west kanaaldijk langs het ARK is in het 

kader van deze wet een van de primaire waterkeringen. Deze ligt, ook met de invloedszones van 

ca. 50 m, buiten het plangebied. Op de verbeelding wordt alleen de beschermingszone langs de 

primaire waterkeringen opgenomen. De overige waterkeringen in het gebied zijn secundaire of 

tertiaire waterkeringen. Binnen het plangebied liggen keringen die binnen de plannen van de 

waterschappen soms ook met de titel primair worden aangegeven. Het zijn echter altijd 

secundaire of tertiaire waterkeringen die vanuit het belang van het gebied in verschillende 

categorieën kunnen zijn ingedeeld. Hier past de maat van 10 m invloedsgebied wel bij. Dit betreft 

een zone van 10 m uit het insteekprofiel. Dit betreft 5 m voor de kernzone en 5 m voor de 

beschermingszone. Binnen de kernzones zou ook rekening gehouden moeten worden met de 

bestaande cultuurhistorische- en natuuraspecten (vaak zijn alternatieve oplossingen mogelijk). De 

zones zijn opgenomen in de Keur. De Keur staat op internet. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht verzoekt alle beschermingszones zoals opgenomen in de Keur over te nemen. De 

waterschappen geven aan dat als je vlak buiten de beschermingszone een kelder gaat graven, de 

kade wel kan verschuiven. Waterkeringen liggen langs de volgende watergangen: 

- de Aa, 

- de Angstel, 

- Groote Heicop, 

- de Heicop, 

- Bijleveld, 

- de Geer, 

- de Haarrijn, 

- de Geuzensloot, 

- daarnaast is nog een aantal tertiaire waterkeringen aanwezig. 

Er zijn diverse kades in het plangebied. Deze kades dienen volgens de beide waterschapen te worden 

opgenomen in het bestemmingsplan. Vaak hebben deze kades nog een functie als waterkering of 

waterscheiding tussen polders. Waternet zal deze kades op kaart (zo mogelijk digitaal) aanleveren.  

De heer Van den Berg van de gemeente vertelt dat kades ook een cultuurhistorisch relict zijn. Op de kade 

langs de Aa staat beplanting. Die beplanting wil de gemeente graag behouden. De heer Van den Berg 

meent dat de kade de bestemming (of wijzigingsbevoegdheid) natuur kan krijgen (met kapverbod) en 

indien nodig een dubbelbestemming waterstaatsdoeleinden. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht zegt dat alle secundaire keringen als primaire bestemming waterstaatkundige doeleinden moeten 

hebben, een eventuele dubbelbestemming mag hier niet mee in strijd zijn. Dus langs de Aa is de kade in 



 

 

eerste instantie bestemd voor waterstaatkundige doeleinden. De functie natuur is hieraan ondergeschikt, 

een kapverbod is in strijd met de primaire bestemming, grote bomen moeten verwijderd kunnen worden 

ten behoeve van de veiligheid. 

De projectleider van BügelHajema Adviseurs, de heer Bomhof, geeft aan dat in de toelichting een stuk 

over de Keur wordt opgenomen ten aanzien van de waterkeringen en de bijbehorende 

beschermingszones, de primaire waterkeringen worden bestemd. 

 



 

 

6 .  W a t er k w a l i t e i t -  e n  kw an t i t e i t  ( g r o n d -  en  o p p er v l a k t e  w a t e r ) ;  

 

W a t e r k w a n t i t e i t / - op g a v e :  

Wateropgave HDSR: nabij Spengen, Teckop en Oud Aa zijn in het watergebiedsplan een aantal 

zoekgebieden waterberging en vasthouden water aangegeven. Dit is nader uitgewerkt in het 

'wateropgave rapport' van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit wordt toegezonden.  

In het concept Watergebiedsplan is een gebied ten zuiden van het spoor oranje weergegeven. Dit houdt 

in dat dit gebied gebruikt kan worden voor piekberging (plasdras). Momenteel is dit nog in agrarisch 

gebruik. Dit gebied is al nat. In het kader van de verbreding van de A2 is een deel al aangelegd ter 

compensatie van de verbreding van de weg (SBB heeft dit deel van het gebied in eigendom). Mogelijk kan 

dit op de ontwikkelingsvisiekaart worden opgenomen.  

In de oksel van de N401, de Heicop en de Groote Heicop ter hoogte van Groote Heicop is een gebied 

aangegeven als waterberging. Dit gebied is op dit moment in ontwikkeling en omvat circa 7 ha. Het zal 

dienen voor natuur, piekbelasting en landbouw. Dit waterbergingsgebied wordt aangelegd ter 

compensatie van een gebied rondom de Bijleveld. 

 

W a t e r o p g a v e  Wa t e r ne t :   

Deze is in het Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel, Groot en Klein Oud-

Aa opgenomen. De maatregelen die geformuleerd zijn om wateroverlast te voorkomen zijn in uitvoering 

maar nog niet alle gerealiseerd. Maatregelen zijn voornamelijk het aanleggen van stuwen. Dit is 

opgenomen in het Watergebiedsplan. Er ligt wel een opgave van 20 tot 40 ha, voornamelijk bij Wilnis. 

Hier vindt geen functieverandering plaats en geen peilverlaging. Mogelijk gaat dit wel spelen in de 

planperiode. Er zou een wijzigingsbevoegdheid voor bergingslocaties opgenomen moeten worden. 

Overigens ligt het overgrote deel van de waterbergingsopgave buiten het plangebied. De gemeente vindt 

dat het voordeel van een wijzigingsbevoegdheid voor waterberging over het hele gebied het volgende is. 

Het lijkt er op alsof de neerslagpieken aan het verhevigen zijn. De mogelijkheid van een algemene 

wijzigingsbevoegdheid voor waterberging wordt onderzocht. 

 

Er is een ontwikkeling dat agrariërs vergoeding kunnen krijgen voor blauwe diensten door agrariërs. 

Agrariërs krijgen geld voor het onder water zetten van land (vrijwillig). De locaties zijn mogelijk bekend 

bij het waterschap. Ook dit zou als een mogelijkheid, geldend voor het gehele gebied kunnen worden 

onderzocht. Het is niet zeker of en waar het een en ander gerealiseerd kan worden. Mogelijk is er meer 

toekomstige anticipatieruimte nodig, gezien de lengte van de planperiode van het bestemmingsplan. De 

waterschappen en de gemeente vragen of tijdelijke baggerdepots en waterbergingslocaties bij recht 

mogelijk kunnen worden gemaakt, zonder dat nu al de locaties bekend zijn. Op verzoek van de 

waterpartners is nagegaan hoe Gemeente Woerden dit zou hebben geregeld. Uit onderzoek bij het 

adviesbureau is gebleken dat Gemeente Woerden niets heeft geregeld voor baggerdepots. Wel heeft zij 

bij recht een specifiek aangeduide locatie mogelijk gemaakt.  

 

W a t e r k w a l i t e i t :  

- in het plangebied komt geen grondwaterbeschermingsgebied voor;  

- de waterschappen sturen de gegevens (digitaal) toe over de ligging van rioolwaterzuiveringen en 

hoofdpersleidingen; 

- overigens doen zich met betrekking tot de waterkwaliteit geen grote problemen voor. Bij het 

wassen van vrachtwagens ontstaat diffuse verontreiniging. Bij functieverandering zou aansluiting 

op riolering vereist moeten zijn. 

- kaderrichtlijn water is hier van belang. Dit kan gevolgen hebben op toename van 

plas/drasoevers/waterrietzones op nog onbekende locaties langs watergangen, zowel van de 

gemeente, als particulier 



 

 

 

7 .  O v e r i g e  w a t e r a s p e c te n ,  z o a l s  e c o l o g i e ,  s p e c i f i e k e  v e en w e i d e  a sp e c t en .  

 

H e r i n r i c h t i n g s -  o f  l a n d i n r i c h t i n g s p r o j e c te n  

Er is geen sprake van herinrichtings- of landinrichtingsprojecten. Er is een gebiedscommissie Plan de 

Venen. Deze commissie heeft een convenant afgesloten. Contactpersonen zijn E. van Toren, van het 

projectteam de Venen en M de Visser van de gebiedscommissie.  

 

W a t e r na tu u r :  

Het in het kader van de EHS aan te leggen natuurgebied langs de Heicop en de Bijleveld dient te worden 

opgenomen in het bestemmingsplan. SBB koopt de gronden aan (contactpersoon: Allard van Leerdam, SBB 

te Amsterdam). 

Er ligt een robuuste verbindingszone langs de Angstel naar de (Vinkeveense) Plassen. Er speelt ook een 

mogelijke aankoop van gronden als bufferzone rondom het Armenland (zuidkant). 

EHS wordt direct op de verbeelding weergegeven als het uitvoerbaar is (gronden verworven en in 

uitvoering). Alle overige, nog niet verworven EHS-gronden worden opgenomen op de 

ontwikkelingsvisiekaart. Met behulp van een wijzigingsbevoegdheid kunnen de gronden worden omgezet 

in een bestemming natuur. Op deze wijze wordt de kans op planschade vermeden.  

Niels van den Berg merkt op dat er vanuit het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (LOP) op 

sommige plekken plas-dras situaties gewenst zijn. BügelHajema geeft aan dat in de 

doeleindenomschrijvingen van de grotere gebiedsbestemmingen ook water is opgenomen, dus dat past, 

mits niet meer dan 2-5 m uit de oevers.  

In het concept Watergebiedsplan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden de lokale 

bergingen opgenomen. Als een regenbui te heftig is, is er snel een parkeerplaats nodig voor water. Dit 

betreft geen permanente berging. Dit wordt onder andere gezocht ten noorden van Kockengen, ter 

hoogte van de Groote Heicop.  

Ook langs de spoorbaan is EHS aangewezen. Er wordt gedacht aan plasdras situaties van 2 à 3 m. Dit geldt 

ook voor een gebied ten noorden van Spengen. De spoorsloten langs de spoorweg zijn van de spoorwegen. 

De agrariërs van de naastgelegen gronden hebben de grond in eigendom. Er wordt gedacht aan een 

overeenkomst met de agrariërs.  

 

W a t e r r e c r ea t i e :  

- de plassen, zoals de oude zandwinput, worden gebruikt voor vissen. Er wordt nauwelijks 

gezwommen;  

- in het LOP is ook de toeristische component beschreven. In het recreatiegebied De Bosdijk wordt 

ook gezwommen. Dit is echter geen officiële zwemwaterlocatie. Het is in bezit van het 

plassenschap Loos-drecht/Utrecht. Oeverzoneringskaarten van Waternet zijn opgenomen in de 

Keur;  

- waterrecreatie in de vorm van pleziervaart, kanoën inclusief de gereguleerde uitstapplaatsen.  

 

Op de veenbodems zijn scheuren en diepploegen verboden. Dit verbod zal in het bestemmingsplan nader 

moeten worden gebaseerd op een bodemkaart. Deze kaart is er nog niet, maar komt wel dit jaar. Het 

verbod is afhankelijk van de diepte van de veenlagen. Het grondwater mag niet verlaagd worden. Het 

uitgangspunt is 'functie volgt peil'. Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de nadelige effecten van de 

grondwaterstandverlaging. Geadviseerd wordt de aanlegvergunningen ten aanzien van scheuren en 

diepploegen voorlopig over te nemen uit de oude bestemmingsplannen.  

 

8 .  P r o c ed u r e :  

 



 

 

- gevraagd wordt de noodzakelijke informatie aan het bureau toe te zenden (samenvatting zie 

bijlage 1, actielijstje). Het adres is: BügelHajema Adviseurs, Postbus 2153, 3800 CD Amersfoort of 

per mail: w.bomhof@bugelhajema.nl / j.pronk@bugelhajema.nl; 

- het verslag wordt binnen twee weken per mail toegezonden. De waterpartners kunnen hun 

opmerkingen aangeven. Deze opmerkingen worden verwerkt. Het definitieve verslag wordt 

uiteindelijk opgenomen in het bestemmingsplan; 

- allereerst wordt er nu een Ontwikkelingsvisie opgesteld, waarna het voorontwerp bestemmingsplan 

wordt opgesteld.  

 

9 .  A c t i e l i j s t j e :  

 

- er wordt een verslag van deze vergadering opgesteld door BügelHajema Adviseurs. Iedereen kan 

hierop reageren; 

- de heer Van der Ree Doolaard stuurt de wateropgave (en plekken en oppervlaktes voor de aan te 

leggen waterberging) toe uit de Waterstructuurvisie aan BügelHajema Adviseurs; 

- de heer Van der Ree Doolaard stuurt het concept Watergebiedsplan toe aan BügelHajema 

Adviseurs; 

- mevrouw. De Bruin stuurt het Waterbeheersplan toe aan BügelHajema Adviseurs; 

- de gemeente stuurt het GRP toe aan BügelHajema Adviseurs; 

- BügelHajema Adviseurs mailt de dgn-gegevens van het plangebied; 

- de waterschappen mailen de van belang zijnde watergangen, -keringen en werken, 

rioolwaterzuiveringen en hoofdpersleidingen e.d. aan BügelHajema Adviseurs; 

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft aan waar nieuwe watergangen komen (en waar 

dit al aangekocht en in uitvoering is en waar het nog niet zo ver is); 

- Waternet zal de kades op kaart (zo mogelijk digitaal) aanleveren bij BügelHajema Adviseurs; 

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zendt het wateropgave rapport toe aan BügelHajema 

Adviseurs; 

- mevrouw De Bruin stuurt de Keur inclusief oeverzoneringskaarten toe aan BügelHajema Adviseurs . 

 

 

1 0 .  B e l an g r i j k e  aan d a ch t s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g sp l an :  

 

- mogelijkheden bezien ten aanzien van regeling voor baggerdepot ruimte zonder dat locatie bekend 

is (idem waterberging); 

- bestemming A-watergangen; 

- primaire waterkeringen voorzien van een dubbelbestemming, inclusief beschermingszone; 

- bij functieverandering aansluiting op riolering vereist; 

- natuurgebied langs de Heicop opnemen en robuuste verbinding langs de Angstel 

(wijzigingsbevoegdheid); 

- overnemen aanlegvergunningen ten aanzien van scheuren en diepploegen uit de oude 

bestemmingsplannen. 

 

 

Wim Bomhof  

Projectleider buitengebieden  

BügelHajema Adviseurs 

 



 

 

B i j l a g e  2 :  R i j k s m o n u m e n t en  

 

Adres Monument Jaar 

Oud Aa 34a dwarshuisboerderij Groot Ruwiel 1673 

Portengen 13 boerderij negentiende eeuw 

Wagendijk 12 gepleisterde dwarshuisboerderij achttiende eeuw 

Angstelkade 12 
Wipwatermolen 18e eeuw 

Wagendijk 15 Wipwatermolen  

Wagendijk 72 Wipwatermolen  

 

 

 



 

 

B i j l a g e  3 :  G em e e n t e l i j k e  m o n u m en t en  

 

Adres Monument 

Oud Aa 32/34 Boerderij 

Oukoop 44 Boerderij 

Portengen 23 Boerderij 

Spengen 3 Boerderij 

Wagendijk 63 Boerderij 

Wagendijk 9 Boerderij 

Oud Aa 40 Boerderij (bezwarenprocedure) 

 



B i j l a g e  4 :  L i t e r a t u u r  

 

 

- Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, 2005; 

- Agenda Vitaal Platteland, provincie Utrecht 2006; 

- Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen, gemeente Stichtse Vecht, 2008; 

- Beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen, gemeente Stichtse Vecht, 2008; 

- Beleidsnota Hooiberghutten, gemeente Stichtse Vecht; 

- het Structuurplan Breukelen;  

- Handhavingsnotitie, gemeente Stichtse Vecht; 

- Advies Externe Veiligheid - Advies t.b.v. opstellen voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 

West Breukelen, d.d. 16 februari 2007, Milieudienst Noord-West Utrecht; 

- Voorloper Groene Hart, 2009-2020, februari 2009; 

- De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Maarssen, Loenen, 

Abcoude en Breukelen. 

 



 

 

B i j l a g e  5 :  B e l e i d s an a l y s e  

 

 

E u r o p e e s  b e l e i d  e n  r i j k s b e l e i d  

Het belangrijkste Europees beleid met ruimtelijke consequenties voor het 

plangebied is opgenomen in Natura 2000 met bijbehorende Vogel- en 

Habitatrichtlijn, het verdrag van Malta en de Kaderrichtlijn Water. Bij nieuwe 

ruimtelijke initiatieven dient (via het nationaal beleid) aan dit beleid gehoor 

te worden gegeven en te worden getoetst. 

Vanuit het rijksbeleid zal het bestemmingsplan Landelijk Gebied West zich 

moeten richten op het behoud en versterken van de kwaliteiten van het 

landschap. Het hele plangebied ligt in het Nationaal Landschap Groene Hart. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  ( EH S )  

Voor beschermde natuurgebieden, zoals de Ecologische Hoofdstructuur en 

Natuurbeschermingswetgebieden, geldt een streng 'nee-tenzij'-regime. Als 

bouwen in die gebieden van groot openbaar belang is en onvermijdelijk blijkt, 

dan komt er alleen toestemming als vervangende natuur wordt gerealiseerd of 

in het uiterste geval wordt een financiële compensatie geëist.  

Onderdelen van het plangebied zijn aangewezen als (rijks) ecologische 

hoofdstructuur. Binnen het plangebied liggen enkele kleinere natuurgebieden.  

 

N a t i o na a l  L a nd s cha p  G r o e ne  H a r t  

Het gebied ligt in het Nationaal Landschap Groene Hart. Landschappelijke, 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen 

moeten worden behouden, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk 

worden versterkt. In samenhang hiermee zal de toeristisch-recreatieve 

betekenis moeten toenemen. Binnen nationale landschappen is daarom 

'behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid. De 

landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend voor de wijze waarop de 

gebiedsontwikkeling plaatsvindt. In algemene zin geldt dat binnen nationale 

landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de 

kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of worden versterkt ('ja-

mits'-regime). In de nationale landschappen zal rekening moeten worden 

gehouden met ruimte voor nieuwe vormen van toerisme en recreatie en 

uitbreiding van bestaande voorzieningen (waaronder horeca en 

verblijfsrecreatie) voorzover die aansluiten en passen in de kernkwaliteiten 

van het betreffende gebied. 

 

Het plangebied valt in het Hollands-Utrechts veenweidegebied binnen het 

Groene Hart. De kernkwaliteiten van het nationaal landschap zijn: 

- zeer open landschap; 

- strokenverkaveling met waterland; 

- veenweidekarakter. 

In het plangebied 'Landelijk Gebied West' wordt vooral een groenblauwe 

ontwikkeling voorgestaan. Langs de A2 ligt een transformatiezone. 

 



 

 

 

De opgaven voor het Groene Hart zijn:  

- duurzaam behoud van de kwaliteiten in de veenweidegebieden. Er zijn 

scherpe en robuuste keuzen nodig om de kwaliteiten van het 

veenweidelandschap duurzaam te behouden. Voor het beheer is behoud 

van grondgebonden veeteelt een voorwaarde; 

- goede samenhang met de ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam 

(gebaseerd op de internationale richtlijnen voor het Werelderfgoed) en 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie (uitgaande van het zogenoemde 

Linieperspectief Panorama Krayenhoff) en met de ontwikkeling van de 

robuuste verbinding Natte As; 

- behoud en versterking van de economische vitaliteit van het gebied. Dit 

vraagt om ontwikkeling van nieuwe economische dragers; 

- benutting van de kansen die het water biedt. De 

deelstroomgebiedsvisies moeten worden uitgevoerd; 

- benutting van functiecombinaties met wateropgaven; 

- integratie en snelle uitvoering van de lopende strategische Groene 

Hartprojecten. Specifiek moet rekening worden gehouden met de 

aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden en het 'ja-

mits'-regime dat in het Groene Hart, net als in elk ander nationaal 

landschap, geldt. 

 

N o t a  B e l v e d e r e  ( 1 9 9 9 )  

De Nota Belvedere richt zich in deze gebieden op het in stand houden en 

ontwikkelen van de cultuurhistorische identiteit. Het plangebied ligt voor een 

deel in het deelgebied Vecht- en Plassengebied en voor een deel in het 

deelgebied Nieuwkoop Harmelen. 

Het gaat hier om het veenweidelandschap: 

- de zeer lange opstrekkende verkavelingen, soms in waaiervorm, en de 

karakteristieke lintbebouwing langs ontginningsassen met waardevolle 

boerderijen; 

- de cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten; 

- de restanten van eendenkooien, jaagpaden, kaden en weteringen. 

In het deelgebied Nieuwkoop Harmelen zijn de oeverwallen, archeologie, 

veenontginningen, veenstromen, de openheid, de hoofdstructuur van de 

copeontginningen, boerderijlinten en karakteristieke elementen en kenmerken 

als weteringen, landscheidingskaden, strokenverkaveling, smalle polderwegen 

omzoomd door knotwilgen en dergelijke belangrijk. 



 

 

 
A f b e e l d i n g  3 2  U i t s n e d e  u i t  d e  k a a r t  B e l v e d è r e g e b i e d e n  ( b r o n :  D e  

N o t a  B e l v e d è r e )  

 

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  en  Na t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  

De Flora- en faunawet biedt een integraal en samenhangend wettelijk kader 

voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Onder meer het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn en uit de Habitatrichtlijn is in de Flora- en 

faunawet verwerkt. Het gebiedenbeleid van de Habitatrichtlijn en van de 

Vogelrichtlijn is vooralsnog neergelegd in de Natuurbeschermingswet. In het 

plangebied liggen geen Natura 2000 gebieden. 

 
A f b e e l d i n g  3 3  S c h r a a l l a n d e n  U t r e c h t w e s t  e n  O e v e r l a n d e n  H e t  G e i n  

( b r u i n  g e a r c e e r d ) ,  b r o n :  m i n i s t e r i e  v a n  L N V  

 

Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt tenminste 2,5 km ten 

oosten van het plangebied. Ten noordwesten van het plangebied ligt, op circa 

3,5 km, het Natura 2000-gebied Botshol.  

 

  



 

 

 
A f b e e l d i n g  3 4  O o s t e l i j k e  V e c h t p l a s s e n  e n  B o t s h o l  ( g e e l  

g e a r c e e r d ) ,  b r o n :  m i n i s t e r i e  v a n  L N V  

 

D e  S t r u c t u u r v i s i e  R a nd s t a d  2 0 4 0  

De Structuurvisie Randstad 2040 geeft aan hoe de Randstad over pakweg 30 

jaar kan uitgroeien tot een internationaal krachtige, duurzame en 

aantrekkelijke regio.  Het Groene Hart wordt als achtertuin van de randstad 

gepresenteerd. Door het plangebied ligt een verbinding van zuidwestelijke 

delta naar IJsselmeer. 

 

D e  V o o r l o p e r  G r o e n e  H a r t  

De Voorloper Groene Hart is een gezamenlijk document van de provincies Zuid-

Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het is een belangrijke bouwsteen voor de 

provinciale structuurvisies, waarop wordt ‘vooruitgelopen’. Voor het 

plangebied staat behoud, herstel en ontwikkeling van het karakteristiek 

veenweidegebied centraal.  

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t em m i n g s p l a n  

Op basis van het Europees beleid en het rijksbeleid is het behoud van de 

kernkwaliteit van het veenweidelandschap, de Belvedèregebieden en het 

nationaal landschap van belang, naast bescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur en het Natuurbeschermingswetgebied. 

 

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

S t r e e k p l a n  2 0 0 5 - 2 01 5  e n  d e  P r ov i n c i a l e  r u i m t e l i j k e  

v e r o r d e n i n g  

 

In het Streekplan 2005-2015, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 

Utrecht op 13 december 2004 (inmiddels Structuurvisie), is het ruimtelijk 

beleid voor het hele provinciale grondgebied geformuleerd. In 2009 is de 

provinciale ruimtelijke verordening opgesteld. Provincie Utrecht zet in op een 

beheerste groei. Dit betekent dat ruimte wordt geboden aan stedelijke groei, 

maar alleen voorzover de landschappelijke kwaliteiten daarbij kunnen blijven 

gewaarborgd. 

Om de kernkwaliteiten van het landelijk gebied optimaal te benutten en te 

ontwikkelen, is het landelijk gebied opgedeeld in vier zones, te weten: 



 

 

- landelijk gebied 1: stedelijk uitloopgebied; 

- landelijk gebied 2: hoofdfunctie agrarisch; 

- landelijk gebied 3: verweving van functies; 

- landelijk gebied 4: hoofdfunctie natuur. 

Het plangebied valt onder landelijk gebied 2. Landelijk gebied 2 betreft 

agrarisch gebied met zowel grondgebonden als niet-grondgebonden landbouw. 

Veel gebieden met grondgebonden landbouw hebben landschappelijke, 

ecologische en cultuurhistorische waarden en worden gekenmerkt door 

recreatief medegebruik. Binnen deze zone bevinden zich ook kleine recreatie- 

en natuurgebieden en ecologische verbindingszones.  

  



 

 

 

 

A f b e e l d i n g  3 5  U i t s n ed e  s t r e ek p l a n k a a r t   

 

Het plangebied ligt geheel in het Nationaal Landschap Groene Hart. De 

provincie stelt een ontwikkelingsprogramma Groene Hart op met betrokken 

partijen. 



 

 

A g r a r i s c h  

In landelijk gebied 2 staat ontwikkeling van de grondgebonden landbouw 

centraal. De externe productieomstandigheden worden zoveel mogelijk 

afgestemd op het agrarisch gebruik met een speciale positie voor de 

veenweidegebieden. Daarnaast wordt ingezet op de versterking van de rol van 

de agrarische bedrijven als drager van kenmerkende landschappelijke, 

ecologische en cultuurhistorische waarden. De ontwikkeling van intensieve 

veehouderij moet binnen milieukundige en ruimtelijke randvoorwaarden 

plaatsvinden (mogelijk). Bestaande glastuinbouw moet zoveel mogelijk 

geconcentreerd worden in enkele specifiek aangeduide concentratiegebieden. 

In het plangebied zijn geen concentratiegebieden aangeduid. Buiten deze 

concentratiegebieden is vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven niet 

toegestaan. Het streven is erop gericht andere dan agrarische grondclaims te 

beperken. 



 

 

 
A f b e e l d i n g  3 6  T h e m a k a a r t  l a n d -  e n  t u i n b o u w  

 

Het plangebied valt gedeeltelijk binnen het landbouwkerngebied en 

gedeeltelijk in het landbouwverwevingsgebied. 

 



 

 

Landbouwkerngebieden zijn de gebieden waar, binnen (milieukundige) 

randvoorwaarden, schaalvergroting en specialisatie kansen hebben. De 

productieomstandigheden zijn hier zodanig dat voor zowel de grondgebonden 

als de niet-grondgebonden land- en tuinbouw goede kansen zijn voor een 

duurzame ontwikkeling. Veelal hebben deze gebieden ook een rol bij het 

behoud van het bestaande karakteristieke landschap. Het zijn sterke 

landbouwgebieden.  

Landbouwverwevingsgebieden hebben goede mogelijkheden voor zowel 

grondgebonden als niet-grondgebonden landbouw en voor groene diensten 

gericht op bijvoorbeeld natuur, landschap en recreatie, die hier ook bij uitstek 

zijn gewenst. 

 

F u n c t i e v e r a n d e r i n g  

In het Streekplan 2005-2015 (2004) is ingesprongen op het afnemen van het 

aantal agrarische bedrijven. Er is een regeling opgenomen voor het toestaan 

van stedelijke functies in het landelijk gebied. Hierbij wordt sloop  van 

overtollige bebouwing als voorwaarde gesteld, primair gericht op 

kwaliteitswinst door ontstening van het landelijk gebied. Hiertoe worden 

mogelijkheden geboden voor woningbouw op de kavel (ruimte voor ruimte) of 

niet-agrarische functieverandering. Voorwaarde daarbij is dat de bijbehorende 

vrijgekomen gronden altijd beschikbaar blijven of komen voor de 

grondgebonden functies, in overeenstemming met de functie van het gebied 

(landbouw, natuur, recreatie).  

- na sloop van 1.000 m² bebouwing is realisatie van één woning mogelijk, 

mits dit geen beperkingen voor de omliggende bedrijven betekent. Ook 

functieverandering is mogelijk naar ambachtelijke bedrijvigheid, 

kleinschalige handel of dienstverlening en recreatie van beperkte 

omvang; 

- bij beëindiging van een agrarisch bedrijf is functieverandering mogelijk, 

onder meer mits de nieuwe bestemming geen zwaardere belasting voor 

het gebied met zich meebrengt. Daarnaast zijn er nog meer 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij functieverandering. 

Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het streekplan en de 

Handleiding bestemmingsplannen;  

- tevens is functieverandering mogelijk bij al aanwezige niet-agrarische 

bebouwing. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij 

functieverandering van agrarische bebouwing; 

- op basis van het streekplan is het toegestaan dat, onder voorwaarden, 

agrarische bedrijven na bedrijfsbeëindiging voor wonen mogen worden 

gebruikt, mits: 

- omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering 

belemmerd;  

- eventueel bijbehorende gronden blijven of komen beschikbaar voor 

de grondgebonden functies landbouw, natuur of recreatie, 

overeenkomstig de functie van het gebied; 

- er wordt geen cultuurhistorisch waardevolle bedrijfsbebouwing 

gesloopt;  



 

 

- een zorgvuldige landschappelijke inpassing is vereist, waarbij een 

beeldkwaliteitsrapport een nuttig hulpmiddel kan zijn; 

- de inhoud van burgerwoningen wordt niet dwingend voorgeschreven. 

In zijn algemeenheid geldt dat een woning met een inhoud van 600 

m³ landschappelijk goed inpasbaar is en voldoende wooncomfort 

biedt.  

 

V e e n w e i d eg eb i e d  

De veenbodem en de bijbehorende waterhuishouding hebben een grote invloed 

op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector. Voor de 

landbouw gelden hier (waterhuishoudkundige) beperkingen, maar ook kansen. 

De provincie stimuleert de verdieping en verbreding van de landbouw en de 

productie van groene diensten. 

 

In de veenweidegebieden is geen ruimte voor grootschalige woningbouw- en 

bedrijventerreinlocaties. Bij de toepassing van ruimte-voor-ruimteregeling 

verwacht de provincie van gemeenten in het veenweidegebied dat zij erop 

letten dat de bouw van een vervangende woning geen afbreuk doet aan een 

duurzame waterhuishouding en de kenmerkende openheid. 

 

In diepe veenweidegebieden mag het grondwaterpeil niet te laag zijn, omdat 

dit de bodemdaling versterkt. De maximale drooglegging is 60 cm (gemiddeld 

per peilvlak). Verder geldt dat in de diepe veenweidegebieden de drooglegging 

niet mag worden vergroot, tenzij dit noodzakelijk is voor het duurzaam 

uitoefenen van de bestaande functie. 

 

De provincie heeft een gedetailleerde bodemkaart (schaal 1:25.000) opgesteld 

van de veenweidegebieden. Aan de hand van deze bodemkaart stelt zij vast 

waar grondbewerkingen, zoals scheuren en ploegen, kunnen worden 

toegestaan zonder dat grondbewerking een versnelling van de bodemdaling tot 

gevolg heeft. Een dergelijk verbod is in beginsel alleen aanvaardbaar voor 

gebieden met een gemiddelde grondwaterstand van 60 cm onder maaiveld of 

hoger. Dit verbod dient in het bestemmingsplan te worden opgenomen.  

 

Voor de veenweidegebieden heeft de provincie de volgende 

langetermijndoelstellingen: 

- beperken van (ongelijkmatige) bodemdaling en realiseren van voldoende 

waterbergend vermogen door een duurzame waterhuishouding met 

zoveel mogelijk uniforme waterpeilen. 

- realiseren van aaneengesloten natuurgebieden met verbindingszones. 

- behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden en een 

aantrekkelijk landschap. 

Grondgebonden landbouw met relatief hoge peilen is alleen mogelijk met 

gerichte vergoedingen en de productie van groenblauwe diensten. Op dit 

moment ziet het er niet naar uit dat voldoende vergoedingen voor de 

landbouw beschikbaar komen. Daarom ziet de provincie de genoemde 

doelstellingen voor het veenweidegebied als langetermijndoelstellingen. 



 

 

N a t u u r  

In het plangebied liggen diverse (geplande) ecologische verbindingszones, zoals 

De Geuzensloot (verbinding met Vinkeveenseplassen), langs de A2, de Aa en de 

Angstel, de Oukoperdijk, de gemeentegrens met de Ronde Venen voor een deel 

(ter hoogte van Oukoop), de Boterwal (verbinding met Bosdijk), (Grote) 

Heijcop, Bijleveld en langs de spoorlijn Woerden-Breukelen. 

Drie gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet, namelijk een gebied 

langs de Aa, een klein gebied ten zuidoosten van de Veenkade ten noorden van 

Portengen en een strook langs de gemeentegrens met de Ronde Venen. In het 

plangebied liggen verder enkele bestaande gebieden die vallen onder  

Ecologische Hoofdstructuur-bestaande natuur, namelijk ten noorden van 

Kockengen en langs de Aa, bij de aansluiting op de Nieuwe Wetering. Bij de 

Bosdijk is sprake van nieuwe natuur. Een fors gebied rondom Kockengen is 

aangegeven als goed tot zeer goed weidevogelgebied. Ook is het gebied 

botanisch/faunistisch waardevol.  

 

 
A f b e e l d i n g  3 7  E H S  S t r e e k p l a n  

 

In het Streekplan 2005-2015 heeft de provincie de uitgangspunten voor het 

compensatiebeginsel geformuleerd. Voor de Ecologische Hoofdstructuur komen 

die op het volgende neer. De bescherming van de wezenlijke kenmerken en 

waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het 

zogenoemde 'nee-tenzij'-regime. Dat betekent dat in principe geen ingrepen 

worden toegestaan die de te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden 

aantasten. Compensatie kan alleen aan de orde komen als een dergelijke 

aantasting onontkoombaar is. Van onontkoombaarheid is slechts sprake als de 

'redenen van groot openbaar belang', die met de ingreep zijn gemoeid, zijn 



 

 

aangetoond en als uit onderzoek blijkt dat elders geen alternatieve locaties 

voorhanden zijn. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt 

het vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door 

mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd: 

- er mag in principe geen nettoverlies aan wezenlijke kenmerken en 

waarden (in areaal, kwaliteit en samenhang) optreden; 

- compensatie moet in beginsel in natura plaatsvinden; 

- de geboden compensatie moet een toevoeging zijn op al geplande 

natuurontwikkeling. Dit betekent onder meer dat in de Ecologische 

Hoofdstructuur niet kan worden gecompenseerd; 

- de compensatie moet (indien mogelijk) plaatsvinden in de directe 

omgeving van de ingreep (nabijheidbeginsel) onder de voorwaarde dat 

een duurzame situatie ontstaat; 

- compensatie moet planologisch worden geregeld via het 

bestemmingsplan dat de waarden aantast of in een ander gelijktijdig ter 

goedkeuring aangeboden bestemmingsplan.  

 

Op basis van de zogenaamde EHS-saldobenadering, zoals die in het Streekplan 

2005-2015 is opgenomen, zijn rode projecten mogelijk. Er dient dan een 

combinatie van projecten of handelingen te worden ingediend die tevens tot 

doel hebben de kwaliteit en/of kwantiteit van de Ecologische Hoofdstructuur 

op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. Er zal een 'nee-tenzij'-afweging op 

gebiedsniveau worden gemaakt. Deze EHS-saldobenadering is alleen onder 

voorwaarden, zoals genoemd in het streekplan, toepasbaar.  

S t i l t e g e b i e d  

Ten zuiden en ten oosten van Kockengen ligt een stiltegebied. Activiteiten die 

de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in een 

gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Aan de gebiedseigen functies, zoals 

landbouw, wordt geen beperking opgelegd.  

 

R e c r ea t i e  

Op de themakaart recreatie valt het plangebied binnen het gebied dat is 

aangewezen voor 'recreatief medegebruik'.  

Binnen landelijk gebied 2, zoals het plangebied is aangeduid, is versterking van 

recreatief medegebruik en bijbehorende kleinschalige recreatieve 

voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie wenselijk. Binnen ruimtelijke 

randvoorwaarden is uitbreiding van recreatieve en toeristische bedrijven en 

voorzieningen mogelijk, waarbij de agrarische structuur zo min mogelijk wordt 

aangetast. 

Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan.  

 

W a t e r  e n  m i l i e u  

In de veenweidegebieden geldt een apart regime. Ten aanzien van het 

veenweidegebied geeft het streekplan aan dat het watersysteem robuuster 

moet worden, met grotere peilvakken en het hydrologisch scheiden van 

functies die verschillende droogleggingen vragen. 



 

 

Voor gebieden met hoge natuurwaarden worden zo mogelijk op lokaal niveau 

maatregelen getroffen om deze te versterken. Waterknelpunten worden 

opgelost zonder deze af te wentelen op andere gebieden. 

In het streekplan zijn gebieden aangegeven met risico op wateroverlast, Ter 

hoogte van het gebied Bosdijk bestaat dit risico. Ook valt de westkant van het 

plangebied nog net in een zoekgebied retentie water. 

 

C u l t u u r h i s t o r i e  

Het plangebied is aangegeven als open landschap. De Wagendijk ten oosten 

van Kockengen betreft een oude landschappelijke structuurlijn, evenals de 

Grote Heicop. 

Het plangebied ligt volledig binnen de aanduiding 'veiligstellen gebieden'. Dit 

houdt in dat cultuurhistorie mede sturend is voor de ontwikkeling. In de 

gebieden met deze aanduiding is sprake van een grote cultuurhistorische 

samenhang in tijd en ruimte. Bovendien kennen deze gebieden in het 

algemeen al geruime tijd dezelfde (economische) functie en ruimtelijke 

opbouw. Het veranderen van beeld en karakteristiek is in principe niet 

gewenst, tenzij aantoonbaar is dat de draagkracht van de cultuurhistorische 

samenhang niet in het geding is. In deze gebieden is de cultuurhistorie dus 

mede sturend voor verdere ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A f b e e l d i n g  3 9  C u l t u u r h i s t o r i e ,  b r o n  w w w . p r o v i n c i e - u t r e c h t . n l  

 

P r o v i n c i a l e  r u i m t e l i j k e  v e r o r d e n i n g  

Provinciale Staten van Utrecht heeft op 21 september 2009 de Provinciale 

ruimtelijke verordening (Prv) vastgesteld. Hierin heeft de provincie, met het 

oog op een goede ruimtelijke ordening, regels gesteld omtrent de inhoud, 

toelichting of onderbouwing van bestemmingsplannen, projectbesluiten en 



 

 

beheersverordeningen. Hiermee werkt een aantal provinciale belangen door 

naar het gemeentelijk niveau.  

 

 
A f b e e l d i n g  3 8  G r o e n e  c o n t o u r  P r o v i n c i a l e  v e r o r d e n i n g  2 0 0 9  

 

In de provinciale verordening is het beleid ten aanzien van de Groene Contour 

nader uitgewerkt. Aan de noordzijde ligt een Robuuste ecologische 

verbindingszone. Bestemmingen maken de realisatie van deze verbindingszone 

mogelijk en belemmeren dit niet. Verder vallen de ecologische 

verbindingszones en enkele natuurgebieden in het plangebied onder de Groene 

Contour. Dit bestemmingsplan bevat geen bestemmingen en regels die 

ruimtelijke ontwikkelingen toestaan die de wezenlijke kenmerken en 

 waarden van het gebied 

significant aantasten. De percelen hebben ofwel de bestemming natuur, water 

(indien sprake is van een grotere watergang) of Agrarisch met waarden - 

natuur- en landschapswaarden.  Verder ligt een groot deel van het plangebied 

in het gebied aangeduid als ‘waardevolle natuur buiten EHS’. In het 

bestemmingsplan wordt daartoe een bestemming ‘Agrarisch met waarden’ 

toegepast. 

 

  



 

 

 

Op basis van de Prv geldt voor het onderliggende bestemmingsplan verder 

onder meer het volgende: 

- aardkundige waarden worden opgenomen in het bestemmingsplan;  

- bodembewerking in veenweidegebieden is aan voorwaarden verbonden. 

Het bestemmingsplan mag bijvoorbeeld geen regels bevatten die 

bodembewerkingen toestaan die tot gevolg hebben dat een veenlaag 

aan de oppervlakte wordt gebracht. Er gelden uitzonderingen daar waar 

de gemiddelde grondwaterstand 60 cm onder maaiveld is of lager of 

bodembewerkingen ten behoeve van graslandverbetering; 

- de aanwezige cultuurhistorische waarden dienen beschermd te zijn.  

- Een bestemmingsplan voor een gebied dat is aangeduid als 'Landelijk 

gebied' bevat geen bestemmingen en regels die ruimtelijke 

ontwikkelingen toestaan in de nabijheid van gebieden aangeduid als 

'Groene contour' die de wezenlijke kenmerken en waarden van die 

gebieden significant aantasten; 

- woningen krijgen een maximale inhoudsmaat van 600 m³ ten behoeve 

van bestaande woningen. Voor gebouwen die in het verleden niet zijn 

opgericht om permanent te worden bewoond, maar wel als zodanig 

worden gebruikt, bedraagt de maximale inhoudsmaat 250 m³. 

Uitbreiding van een woning tot een inhoud van maximaal 750 m³ is 

toegestaan, mits uit een gemeentelijke thematische beleidsvisie blijkt 

dat een woning van een dergelijke omvang landschappelijk goed 

inpasbaar is. Bijgebouwen zijn toegestaan tot 50 m². Bij een grotere 

maat dient een relatie wordt gelegd tussen de grootte van het 

bijgebouw en de grootte van het bij de woning behorende perceel en 

waarin de landschappelijke aanvaardbaarheid van deze 

bouwmogelijkheid; 

- een zorgboerderij is onder voorwaarden toegestaan; 

- Niet agrarische bedrijven mogen worden uitgebreid tot maximaal 20% 

van de bestaande bebouwing. De toelichting bevat een ruimtelijke 

onderbouwing van deze uitbreidingsmogelijkheid, die aantoont dat deze 

uitbreiding ruimtelijk aanvaarbaar is en dat deze uitbreiding 

noodzakelijk is voor de voortzetting van het niet-agrarische bedrijf; 

- nevenactiviteiten zijn in bestaande bebouwing toegestaan. 

Nevenactiviteiten mogen maximaal 300 m² beslaan. Gemotiveerd kan 

hiervan worden afgeweken, hieraan zijn voorwaarden verbonden; 

- functieveranderingen naar wonen zijn toegestaan., mits bestaande 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden behouden, dan 

wel worden versterkt en omliggende agrarische bedrijven niet in hun 

bedrijfsvoering worden belemmerd; 

- functieveranderingen naar andere functies zijn toegestaan, mits de 

oppervlakte van de overige bedrijfsgebouwen wordt gereduceerd met 

ten minste 50%; de bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en 

natuurwaarden worden behouden, dan wel versterkt;  de 

functiewijziging leidt niet tot een onevenredige toename van het 

gemotoriseerde verkeer; omliggende agrarische bedrijven worden niet 



 

 

in hun bedrijfsvoering belemmerd. In afwijking hiervan kan het 

bestemmingsplan regels bevatten die afwijken van het genoemde 

percentage als het voormalige bedrijf is gelegen binnen het stedelijk 

uitloopgebied of als het gaat om meer aan het landelijk gebied 

gebonden functies; 

- de in het plangebied aanwezige goede tot zeer goede 

weidevogelgebieden en botanisch en faunistisch waardevolle gebieden 

met waarde natuur, verdienen regels ter bescherming en versterking 

van de in het plangebied voorkomende geconcentreerde actuele 

natuurwaarden. 

 

O v e r i g  b e l e i d  

Naast het Streekplan 2005-2015 is nog divers (sectoraal) beleid van toepassing 

op het plangebied. Op vier van deze rapporten wordt in deze paragraaf 

ingegaan.  

 

In de Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, is het 

gebied De Venen beschreven. Belangrijk is het aaneengesloten houden van het 

gave en grootschalige middeleeuwse ontginningencomplex dat doorloopt in 

Zuid-Holland, uniek is in Europa en uit verschillende verkavelingspatronen met 

bebouwingslinten bestaat. Daarnaast is het herkenbaar bewaren van het 

gehele systeem van het schaakbordachtige patroon van de zeer regelmatige 

ontginningsblokken met vaste dieptemaat rond Kockengen, ontginningsbase, 

achter- en zijkaden, weteringen, molenvaarten en kavelpatronen van belang. 

 

De provincie heeft de Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 (AVP) opgesteld. Dit 

is het provinciale meerjarenprogramma voor het landelijk gebied en het 

uitvoeringsprogramma 2007 - 2008. Vanaf medio 2007 worden de projecten uit 

dit programma gesubsidieerd en uitgevoerd. In het veenweidegebied gaat het 

daarbij om het versterken en ontwikkelen van economische dragers voor het 

behoud van leefbaarheid/werkgelegenheid en de bijzondere kwaliteit van 

landschap en cultuurhistorie. De versterking van de recreatieve mogelijkheden 

en netwerken hoort daar onlosmakelijk bij.  

 

Het Gebiedsgericht project de Venen is een Strategisch Groenproject in het 

nationaal landschap het Groene Hart. Het plangebied van het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied West valt ook binnen de grenzen van dit strategisch 

groenproject. De landbouw is de beeldbepalende factor en biedt door het open 

landschap (in veenweiden en droogmakerijen) met zijn sloten, (weide)vogels 

en koeien rust en ruimte aan de stedeling. Doel is het tot stand brengen van 

een samenhangend gebied voor natuur- en recreatieontwikkeling, waarbij in 

de blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd naar handhaving en verdere 

versterking van een duurzame landbouw en het bereiken van een water- en 

milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren functies.  

 

In de Recreatievisie De Venen is de Aa en de Bijleveld als recreatieve ader 

aangewezen. Tevens loop taan de noordzijde van het plangebied en aan de 



 

 

zuidzijde een blauwe verbinding ten behoeve van het Hollandse Plassengebied. 

Verder zijn bijvoorbeeld de bestaande recreatieterreinen als ‘Stille recreatie’ 

aangeduid. 

 

 

A f b e e l d i n g  4 0 :  r u i m t e l i j k e  v i s i e  R e c r e a t i e v i s i e  D e  V e n e n  

 

Het landinrichtingsplan Utrecht-West Haarzuilens is in mei 2006 definitief 

vastgesteld. Het plangebied van het landinrichtingsplan grenst aan de zuidzijde 

van het plangebied van dit bestemmingsplan. Doel van deze landinrichting is 

een duurzaam groen raamwerk van bos, recreatie- en natuurgebied en groene 

verbindingen, zodat voor omwonenden voldoende en gevarieerde 

recreatiemogelijkheden dicht bij huis zijn. 

 

U i t g an g s pu n t e n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- belangrijk is het aaneengesloten houden van het gave en grootschalige 

middeleeuwse ontginningencomplex.  

- economische dragers dienen te worden versterkt. Functieverandering is 

onder voorwaarden mogelijk. Gestreefd wordt naar een samenhangend 

gebied voor natuur- en recreatieontwikkeling, waarbij in de blijvende 

landbouwgebieden wordt gestreefd naar handhaving en verdere 

versterking van een duurzame landbouw. In veenweidegebieden is het 

beperken van (ongelijkmatige) bodemdaling en het realiseren van 

voldoende waterbergend vermogen door een duurzame 

waterhuishouding met zoveel mogelijk uniforme waterpeilen van 

belang.  

- daarnaast verdienen de Ecologische Hoofdstructuur, het stiltegebied en 

de bestaande openheid bescherming.  

- - het recreatief medegebruik en de kleinschalige recreatieve 

voorzieningen dienen te worden versterkt. Gewenst wordt een 



 

 

duurzaam groen raamwerk van bos, recreatie- en natuurgebeid en 

groene verbindingen. 

- cultuur is medesturend voor ontwikkelingen.  

 

W a t er b e l e i d  

Water wordt als structurerend principe gehanteerd in de Nota Ruimte. 

Negatieve gevolgen voor de waterhuishouding van ruimtelijke plannen en 

besluiten worden voorkomen. Hiertoe wordt de watertoets gehanteerd. 

Afwenteling op de omgeving wordt tegengegaan. Uitgangspunt vormen de 

drietrapsstrategieën waterkwantiteit en -kwaliteit: vasthouden - bergen - 

afvoeren, respectievelijk voorkomen - scheiden - zuiveren. 

 

De Europese Kaderrichtlijn Water gaat in op de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Hierop wordt nader ingegaan in de waterparagraaf.  

 

In 2002 heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een 

waterstructuurvisie opgesteld.  

In het streefbeeld waterbeheer, lange termijn (2050) staat het tegen gaan van 

bodemdaling centraal. De strategie die wordt gekozen, is vasthouden, 

waarnodig in combinatie met bergen. Het overgrote deel van het plangebied 

ligt in een gebied geschikt voor natuurfuncties, gericht op voorkomen van 

bodemdaling. Een klein deel is geschikt voor natte functies en een klein deel 

voor overgangsfuncties droog/nat. Het gebied ten westen van Kockengen, rond 

de Bijleveld, is een zoekgebied waterberging bij maalstop.  

 

Het Waterbeheersplan van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

sluit aan bij de waterstructuurvisie. Op de functiekaart van het 

waterbeheersplan zijn de functies landbouw en landbouw met waternatuur 

aangegeven binnen het plangebied. Voor de functie landbouw is de inrichting 

en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem allereerst gericht op het 

landbouwkundig gebruik door het minimaliseren van wateroverlast en 

vochttekorten. Rekening wordt gehouden met verspreide bebouwing en 

natuur. Het waterbeheer in gebieden met de functie natuur wordt zoveel 

mogelijk afgestemd op de gewenste natuurwaarden in dat gebied. In gebieden 

'landbouw met waternatuur' is het beheer van het waterhuishoudkundig 

systeem primair gericht op landbouw en secundair op de waternatuur (in het 

oppervlaktewater en op de oevers). 

Het peilbeheer wordt met name op de landbouw afgestemd. Aan de maximale 

drooglegging zijn, afhankelijk van de bodemsoort, echter grenzen gesteld om 

sterke maaivelddaling en schade aan de natuurwaarden te voorkomen. 

Daarnaast geldt een aanvullende doelstelling gericht op het in stand houden en 

ontwikkelen van waternatuur in het oppervlaktewater en op de oever. Voldaan 

moet worden aan de ecologische normdoelstellingen van minimaal het 

middelste niveau. Dit houdt in dat behalve van een natuurfunctie sprake is van 

landgebruik waarbij menselijke beïnvloeding een belangrijke rol speelt.  



 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een Watergebiedsplan 

opgesteld. De maatregelen uit het Watergebiedsplan staan beschreven in de 

paragraaf 'Water'.  

 

De thema's uit het geldende Waterbeheersplan Amstel Gooi en Vecht 2000-

2004 zijn: 

- bescherming tegen water; 

- peilbeheer; 

- biologisch gezonde watersystemen; 

- inrichting en onderhoud; 

- baggeren en waterbodemsanering; 

- versterken natte natuur; 

- aanpak emissies; 

- zuiveringsbeheer; 

- stedelijk waterbeheer; 

- beleving, recreatie en vaarwater; 

- bescherming tegen calamiteiten; 

- monitoring. 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

In het waterbeleid staat het tegengaan van bodemdaling en het vasthouden en 

bergen van water centraal. 

 

G e m e en t e l i j k  b e l e i d  

L a n d s c ha p s o n tw i k k e l i n g s p l a n  B r e u k e l e n - L oe n e n  

Het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (LOP) geeft een visie op 

het landelijk gebied van de gemeenten Loenen en Breukelen voor de komende 

10 tot 15 jaar. Belangrijk uitgangspunt is het behoud van het landelijk karakter 

van dit unieke landschap in het Groene Hart. De visie geeft vanuit de aspecten 

landschap, recreatie, natuur en lokale economie inzicht in de 

ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied en de te maken keuzes. 

Daarnaast geeft de visie voor nieuwe ontwikkelingen de landschappelijke 

randvoorwaarden aan. Het LOP is sturend voor nieuwe ontwikkelingen in het 

landelijk gebied. 

 

Het LOP begint met een inventarisatie en analyse van de gebiedskwaliteiten en 

het huidige beleid. Vervolgens zijn er opgaven geformuleerd. Op basis van de 

opgaven zijn verschillende ontwikkelingsrichtingen opgesteld. Tenslotte 

worden de doelstellingen van het LOP, de samenhang tussen de deelgebieden 

en de visie op verschillende thema's en deelgebieden omschreven. In het LOP 

is de volgende visie voor het plangebied geformuleerd: 

- het behouden van het (zeer) open veenweidelandschap, door de 

karakteristieke cope-verkaveling te handhaven en het ecologisch-

recreatief netwerk te ontwikkelen. Functieverandering en 

schaalvergroting van de agrarische sector zijn mogelijk, mits de 

openheid en (zeer) goede kwaliteit voor weidevogels worden behouden; 



 

 

- het behouden (en versterken) van de lintbebouwing, door de 

karakteristieke opbouw van de cope-ontginningslinten te handhaven. 

Functieverandering en schaalvergroting van de erven is mogelijk, mits 

binnen de karakteristieke opbouw; 

- het versterken van het halfopen stroomruggenlandschap Aa en Angstel, 

door de karakteristieke landschappelijke kwaliteiten met kleinschalige 

landschapselementen te versterken en doorzichten van stroomrug naar 

achterland te behouden; 

- het ontwikkelen van een wateras langs de N401, door het ontwikkelen 

van natuurwaarden, robuuste natte ecologische verbindingszone en 

recreatiepaden; 

- het behouden en versterken van de relatie tussen de landschappen aan 

weerszijden van grote infrastructuur, door de openheid en zichtlijnen te 

behouden, ruimtelijke relaties te versterken en grote infrastructuur in 

te passen.  

 

B e e l d k w a l i t e i t p l a n  B r e uk e l e n  e n  L o en e n  

Het beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen (BKP) sluit direct aan op het 

Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (LOP). Het BKP gaat in op de 

samenhangende beeldkwaliteit van bepaalde structuren en op het lagere 

schaalniveau van daarbinnen gelegen erven, bebouwingen en kleinschalige 

landschapelementen, zoals beplantingen en water. 

 

In het BKP zijn binnen het plangebied drie deelgebieden onderscheiden: het 

veenweidegebied-west, het weidegebied-oost en het stroomruggenlandschap 

Aa en Angstel. In het veenweidegebied-west wordt ingezet op behoud en 

versterking van het unieke veenweidelandschap met de bijbehorende openheid 

en de regelmatige copeverkaveling. Aan agrarische bedrijven wordt, onder 

landschappelijke voorwaarden, binnen de karakteristiek van de linten ruimte 

geboden voor schaalvergroting of neveninkomsten uit verbreding. Enkele van 

de vroeger veelvuldig voorkomende geriefhoutbosjes in de polders wordt 

hersteld. In het weidegebied-oost is de visie: 'behoud van het agrarische, open 

landschap'. Op kleinere schaal zijn aanvullingen wenselijk, ter versterking van 

cultuurhistorische patronen of ter verbetering van de recreatieve 

toegankelijkheid. Kleinschalig landschaps- en natuurherstel in de open 

ruimten, kunnen de gebieden aantrekkelijker maken voor recreatief 

medegebruik. Het stroomruggenlandschap langs de Aa en de Angstel bestaat 

uit een doorgaand lint, waar kleinschalige landschapselementen van verspreide 

beplante erven, begroeide oevers en kleine bosjes dienen te worden versterkt.  

 

O v e r i g  b e l e i d  

Er is divers (sectoraal) gemeentelijk beleid opgesteld. Vijf  nota's worden hier 

beschreven. 

 

B e l e i d s n o ta  H o o i b e r g h u t t e n  

Een hooiberghut is een speciaal soort trekkershut in de vorm van een hooi-

/kapberg met vier palen op de hoeken. In de hooiberghut bevinden zich twee 



 

 

stapelbedden, een tafel met vier stoelen, inventaris in een kastje, een 

jerrycan voor water, een waterkoker en een chemisch toilet.  

Hooiberghutten worden slechts toegelaten als verbredings- of nevenactiviteit 

bij reële agrarische bedrijven (plattelandseconomie) en op een minicamping 

(binnen de maximale capaciteit van 15 kampeermiddelen en onder voorwaarde 

dat nadere eisen kunnen worden gesteld aan de situering en landschappelijke 

inpassing van de hutten). Er zijn in Breukelen niet meer dan drie[a152] 

hooiberghutten per agrarisch bedrijf toegestaan. De maatvoering van een 

hooiberghut bedraagt maximaal 5 m bij 5 m bij 5 m. Overige voorwaarden zijn 

opgesomd in de beleidsnota.  

 

C o n v ena n t  K l e i n e  L a nd s c ha p s e l em e n te n  

Het convenant stimuleert de aanleg van vrije landschapselementen, 

natuurvriendelijk beheer van perceelranden en weidevogelbeheer op basis van 

vrijwilligheid. De provinciale bijdrageregeling Kleine Landschapselementen, 

uitgevoerd door Erfgoedhuis Utrecht, kan een financiële bijdrage leveren bij 

aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen. De belemmeringen bij 

de aanleg van nieuwe landschapselementen, die voortkomen uit bestaande 

regelgeving, zoals de zogenaamde planologische schaduwwerking wordt door 

dit convenant weggenomen. De vrije landschapselementen, zullen niet als 

zodanig in een bestemmingsplan worden bestemd. De vrije 

landschapselementen zullen geen invloed hebben op de bestemming van het 

gebied waarin deze elementen zijn gelegen, dat wil zeggen dat ze geen 

planologische schaduwwerking hebben. Er zal geen aanlegvergunning zijn 

vereist om deze vrije landschapselementen te mogen verwijderen. 

 

H a n d ha v i n g s n o t i t i e  g e m ee n t e  S t i c h t s e  V e ch t  

In deze notitie wordt onder handhaving verstaan zowel preventieve acties 

alsook de eigenlijke repressieve handhaving.  

Handhaving is het bewerkstelligen van naleving van regels door: 

a. het opstellen van handhaafbare regelgeving/bestemmingsplannen; 

b. het verlenen van naleefbare vergunningen en vrijstellingen; 

c. adequaat toezicht en controle op lopende bouwprojecten; 

d. het opsporen van illegale bouwactiviteiten of strijdige gebruikssituaties; 

e. het geven van voorlichting; 

f. sanctionering; 

g. actief beheer.  

Voor het handhavingsbeleid wordt verwezen naar de notitie. 

 

P r o j e c tp l a n  Pa a r d enb a k k e n ,  o nd e r d e e l  v a n  h e t  p r o j e c t  

h a nd ha v i n g  l a nd e l i j k  g e b i e d  

Als de gemeente van mening is dat eisen moeten worden gesteld aan de aanleg 

van een paardenbak, kan dat via het aanlegvergunningenregiem. Onder 

paardenbak wordt verstaan een door middel van een afscheiding afgezonderd 

stuk grond, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen van paarden 

dan wel het uitoefenen van de paardensport. Het houden van vijf of minder 

eenhoevigen wordt beschouwd als hobbymatig en het houden van meer dan 



 

 

vijf dieren wordt in beginsel als bedrijfsmatig beschouwd. In het 

bestemmingsplan dient een verbodsbepaling te worden opgenomen die het 

aanleggen van een paardenbak zonder een daartoe strekkende vergunning van 

het college van burgemeester en wethouders verbiedt. Via de 

aanlegvergunning kunnen dan eisen worden gesteld aan de aanleg van de 

paardenbak. Witte hekken acht de gemeente ongewenst, sloten zijn het 

kenmerkende perceelbegrenzingsmiddel. 

 

L o k a a l  g e u r b e l e i d  

De gemeente heeft lokaal geurbeleid vastgesteld. Voor bedrijven in of aan de 

rand van de bebouwde kom geldt een afstand van 50 m in plaats van 100 m tot 

aan geurgevoelige objecten. Ook overige bedrijven wordt rekening gehouden 

met een afstand van 50 m. Voor bestaande situaties en cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing wordt een uitzondering gemaakt.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g p l an  

Het bestemmingsplan wordt mede gebaseerd op het 

Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen en het Beeldkwaliteitsplan 

Breukelen en Loenen. Dit betekent: 

- behouden landelijke beeldkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen; 

- geen aantasting van openheid, uitzichten behouden; 

- handhaving bestaande beplantingen; 

- voortbestaan en begeleiden van transformaties van de agrarische sector 

als beheerder van het open weidegebied; 

- ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor agrarische bedrijven, binnen 

landschappelijke kaders en met behoud van doorzichten; 

- verbeteren weidevogelkwaliteit door aangepast agrarisch beheer; 

- ontwikkelen natuur gerelateerd aan boezemlanden, verbinden van 

natuurgebieden en uitbreiden natuurwaarden via ecologische 

verbindingszones; 

- behouden en ontwikkelen kleinschalige recreatievoorzieningen en 

specifieke landschapswaarden, waaronder diverse soorten beplantingen; 

geriefhoutbosjes, erfbeplantingen, oeverbeplantingen, 

wegbeplantingen, opgaande beplantingen langs de Aa et cetera. 

 

Op basis van het overige beleid geldt het volgende: 

- handhaving van het bestemmingsplan zal gebeuren op basis van de 

Handhavingsnotitie van de gemeente.  

- op basis van het convenant kleinschalige landschapselementen krijgen 

deze landschapselementen geen planologische bescherming.  

- op basis van het projectplan paardenbakken wordt de definitie, de 

aanlegvergunning voor paardenbakken en het verbod op paardenbakken 

overgenomen. 

 

Als samenvatting van het beleid is onderstaande functionele kaart opgesteld.  



 

 

 
A f b e e l d i n g  4 1 :  f u n c t i o n e l e  z o n e r i n g  o n t w i k k e l i n g s v i s i e  
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1 I n l e i d i n g  

De gemeente Breukelen heeft besloten om de geldende bestemmingsplannen 

voor haar grondgebied te actualiseren. Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

West’ zal de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied ten westen van de 

rijksweg A2, met uitzondering van de kernen Nieuwer Ter Aa en Kockengen, 

vervangen. Omdat de Europese en nationale natuurwetgeving, het rijksnatuur-

beleid en het provinciaal natuurbeleid consequenties kunnen hebben voor het 

nieuwe bestemmingsplan is besloten om deze consequenties voor het plange-

bied te onderzoeken. 

 

In voorliggend onderzoeksrapport is voor het bestemmingsplan ’Landelijk Ge-

bied West’ aangegeven welke beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. 

Daarnaast is aangegeven welke voorwaarden in het bestemmingsplan kunnen 

worden opgenomen om te voorkomen dat het bestemmingsplan leidt tot scha-

de aan natuurwaarden (gebiedbescherming en soortenbescherming) die op 

basis van de wetgeving niet wordt toegestaan. De bescherming van gebieden, 

zoals Natura 2000-gebieden, Wetlands en staats- en beschermde natuurmonu-

menten, is vastgesteld in de Natuurbeschermingswet 1989. De bescherming van 

gebieden uit de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld in de Nota ruimte en in 

het Provinciaal omgevingsplan. Relevante wet- en regelgeving met betrekking 

tot soortenbescherming betreft de Flora- en faunawet en het Besluit Rode 

lijsten flora en fauna. 

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Breukelen uitgevoerd door Bü-

gelHajema Adviseurs B.V. 

 

Het natuurwaardenonderzoek behandelt zowel de gebiedsbescherming als de 

soortenbescherming. Hoofdstuk 2 gaat in op de relevante wet- en regelgeving 

met betrekking tot de gebiedsbescherming. Hoofdstuk 3 gaat in op de soorten-

bescherming, waarbij tevens de belangrijkste natuurwaarden van het plange-

bied en de kwetsbaarheid worden behandeld. 

 

 

DOEL ONDERZOEK 

LEESWIJZER 
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2 G e b i e d s b e s c h e r -

m i n g  

De gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur uit de Nota Ruimte (Regeringsbeslissing 2006) en 

het Streekplan Utrecht 2005-2015. Hierna worden deze beschermingregiems 

afzonderlijk behandeld. Voor agrarische beheersgebieden, waaronder weide-

vogelgebieden en ganzenfoerageergebieden, gelden geen ruimtelijke conse-

quenties. Deze beheersgebieden zullen worden toegelicht in het kader van 

soortenbescherming (zie paragraaf 3.3.4. Vogels). 

2 . 1   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

In oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. De 

Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op de bescherming van gebieden ten 

behoeve van de daar voorkomende soorten en habitatten.  

 

De Natuurbeschermingswet 1998 kent drie verschillende typen beschermde 

gebieden. Hieronder worden deze verschillende typen benoemd: 

 

-  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  

Natura 2000 is een samenhangend, Europees netwerk van beschermde 

natuurgebieden. Natura 2000-gebieden betreffen gebieden die zijn of 

nog moeten worden aangewezen op grond van de Vogel- en Habita-

trichtlijn. Voorheen werden ze ook wel speciale beschermingszones ge-

noemd.  

 

-  B e s c h e rmde  na tu u rmonumen t e n  

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden be-

schermd door het aanwijzen van staats- en beschermde natuurmonu-

menten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 is 

het onderscheid tussen staats- en beschermde natuurmonumenten ver-

vallen; beide worden nu beschermde natuurmonumenten genoemd. 

Daarnaast komen de (delen van) beschermde natuurmonumenten die 

overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De instandhouding-

doelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede 

betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het na-

tuurmonument. 

TYPEN GEBIEDEN 
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-  O v e r i g e  g e b i ed e n  

Hieronder vallen de gebieden die de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere inter-

nationale verplichtingen, zoals Wetlands. Nederland heeft alle aange-

wezen Wetlands ook aangewezen onder de Vogelrichtlijn. 

 

Voor ingrepen in of in de omgeving van een beschermd gebied wordt via een 

voortoets onderzocht of de ingreep (significant) negatieve effecten kan hebben 

op het beschermd gebied. Op basis hiervan moet door middel van een voor-

overleg tussen het bevoegde gezag en de initiatiefnemer worden ingeschat of 

met wetenschappelijke zekerheid kan worden gesteld dat de ingreep geen 

negatieve effecten kan hebben. Wanneer geen wetenschappelijke zekerheid 

bestaat dat er geen significant negatieve effecten zijn, moet een passende 

beoordeling worden uitgevoerd. Wanneer er mogelijk negatieve effecten zijn 

die zeker geen significant negatieve effecten zijn, moet een verslechterings- 

en verstoringstoets worden uitgevoerd. Voor beide toetsen moet de initiatief-

nemer de gegevens aanleveren in de vorm van een Natuurbeschermingswe-

trapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage in een aanvraagprocedure 

voor een Natuurbeschermingswetvergunning van de initiatiefnemer. Wanneer 

er geen effecten worden verwacht, kan het bevoegd gezag daarover een ver-

klaring afgeven. Bevoegd gezag is bijna altijd het college van Gedeputeerde 

Staten van de betreffende provincie waarin het beschermde gebied voor het 

grootste deel ligt. Bij grensoverschrijdende gebieden of (inter)nationale belan-

gen is dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

Voor alle gebieden geldt dat ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan 

de geldende aanwijzingsbesluiten. Dit zijn vaak nog de aanwijzingen als Vogel-

richtlijngebied, als beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument of 

de aanmelding en voorlopige aanwijzing als Habitatrichtlijngebied. De instand-

houdingsdoelstellingen zijn of worden opgenomen in de aanwijzingsbesluiten 

en de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden. In het aanwijzingsbesluit 

en het beheerplan staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke 

reden het gebied is of wordt aangewezen. Deze instandhoudingsdoelstellingen 

van een gebied mogen niet worden geschaad en in de toekomst aan te wijzen 

instandhoudingsdoelen mogen niet onmogelijk worden gemaakt. De aanwij-

zingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden zijn echter ten tijde van het schrij-

ven van dit rapport nog niet voor alle gebieden klaar. Voorlopig wordt daarom, 

voor het overgrote deel van de gebieden, mede getoetst aan de bestaande 

gebiedsdocumenten of conceptaanwijzingsbesluiten.  

2 . 1 . 1   

I n v e n t a r i s a t i e  b e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Binnen de gemeente Breukelen zijn enkele beschermde gebieden in het kader 

van de Natuurbeschermingwet 1998 aanwezig. Het Natura 2000-gebied Ooste-

lijke Vechtplassen ligt ten minste 2,5 km ten oosten van het plangebied. 

AANTASTING 

EFFECTEN 
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Ten noordwesten van het plangebied, op circa 3,5 km, ligt het Natura 2000-

gebied Botshol. 

Verder liggen er twee beschermde natuurmonumenten binnen het plangebied; 

Oeverlanden Gein en Schraallanden Utrecht-west. 

 

N a tu r a  2000 - g eb i eden  

 

O o s t e l i j k e  v e ch t p l a s s e n  

Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is aangewezen als Vogelricht-

lijngebied en vooralsnog alleen aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het ont-

werpsbesluit voor het Natura 2000-gebied heeft van 11 september tot en met 

22 oktober 2008 (derde tranche) ter inzage gelegen. Zowel op formeel aange-

wezen gebieden als op bij de Europese Commissie aangemelde gebieden zijn 

rechtsgevolgen van toepassing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 

(art. 19d e.v.) of de Habitatrichtlijn (artikel 6, directe werking of richtlijncon-

forme toepassing). De informatie aangaande begrenzing, soorten en  

habitattypen met betrekking tot de aanwijzingen (Vogelrichtlijn) en  

aanmeldingen (Habitatrichtlijn) zoals vermeld in de gebiedendatabase 

(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/) blijft daarom van kracht  

totdat de betreffende Natura 2000-aanwijzingen definitief zijn. Hierbij wordt 

erop gewezen dat blijkens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State daarnaast ook rekening dient te worden gehouden met 

voorgenomen gebiedsuitbreidingen (en mogelijkerwijs ook bepaalde andere 

wijzigingen) zoals opgenomen in de ontwerpbesluiten. 

 

De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen 

de Vecht en de oostrand van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich 

door turfwinning ontstane meren en plassen, de meeste met een zandonder-

grond en sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De combinatie van 

rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft 

een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. 

In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord 

naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open 

landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gra-

diënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen). Het is een 

belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, pur-

perreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel water-

riet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Het is ook van enig belang 

als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, 

zwarte stern, ijsvogel).  

 

De aanwijzing van het gebied als Natura 2000 heeft betrekking op de volgende 

Habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten.  

 

Hab i t a t t y pen  

- H3140 Kranswierwateren. 

- H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. 
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- H4010 Vochtige heiden. 

- H6410 Blauwgraslanden. 

- H7140 Overgangs-en trilveen. 

- H7210 Galigaanmoerassen. 

- H91D0 Hoogveenbossen. 

 

Hab i t a t r i ch t l i j n soo r ten  

- H1042 Gevlekte witsnuitlibel. 

- H1082 Gestreepte waterroofkever. 

- H1134 Bittervoorn. 

- H1149 Kleine modderkruiper. 

- H1163 Rivierdonderpad. 

- H1318 Meervleermuis. 

- H1340 Noordse woelmuis. 

- H1903 Groenknolorchis. 

 

Vog e l r i ch t l i j n s oo r t en  

- A021 Roerdomp - (broedvogel). 

- A022 Woudaap -(broedvogel). 

- A029 Purperreiger - (broedvogel). 

- A041 Kolgans – (niet broedvogel). 

- A043 Grauwe gans - (niet broedvogel). 

- A050 Smient - (niet broedvogel). 

- A051 Krakeend -(niet broedvogel). 

- A056 Slobeend -(niet broedvogel). 

- A059 Tafeleend -(niet broedvogel). 

- A068 Nonnetje - (niet broedvogel). 

- A119 Porseleinhoen - (broedvogel). 

- A197 Zwarte stern - (broedvogel). 

- A229 IJsvogel - (broedvogel). 

- A292 Snor - (broedvogel). 

- A298 Grote karekiet - (broedvogel). 

 

Bo t s ho l  

Het Natura 2000-gebied Botshol is vooralsnog alleen aangemeld als habitat-

richtlijngebied. Het ontwerpbesluit voor het Natura 2000-gebied heeft van  

11 september tot en met 22 oktober 2008 (derde tranche) ter inzage gelegen. 

Zowel op formeel aangewezen gebieden als op bij de Europese Commissie 

aangemelde gebieden zijn rechtsgevolgen van toepassing op grond van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 (art. 19d e.v.) of de Habitatrichtlijn (artikel 6, 

directe werking of richtlijnconforme toepassing). De informatie aangaande 

begrenzing, soorten en habitattypen met betrekking tot de aanwijzingen (Vo-

gelrichtlijn) en aanmeldingen (Habitatrichtlijn) zoals vermeld in de gebieden-

database (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/) blijft daarom van 

kracht totdat de betreffende Natura 2000-aanwijzingen definitief zijn. Hierbij 

wordt erop gewezen dat blijkens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State daarnaast ook rekening dient te worden gehou-
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den met voorgenomen gebiedsuitbreidingen (en mogelijkerwijs ook bepaalde 

andere wijzigingen) zoals opgenomen in de ontwerpbesluiten. 

 

De Botshol is een oud laagveenverlandingsgebied met een groot aandeel water. 

Het is een complex van ondiepe plassen met een gemiddelde diepte van 1,5 m 

met legakkers en eilanden. Door de vormingsgeschiedenis van het oorspronke-

lijke veen is het gebied steeds beïnvloed door een hoge basenrijkdom, terwijl 

de verlanding na de vervening in enigszins brak water heeft plaatsgevonden. In 

het gebied komen daardoor onder meer galigaanmoerassen en kranswierwate-

ren voor. Verder bestaat het gebied uit ruigten, moerassen, blauwgraslanden 

en veenmosrietland.  

 

De aanwijzing van het gebied als Habitatrichtlijngebied heeft betrekking op de 

volgende Habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten, en complementaire soorten. 

 

Hab i t a t t y pen  

- H3140 Kranswierenwateren. 

- H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. 

- H6410 Blauwgraslanden. 

- H6430 Ruigten en zomen. 

- H7140 Overgangs- en trilvenen. 

- H7210 Galigaanmoerassen. 

 

Hab i t a t r i ch t l i j n soo r ten  

- H1134 Bittervoorn. 

- H1149 Kleine modderkruiper. 

- H1163 Rivierdonderpad. 

- H1318 Meervleermuis. 

 

Comp l emen t a i r e  s o o r t en  

- A197 Zwarte stern (broedvogel). 

- A292 Snor (broedvogel). 

 

 

Be s chermde  na tu u rmonumen ten  

 

O e ve r l a n d e n  v a n  h e t  Ge i n ,  d e  A a  e n  d e  A ng s t e l  

Het beschermd natuurmonument Oeverlanden van het Gein, de Aa en de An-

stel wordt gevormd door oeverlanden, die onderdeel uitmaken van het land-

schap van de veenstromen het Gein, de Aa en de Angstel. Dit natuurmonument 

is aangewezen in augustus 1993 en valt onder de Natuurbeschermingswet 1998. 

In de oeverlanden van de Aa komen veel verschillende vegetatietype voor als 

droog en nat grasland, ruigtevegetatie, rietzomen en (elzen)broekbos-

elementen. Soorten als dotterbloem, watergentiaan fijne waterranonkel kun-

nen hier worden aangetroffen. Door de rust in het natuurmonument zijn de 

gebieden van belang voor broed- en trekvogels. Ook kunnen de gebieden een 
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belangrijke rol spelen als migratieroute en als nestel- en foerageergebied voor 

zoogdieren, amfibieën en insecten (met name dagvlinders en libellen).  

 

S c h r a a l l a n de n  U t r e c h t -we s t   

Het beschermd natuurmonument Schraallanden Utrecht-west wordt gevormd 

door oeverlanden bestaande uit gras- en hooilanden, moerassige terreinen 

waaronder rietvelden met plaatselijke houtgewas en delen moerasbos. Dit 

natuurmonument is aangewezen in april 1992 en valt onder de Natuurbescher-

mingswet 1998. Het beschermd natuurmonument bestaat uit viertal gebieden, 

waarvan één binnen de gemeente ligt en één tegen de gemeentegrens aan ligt. 

Het betreft respectievelijk de gebieden Armenland Ruwiel, Demmerikse kade 

enSchraalland langs Demmerinksekade. De andere twee gebieden, De Meye en 

Kamerik-Teylinges, liggen in de gemeente Woerden.  

 

De Armenlanden bestaat voornamelijk uit schraal, vochtig grasland dat nog 

kenmerken vertoont van blauwgrasland. In het gebied komen enkelen bijzon-

dere soorten als hondsviooltje, blonde zegge, sterzegge en snavelzegge voor. 

In het najaar en vroege voorjaar kunnen enige honderden watersnippen in het 

gebied worden aangetroffen.  

Het grootste gedeelte van de Demmerikse kade bestaat uit een kade, begroeid 

met elzen-, essen- en wilgenstruweel en heeft een ruige ondergroei. Langs de 

kade ligt een blauwgrasland met interessante plantensoorten als blauwe 

knoop, tormentil, padderus en moerasviooltje. Op beide kades broeden enige 

algemene bosvogels. Deze kades hebben wel belangrijke ecologische verbin-

dingsfunctie voor insecten en kleine zoogdieren.  

2 . 1 . 2   

V o o r w a a r d e n  e n  c o n s e q u e n t i e s  v o o r  h e t  

b e s t e m m i n g s p l a n  

Voor de beschrijving van de effecten van het bestemmingsplan op de be-

schermde gebieden is onder andere gebruikgemaakt van de website De effec-

tenindicator (zie www.synbiosys.alterra.nl/natura2000). De effectenindicator 

is een hulpmiddel waarmee verkend kan worden welke storende factoren op-

treden ten gevolge van plannen en/of activiteiten. De resultaten van de effec-

tenindicator worden weergegeven in een verstoringstabel, waarin de 

gevoeligheid van soorten en/of habitattypen voor de storende factoren staan 

weergegeven (zie bijlage 1 en 2).  

 

Uit de effectenindicator blijkt dat de Natura 2000-gebieden, Oostelijk Vecht-

plassen en Botshol, (zeer) gevoelig zijn voor dezelfde storingsfactoren. Door-

dat de eigenschappen van de beschermde natuurmonumenten en de Natura 

2000-gebieden binnen het plangebied zeer overeenkomen, hebben de genoem-

de effecten ook betrekking op deze beschermde natuurmonumenten. 

 

De voornaamste effecten die optreden in het plangebied, zijn fysische effecten 

als verdroging en verzuring. Wanneer door menselijk ingrijpen de actuele 
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grondwaterstand lager is dan de gewenste grondwaterstand (voor natuur) kan 

verdroging optreden. Verdroging treedt ook op wanneer schade aan de natuur 

wordt veroorzaakt door wegzijging. Doordat de schraallanden iets hoger liggen 

en een hoger waterpeil wordt gehandhaafd in deze gebieden, vindt er wegzij-

ging plaats. Om de verdroging te compenseren moet gebiedsvreemd water 

toegevoegd worden. Door inlaten van voedselrijk water kan negatieve gevolgen 

hebben voor de vegetatie in de gebieden. 

Stoffen die verzuring, vermesting en/of verontreinig veroorzaken kunnen zowel 

door de lucht of door water aangevoerd worden. Binnen het plangebied zijn de 

watergangen in de polders en de rivier Gein, met elkaar verbonden. Verzuring, 

vermesting en/of verontreinig van deze wateren kan negatieve effecten heb-

ben de beschermde natuurgebieden, als de oeverlanden, schraallanden (zie 

Ecostructurenkaart, natuurgebieden). Hierdoor kunnen habitattypen verande-

ren en kenmerkende soorten verdwijnen.  

 

Tevens is de flora en fauna in deze gebieden gevoelig voor mechanische ver-

storing en verandering van populatiedynamiek. Door mechanische activiteiten 

(betreding, luchtwervelingen, golfslag) kunnen negatieve effecten op soorten 

en habitats optreden. Bodemverdichting als gevolg van betreding (door mensen 

of machines) kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensa-

menstelling van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot beschadiging 

van oevervegetatie leiden. Dit kan onder anderen veroorzaakt worden door 

toenemende recreatieve vaart. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens 

hebben vleermuis- en vogelsterfte tot gevolg. De sterfte kan, afhankelijk van 

de omvang, een negatief effect op de populatieomvang hebben. 

Onder de storende factor ‘verandering in populatiedynamiek’ vallen activitei-

ten die een direct effect op de populatie-opbouw en/of populatiegrootte heb-

ben. Er wordt hier vooral gedoeld op de situatie wanneer er sprake is van 

sterfte van individuen door wegverkeer, windmolens, of door jacht of visserij.  

 

Con c l u s i e  

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid dient te zijn gericht op het voorkomen van 

deze fysische storende factoren op de beschermde gebieden, aangezien dit 

een negatieve invloed heeft op habitattypen en soorten. Het dient de aanbeve-

ling om het verlagen van grondwaterpeilen en de ammoniak- en stikstofoxide-

uitstoot in het plangebied te beperken. Dit geldt met name bij uitbreiding en 

nieuwe vestiging van veehouderijbedrijven. 

 

Daarnaast dient het gemeentelijk ruimtelijk beleid gericht te zijn op het voor-

komen van mechanische verstoringen, aangezien dit negatieve invloeden heeft 

op habitattypen en de populatiedynamiek van plant- en diersoorten. Dit geldt 

met name bij toename van recreatiedruk (op land en water), toename van 

verkeer en aanleg van wegen.  

 

In het bestemmingsplan zijn de bestaande intensieve veehouderijbedrijven 

bestemd. Er is een ontheffing en wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding van 

het gebruik en het bouwvlak opgenomen. De uitbreiding wordt alleen verleend 
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mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het betreft onder andere de 

voorwaarden dat nieuwe bebouwing niet tot gevolg mag hebben dat de ammo-

niakdepositie toeneemt en de uitbreiding geen negatieve effecten heeft op 

natuurwaarden. Daarnaast worden er geen nieuwe recreatiegebieden of wegen 

opgenomen in het bestemmingsplan. Het beleid met betrekking tot het grond-

waterpeil valt niet binnen het bestemmingsplan.  

 

Het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet, de provincie Utrecht, zal 

deze visie nog in een overleg in het kader van het voorontwerp bestemmings-

plan moeten bevestigen. 

2 . 2   

E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur is een netwerk van gebieden in Nederland waar 

de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren 

in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verlie-

zen. De Ecologische Hoofdstructuur kan worden gezien als de ruggengraat van 

de Nederlandse natuur. De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit:  

- Kerngebieden, onder andere natuurterreinen, bossen en grote wateren. 

- Natuurontwikkelingsgebieden - gebieden die een goede mogelijkheid 

bieden voor het ontwikkelen van natuurwaarden. 

- Verbindingszones - zones die uitwisseling van soorten tussen bovenge-

noemde gebieden mogelijk maken. 

- Beheersgebieden - agrarisch gebied dat van belang is voor natuurwaar-

den en waarvoor een vergoeding beschikbaar is om een aangepast agra-

risch beheer toe te passen en belemmeringen te compenseren. 

 

Het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur is in 1990 geïntrodu-

ceerd in het Natuurbeleidsplan en voortgezet in de Planologische Kernbeslis-

sing van het Structuurschema Groene Ruimte. Dit maakt nu deel uit van de 

Nota Ruimte. Ruimtelijke ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur met signi-

ficant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Hier geldt het zogenaamde 'nee-tenzij'-

principe. Aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur wordt alleen verdedig-

baar geacht als er geen reële alternatieven zijn en sprake is van groot open-

baarbelang. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. 

Restschade moet worden gecompenseerd.  

In juli 2007 is door het Rijk en de provincies het beleidskader Spelregels Ecolo-

gische Hoofdstructuur, Beleidskader voor compensatiebeginsel, Ecologische 

Hoofdstructuur, saldobenadering en herbegrenzen Ecologische Hoofdstructuur 

uitgegeven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden geboden, onder andere 

bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Ecologische Hoofdstructuur waarbij de 

totale ontwikkeling leidt tot een nettowinst voor de Ecologische Hoofdstruc-

tuur. Daarnaast wordt hierin een beoordelingskader gegeven (significantie) en 

is ook externe werking een expliciet te beoordelen effect geworden.  

BELEID 
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Provincie Utrecht heeft in het Streekplan 2005-2015 de Ecologische hoofdstruc-

tuur planologisch verankerd. Hierin bestaat de Ecologische hoofdstructuur uit 

een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden, tussenlig-

gende agrarische gebieden met natuurwaarden en verbindingen daartussen. 

De provincie heeft onderscheidt gemaakt in zes verschillende gebieden, waar-

van drie binnen het gemeente Breukelen voorkomen. 

 

- Be s t aande  n a tu u r  verwijst naar gebieden die deel uitmaken van 

een samenhangend netwerk. Grote aaneengesloten natuurgebieden, zo-

als de Utrechtse Heuvelrug, maken in hun totaliteit deel uit van de be-

staande natuur. Uitgezonderd zijn de meer bebouwde gebieden die 

begrensd zijn met een rode contour. 

- N i euwe  n a tuu r  zijn de natuurgebieden die sinds 1 mei 1988 zijn 

ontwikkeld of nog moeten worden ontwikkeld. Dit zijn landbouwgronden 

waar op grond van aanwezige waarden of potenties belangrijke natuur-

waarden worden ontwikkeld, soms mede om bestaande natuurgebieden 

te versterken. 

-  E co lo g i s ch e  v e rb i n d i n g s zone s  zijn ingerichte of nog in te 

richten gebieden die planten en dieren de mogelijkheid bieden zich tus-

sen bestaande en nieuwe natuurgebieden te verplaatsen.  

 

In kader van de Ecologische hoofdstructuur, geldt volgens het Utrechts Provin-

ciaal beleid, dat nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de 

nabijheid van de ecologische hoofdstructuur niet zijn toegestaan indien 

deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aan-

tasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen 

van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-regime). 

2 . 2 . 1   

I n v e n t a r i s a t i e  E H S - n a t u u r  

In het plangebied zijn enkele gebieden aangewezen als onderdeel van de Eco-

logische hoofdstructuur. Tevens zijn landschappelijke structuren als oevers en 

kades langs de rivieren en watergangen als Ecologische verbindingszone aan-

gewezen.  

 

P o l d e r r e s e r v a a t  K o c ke n ge n  

Tegen de noordzijde van het het dorp Kockengen ligt een natuurgebied dat 

beheerd wordt door gemeente Breukelen en de Natuurgroep Kockengen. Het 

beheer van het gebied is gericht op het creëren van een situatie die doet den-

ken aan het kleinschalig polderlandschap rond 1900, met zijn cultuurgronden, 

zoals hooilanden en natte graslanden en ook om de flora en fauna uit die tijd 

terug te krijgen. Rietland met schraallandsoorten als rietorchis, wilde gagel en 

waterdrieblad worden hier aangetroffen. De wateren en rietlanden bieden een 

geschikt broedgebied voor enkele paartjes zwarte stern en een leefgebied voor 

zeldzame soorten als roerdomp en grote karekiet.  

EHS-GEBIEDEN 
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R i j k swe g  A 2  

Vlak langs de Rijksweg A2 nabij de Nieuwe wetering ligt een klein waterge-

biedje. Dit gebiedje maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone 

Angstel en Aa. Het natuurdoel is zoetwatergemeenschap. 

 

N i e uwe  na t uu r  

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en 

Maarssen. Een onderdeel ervan wordt gevormd door de aanleg van beplantin-

gen in de landschapsstroken aan weerszijden van de snelweg, de ecologische 

stapstenen en de inrichting rond de aansluitingen.  

Tussen de Vinkeveensche Plassen en Breukelen zijn er plannen voor de aanleg 

van een laagveenmoeras-ecosysteem in de vorm van moderne petgaten in het 

aanwezige veenpakket. De grondgedachte achter het voorstel om in de land-

schapsstroken ondermeer petgaten aan te leggen is de verwijzing naar de ont-

staansgeschiedenis van de grote plassen waar langs de weg loopt. De 

Vinkeveensche- en ook de Loosdrechtse Plassen zijn ontstaan uit vervening van 

het eertijds aanwezige moeras. Dit is gebeurd door middel van de winning van 

turf en veen onder water, dat vervolgens te drogen werd gelegd op naast gele-

gen kaden. Hierdoor ontstond een afwisseling van petgaten (water) en legak-

kers (kaden) (Inrichtingsplan Landschapstroken Petgaten, 1999).  

Langs de A2 vanaf Nieuwer ter Aa en het Haarrijn zullen landschapstroken als 

parklandschap ingericht worden. Het ‘parklandschap’ refereert aan de met 

parkbossen begroeide stroomruggen langs de Vecht. Het veenpakket is hier 

deels door rivierklei vervangen. Dit parkbossenlandschap zal samengesteld 

worden uit typische parkbossoorten en vochtige loofbossoorten. De bomen 

staan in wildverband als solitair of als groep bij elkaar. Tussen deze bomen en 

boomgroepen komt een kruidenrijk grasland tot ontwikkeling. De slootoevers 

van de landschapszone lopen aan de landschapskant flauw af en bieden gele-

genheid voor de ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever. Ter hoogte van 

het viaduct van de spoorlijn Woerden vindt de ontwikkeling plaats van een 

vochtig loofbos, buiten de landschapszone (Herziening Beplantingsplan A2-

Noord, 2008). 

 

A ng s t e l  e n  A a  

Deze verbindingszone ligt tussen Abcoude en Breukelen en vormt een in noord-

zuid richting liggende as tussen De Venen en het Vechtplassengebied. Belang-

rijkste aanknopingspunten zijn de veenrivier de Angstel en Aa met oevers en 

oeverlanden, enkele landgoederen en het recreatieterreintje Oukoperdijk. 

Belangrijkste knelpunten vormen de A2, een gemaal, de bebouwingskernen van 

Nieuwer ter Aa, een aantal bruggen en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Er 

wordt gestreefd naar waardevolle water- en oevervegetaties, oeverlanden en 

aanliggende moerassen en schraallanden. 

 

G e u z e n s l o o t  

Deze verbindingszone ligt ten zuiden van de Vinkeveensche Plassen en Loener-

sloot en vormt de centrale verbinding tussen De Venen en het Vechtplassenge-

ECOLOGISCHE  

VERBINDINGSZONES 
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bied. Belangrijkste aanknopingspunt is de Geuzensloot, terwijl het belangrijk-

ste knelpunt de A2 vormt. Er wordt gestreefd naar een Geuzensloot met waar-

devolle oevers en een brede aanliggende moeraszone. Ter hoogte van de A2 

zijn forse faunavoorzieningen aanwezig.  

 

D emmer i k - L o o s d r e ch t s e  p l a s s e n  

Deze verbindingszone ligt tussen het gebied ten zuiden van de Vinkeveensche 

Plassen ter hoogte van Loenen en Breukelen. De verbinding vormt samen met 

de Geuzensloot de centrale verbinding tussen De Venen en het Vechtplassen-

gebied. Belangrijkste aanknopingspunten zijn de oude goederenspoorweg, de 

Nieuwe wetering, het fort bij Nieuwersluis, een deel van de Vecht, de Drecht 

en de Weersloot. Belangrijkste knelpunten zijn de A2, de spoorlijn Amsterdam-

Utrecht, de sluizen van de Vecht met de Drecht en de Weersloot. 

Er wordt gestreefd naar een verbinding uit de oude goederenspoorweg met 

aanliggende zone met plasbermen en schraalland, brede watergangen en delen 

van de rivieren met waardevolle oevers en aanliggende zones met moe-

ras(bos), schraalland en nabij de Vecht tevens vochtig loofbos. 

2 . 2 . 2   

V o o r w a a r d e n  e n  c o n s e q u e n t i e s  v o o r  h e t  

b e s t e m m i n g s p l a n  

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid dient in verband met het voorgaande ge-

richt te zijn op het volgende: 

- Het voorkomen van oppervlakteverlies van het leefgebied van (be-

schermde) flora- en fauna. Een voorbeeld hiervan is het tegengaan van 

het dempen van sloten die geschikt zijn als leefgebied voor vissen. 

- Het voorkomen van verdroging, verzuring en vermesting. 

- Het voorkomen, dan wel minimaliseren van verontreiniging van grond- 

en oppervlaktewater in verband met voorkomende vissen en botanische 

waarden. In dit kader zijn de Wet verontreiniging oppervlaktewater 

(Wvo) en Kader Richtlijn Water (KWR) van belang. 

- Recreatie en een intensief (beroepsmatig) gebruik van waterwegen kun-

nen een negatieve invloed hebben. Dit is vooral relevant voor die delen 

die als ecologische verbindingszone zijn aangewezen. Belangrijk is hier 

de handhaving van rust in de broedperiode en winterperiode en het 

voorkomen of beperken van verstoring van oevers (aanlegsteigers). 

- Met name bij ecologische verbindingszones moet barrièrewerking voor-

komen worden. 

 

Verstorende ruimtelijke ontwikkelingen in en in de omgeving van de Ecologi-

sche hoofdstructuur, zijn in het bestemmingsplan gekoppeld aan een aanleg-

vergunning. Het gaat dan onder andere om de aanleg van aanlegsteigers, 

kampeerplaatsen, fiets- en wandelpaden, het vergraven, verruimen en dempen 

van bestaande waterlopen en het verwijderen van opgaande begroeiing. 
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3 S o o r t e n b e s c h e r -

m i n g  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt 

de bescherming van planten- en diersoorten. Het soortenbeleid uit de Vogel-

richtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 is met de Flora- en faunawet 

in de nationale wetgeving verwerkt. 

3 . 1   

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Onder de Flora- en faunawet zijn beschermd de inheemse zoogdieren (met 

uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte rat), alle inheemse vogels, 

amfibieën en reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en 

mieren en rivierkreeft, wijngaardslak en Bataafse stroommossel. Deze soorten 

zijn vermeld op lijsten die zijn gebaseerd op het Besluit aanwijzing dier- en 

plantensoorten Flora- en faunawet. 

 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun 

leefomgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. 

Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen wor-

den verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te be-

perken of ongedaan te maken (artikel 2). 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). 

 

De verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor mol, bosmuis en 

veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of op gebou-

wen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en 

faunawet in werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde 

soorten in drie beschermingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd 

onder de Flora- en faunawet' worden de soorten ingedeeld in tabellen. 

ZORGPLICHT 

BESCHERMINGSREGIMES 
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1. Algemene beschermde soorten (in dit rapport aangegeven als 'tabel 1-

soorten'). Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen vrij-

stelling voor de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 tot en met 

12 van de Flora- en faunawet. 

2. Overige beschermde soorten (in dit rapport aangegeven als 'tabel 2-

soorten'). Voor overige beschermde soorten en vogelsoorten geldt (bui-

ten het broedseizoen) eveneens een vrijstelling bij ruimtelijke activitei-

ten, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde ge-

dragscode. Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring 

van de soorten uit tabel 2 ontheffing worden aangevraagd. 

3. Strikt beschermde soorten: Bijlage 1-soorten van de AMvB 2004 en bijla-

ge IV-soorten van de Habitatrichtlijn (in dit rapport aangegeven als 'ta-

bel 3-soorten'). Voor deze soorten geldt in principe geen vrijstelling. 

Voor verstoring van deze soorten en van vogels kan slechts onder be-

paalde voorwaarden ontheffing worden verleend. 

3 . 2   

E c o s t r u c t u u r o n d e r z o e k  

Bij een in omvang beperkt bestemmingsplangebied bestaat het vooronderzoek 

voor de Flora- en faunawet uit het verzamelen van gegevens over voorkomen-

de soorten en een afweging of deze soorten beschermd zijn en onder de voor-

genomen activiteit negatieve effecten ondervinden. Voor het volledige 

grondgebied van een gemeente en voor de wettelijke planperiode van tien jaar 

kan echter een dergelijk inschatting niet worden gemaakt. Daarom is het on-

derzoek voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied West uitgevoerd volgens 

de zogenaamde Ecostructuurmethode. Bij deze methode wordt uitgegaan van 

de ecologische infrastructuur (ecostructuur) die het plangebied bevat. Het 

onderzoek bestaat uit drie stappen, welke hieronder nader worden uitgelegd. 

 

S t a p  1   I n v en t a r i s a t i e  s oo r ten  

Stap 1 bestaat uit het inventariseren van relevante soorten aan de hand van 

bestaande gegevens. Vanuit het bestemmingsplan zijn in het bijzonder soorten 

uit tabel 2 en 3 en vogels van belang, aangezien voor soorten uit tabel 1 bij 

ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling voor de verbodsbepalingen geldt. 

De tabel 2 en 3-soorten en vogels worden in dit onderzoek verder "ecostruc-

tuursoorten" genoemd. Voor de inventarisatie van de ecostructuursoorten en 

belangrijke leefgebieden van deze soorten is Het Natuurloket1 geraadpleegd, 

zijn gegevens opgevraagd bij Provincie Utrecht en is de website 

‘www.waarneming.nl’ geraadpleegd. Verder zijn waarnemingen verzameld uit 
                                                   
1 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF. 
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de landelijke en provinciale soortenatlassen voor zoogdieren, vissen en vleer-

muizen. De verspreidingsgegevens van dagvlinders en libellen zijn afkomstig 

uit het Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' van 

EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellen-

studie. 

 

S t a p  2   B ep a l en  e co s t r u c tuu r  

Stap 2 bestaat uit het bepalen van de ecologische infrastructuur ofwel "eco-

structuur". De ecostructuur bestaat uit landschapselementen waarlangs eco-

structuursoorten zich kunnen verplaatsen, zoals houtsingels, watergangen en 

bebouwing. Op basis van het raadplegen van topografische kaarten en lucht-

foto's (Google Earth) en een veldbezoek op 6 juli 2009 is de ecostructuur die 

belangrijk is voor de ecostructuursoorten in beeld gebracht. Toekomstig te 

ontwikkelen natuur (Natuurontwikkelingsgebieden uit het Streekplan Utrecht 

2005-2015) is ook opgenomen als ecostructuur. Hiermee wordt ook de be-

scherming van toekomstig te vestigen ecostructuursoorten, zoals groene gla-

zenmaker en ringslang, voor de wettelijke planperiode van tien jaar 

gewaarborgd (zie 2.2.1 Inventarisatie EHS-natuur, Nieuwe natuur). Vervolgens 

is voor de ecostructuur een zonering bepaald waarin ontwikkelingen een nega-

tief effect kunnen hebben op de in de ecostructuur aanwezige ecostructuur-

soorten. Dit geheel heet de "ecostructuurzone". 

 

S t a p  3   V e rwer k i n g  p l an r e g e l s  

Ruimtelijke ontwikkelingen als nieuwbouw, verbouw en sloop van bouwwerken 

en werkzaamheden aan houtsingels, bosschages en ruigten hebben mogelijk 

negatieve effecten op de ecostructuursoorten. Het gemeentelijk ruimtelijk 

beleid binnen een ecostructuurzone dient te zijn gericht op het uitvoeren van 

onderzoek naar voorkomen van natuurwaarden en effecten daarop, vooraf-

gaand aan ontwikkelingen. Buiten de ecostructuurzone kunnen ontwikkelingen 

bij recht toegestaan worden, aangezien de kans hier op overtreding van de 

Flora- en faunawet zeer gering is.  

3 . 3   

I n v e n t a r i s a t i e  e c o s o o r t e n  

Hierna worden de ecostructuursoorten per soortgroep besproken. De korte 

soortenbeschrijvingen zijn veelal gebaseerd op teksten uit de soortendatabase 

van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

3 . 3 . 1   

V a a t p l a n t e n  

De kilometerhokken in het plangebied zijn volgens het Natuurloket voor een 

groot deel goed onderzocht, enkele kilometerhokken zijn matig tot slecht on-

derzocht, in de periode van 1975 tot met 2007. De gebruikte gegevens zijn 

afkomstig van Provincie Utrecht, Natuurwerkgroep Kockengen en de website 
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‘www.waarneming.nl’. Een groot deel van het plangebied is goed onderzocht 

op het voorkomen van vaatplanten. De gegevens van beide bronnen zijn actu-

eel (2005-2008) en gedetailleerd.  

Volgens het Natuurloket zijn in het plangebied waarnemingen van drie eco-

structuursoorten bekend. Het beeld van de verspreiding van ecostructuursoor-

ten is vrij compleet. De ecostructuursoorten zijn in tabel A weergegeven. 

 

Tabel A. Ecostructuursoorten in de soortengroep vaatplanten in het plangebied van de ge-

meente Breukelen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime 

Rietorchis Dactylorhiza majalis ssp.praetermissa Tabel 2 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata Tabel 2 & rode lijst 

Wilde gagel Myrica gale Tabel 2 & rode lijst 

 

Het plangebied, gelegen in de regio “Veenweide”, is grotendeels opgebouwd 

uit laagveen. Alleen een strook langs het riviertje de Aa bestaat uit klei en is 

onderdeel van het overgangsgebied van het veenweidegebied naar de Vechtoe-

verwal. Het laagveen is in de middeleeuwen ontgonnen. Kenmerkend voor het 

veenweidegebied is het open grazige landschap met hier en daar geriefbosjes 

en beplanting rond boerderijen.  

 
In de beschermde natuurgebieden als polderreservaat Kockengen (onderdeel 

van Ecologisch hoofdstructuur), Armenlanden Ruwiel (beschermd natuurmonu-

ment) en oevers van Groote Heicop (ecologische verbindingszone), worden 

streng beschermde soorten aangetroffen. In deze vrij voedselarme tot matig 

voedselrijke oevers en veenmoerassen, worden ecostructuursoorten als water-

drieblad, rietorchis en wilde gagel waargenomen. Gebiedsgewijs worden de 

aandachtsoorten en bijzondere plantengemeenschappen kort besproken. 

 

G r a s l a nd e n  

De graslanden in het plangebied zijn voedselrijk en intensief beheert, en al-

leen begroeid met zeer algemene plantensoorten. De sloten tussen de graslan-

den in het plangebied zijn begroeid met algemene soorten als kleine 

kikkerbeet, witte waterlelie en gele plomp. Langs de oevers staan algemene 

plantensoorten als gele lis, kleine watereppe en egelboterbloem en licht be-

schermde soorten als zwanenbloem en gewone dotterbloem.  

 

R i e t -  e n  o e v e r l a nd e n  

In de beschermde natuurgebieden en ecologische hoofdstructuur bevinden zich 

bijzondere riet- en oeverlanden. Door het eeuwenlang gevoerde extensief 

beheer zijn hier schraalland met vegetatietype van nat en voedselarm karakter 

ontwikkeld. Deze gebieden worden gekenmerkt door soorten van blauwgras-

land, zoals blauwe zegge, tandjes gras en blauwe knoop. Ook worden hier 

rietorchis, ratelaar en kleine valeriaan waargenomen. Langs de oevers en in de 

sloten worden soorten als waterdrieblad, krabbenscheer en zwanenbloem 

waargenomen. De lagere delen van de oeverlanden, met fluctuerende water-

standen worden gekenmerkt door vegetatietype van laagveenmoeras en moe-



 

  
038.00.01.20.09 - Natuurwaardeninventarisatie bestemmingsplan Landelijk Gebied West - 

23 

rasbossen. Hier kunnen soorten als wilde gagel, zwarte els en veenmossen 

voorkomen.  

 

De groeiplaatsen van de bijzondere ecostructuursoorten zijn grotendeels be-

perkt tot de natuurgebieden, omdat daar de geschikte milieus aanwezig zijn. 

Deze natuurgebieden vallen alle binnen de ecostructuurzone. Verder zijn oe-

verzones van de rivieren in de ecostructuurzone gelegd. Op landgoederen kun-

nen bijzondere stinzensoorten voorkomen, ook deze terreinen vallen onder de 

ecostructuurzone. Er zijn niet direct ecostructuursoorten te verwachten in de 

intensief in gebruik zijnde graslanden en bebouwde gebieden. De verspreiding 

van zaden over grotere afstanden kan via dieren, wind of water over verschil-

lende kilometers plaatsvinden. De eisen aan de omstandigheden tijdens de 

verplaatsing zijn meestal gering. Voor een geslaagde vestiging op nieuwe 

plaatsen gelden wel hoge eisen. De kans om de ecostructuursoorten buiten de 

geschikte leefgebieden aan te treffen, wordt daarmee klein.  

 

C o n c l u s i e  

Binnen de ecostructuur dient nader onderzoek naar beschermde planten plaats 

te vinden, wanneer het gaat om ontwikkelingen als bodemwerkzaamheden, 

beïnvloeden van de waterstand en werkzaamheden als kappen en dunnen van 

houtsingels, bosschages en ruigten.  

3 . 3 . 2   

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Gebruikte gegevens over vleermuizen zijn afkomstig uit de Atlas van de Neder-

landse vleermuizen (Limpens, 1997). De gegevens lijken, hoewel verouderd, 

vrij compleet en geven een goed beeld van voorkomende soorten. De ecostruc-

tuursoorten worden in tabel B weergegeven. 

 

Tabel B. Ecostructuursoorten in de soortengroep vleermuizen in het plangebied van de ge-

meente Breukelen 

Nederlandse naam Latijnse naam Beschermingsregime 

Baardvleermuis Myotis mystacinus Tabel 3 

Franjestaart Myotis nattereri Tabel 3 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Tabel 3 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Tabel 3 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Tabel 3 

Meervleermuis Myotis dasycneme Tabel 3 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Tabel 3 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Tabel 3 

Watervleermuis Myotis daubentonii Tabel 3 

 

Aangetroffen soorten komen verspreid over vrijwel het gehele plangebied 

voor. Hierna wordt het leefgebied en de leefwijze van de voorkomende vleer-

muissoorten besproken. 

 

Franjestaart is in Nederland tamelijk zeldzaam. Franjestaart is vooral aan 

bosrijke omgeving en kleinschalig landschap gebonden en kan in dergelijke 

ECOSTRUCTUURZONE 

FRANJESTAART 
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gebieden weer vrij algemeen zijn. Het dier jaagt in bomenlanen, tussen boom-

kronen, maar ook boven water, in open broekbossen en begroeide oevers. 

Lijnvormige elementen als lanen, bosranden, bomenrijen, houtwallen en oe-

verbegroeiing zij voor franjestaarten van belang als oriëntatielijnen tijdens het 

vliegen tussen verblijfplaats en jachtgebied. 

Kolonies zijn in Nederland vooral gevonden in bomen en recent ook in gebou-

wen (spleetvormige ruimten en zolders van kerken en boerderijen). Kraamko-

lonies bestaan gemiddeld uit 20-80 dieren en gebruiken een cluster van 

meerdere verblijfplaatsen in een klein gebied. Franjestaarten verhuizen re-

gelmatig tussen deze verblijfplaatsen waarbij groepen zich vaak opsplitsen en 

hergroeperen. In Nederland gebruiken franjestaarten vooral ondergrondse 

ruimten zoals groeven, forten, ijskelders en bunkers als winterverblijfplaats. 

Daarbij kruipen ze meestal diep weg in scheuren en kieren. Franjestaart is een 

standsoort die meestal minder dan 60 km aflegt tussen zomer- en winterver-

blijfplaatsen.  

 

Baardvleermuis is in Nederland een schaars voorkomende soort in het klein-

schalige agrarische cultuurlandschap en in bosgebieden. Baardvleermuis be-

woont in de zomer spleten en gaten in bomen, zolders, ruimtes achter 

betimmeringen en vensterluiken aan huizen of zit in vleermuiskasten. Een 

kraamgroep varieert van tien tot meer dan honderd dieren en bewoont een 

netwerk van verblijfplaatsen, waarbij telkens slechts een deel van de verblijf-

plaatsen binnen het netwerk wordt bewoond. Individuele dieren en groepen 

verhuizen regelmatig. Als winterverblijf kiest Baardvleermuis vooral on-

deraardse ruimten zoals kalksteengroeven, bunkers, forten, vestingwerken, 

oude steenfabrieken, ijs- en kasteelkelders.  

 

Gewone dwergvleermuis leeft in gesloten tot halfopen landschappen in klein-

schalige landbouwgebieden, dorpen, steden, parken en tuinen. Het dier jaagt 

in de beschutting van opgaande vegetatie, binnen de bebouwing in tuinen en 

bij straatlantaarns, boven water, in bossen en langs bosranden, in en langs 

lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. De verblijfplaatsen 

worden in spouwmuren gevonden, maar ook achter betimmeringen en daklijs-

ten of onder dakpannen. Gewone dwergvleermuizen gebruiken de verblijf-

plaatsen van het netwerk plaatsgetrouw, maar verhuizen daarbinnen vaak. 

Overwinterende dieren verblijven vooral in gebouwen, in spouwmuren, achter 

daklijsten en onder dakpannen, maar ook in spleten in muren van forten. 

 

Gewone grootoorvleermuis vliegt door beschutte plekken in bossen en klein-

schalig parkachtig landschap, boven bospaden, lanen en open plekken, langs 

bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenbegroeiing of langs de kroon van 

(bloeiende) bomen. Ze worden zowel op zolders, achter betimmeringen, dak-

lijsten en vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, als in holten en 

spleten in bomen en in vleermuiskasten aangetroffen. De (kraam)groep leeft in 

een netwerk van een groot aantal bij elkaar gelegen verblijfplaatsen. De die-

ren verhuizen vaak. Ze volgen lijnvormige structuren als vliegroute, maar in 

het bos of in heel kleinschalig landschap vliegen ze gewoon overal doorheen. 

BAARDVLEERMUIS 
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Als winterverblijf worden grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, 

bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en (kasteel)kelders gebruikt. Over-

winterende gewone grootoorvleermuizen zijn echter ook op zolders, in kerkto-

rens en een enkele keer in boomholten gevonden.  

 

 
Wa t e r v l e e rm u i z e n  G e w o n e  g r o o t o o r v l e e rmu i s  

 

Laatvlieger is een gebouwbewonende soort die overal in Nederland wordt aan-

getroffen, vooral in relatief open gebied. Het is een typische soort van het 

agrarische landschap en bebouwingskernen. In de buurt van de bebouwde kom 

wordt laatvlieger vaak gezien, jagend op insecten in het licht van straatlan-

taarns. Doorgaans vliegt laatvlieger in de beschutting van bosranden, heggen 

en lanen op een hoogte tussen 5 m en 20 m boven (vochtige) graslanden, wei-

landen, langs kanalen en vaarten en in tuinen en parken met vijvers. Verblijf-

plaatsen van de (kraam)groepen zijn vooral bekend in en op gebouwen: in 

spouwmuren, achter betimmeringen en daklijsten, onder dakpannen en op 

zolders. Ze bewonen een netwerk van verschillende huizen tot op hooguit en-

kele honderden meters uit elkaar. Ze verhuizen soms wel binnen het netwerk, 

maar zijn in principe erg plaatsgetrouw. Soms wordt hetzelfde huis jaar na 

jaar als zomer- en winterverblijf gebruikt. Vliegroutes volgen, waar mogelijk, 

lijnvormige structuren, maar bij gunstige weersomstandigheden wordt over 

grotere afstanden door open gebied gevlogen.  

 

Meervleermuis heeft 's zomers een ruime verspreiding in het noorden en wes-

ten van ons land. Kraamkolonies van de soort bevinden zich in diverse typen 

gebouwen (kerken, boerderijen, zestigerjaren woonhuizen), steevast in de 

nabijheid van waterrijke gebieden. Elke kolonie heeft maar een paar vaste 

plekken. Een groot deel van het jaar zitten vrouwtjes en mannetjes op aparte 

locaties. Tijdens de vlucht worden houtwallen, waterwegen en andere structu-

ren in het landschap gevolgd. Het foerageren, gebeurt boven open water, plas-

sen, kanalen, vaarten, en meren tot op 15 km van de verblijfplaats. Als 

winterverblijf gebruikt meervleermuis ondergrondse locaties in grotten, mer-

gelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en (kasteel)kelders, de 

vrouwtjes grotendeels in het buitenland (Eifel, Hartz en Ardennen). 

 

Rosse vleermuizen zijn typische bewoners van oude bomen, maar tegelijkertijd 

zijn ze gebonden aan open landschap, zoals veengebieden, moerassen, grote 

meren, infiltratiegebieden en uiterwaarden. Rosse vleermuizen jagen hoog in 

LAATVLIEGER 

MEERVLEERMUIS 

ROSSE VLEERMUIS 



038.00.01.20.09 - Natuurwaardeninventarisatie bestemmingsplan Landelijk Gebied West 
26 

de lucht, op meer dan 100 m hoogte. Direct na het uitvliegen jagen dieren veel 

lager, boven een open plek in het bos, langs een bosrand of boven beschutte 

waterpartijen of weilanden. Vooral in het najaar jagen ze ook graag bij straat-

lantaarns of boven een hel verlicht verkeersplein of een verlichte kruising in de 

bebouwde kom. Rosse vleermuizen gebruiken vooral boomholten (onder andere 

spechtengaten) voor kraamkolonies, als winterverblijven en verblijfplaatsen 

van paartjes en individuele dieren.  

 

 
R u i g e  dw e r g v l e e rm u i s  R o s s e  v l e e rm u i s  

 

Ruige dwergvleermuis is een soort van halfopen, bosrijke landschappen. Vaak 

jagen ze langs bosranden, door lanen, boven open plekken in bos en langs 

houtwallen. Waterpartijen en beschutte oevers vormen een belangrijk onder-

deel van het leefgebied. Kraamgroepen zijn in Nederland nauwelijks gevonden. 

Solitaire mannetjes en kleine groepen zijn gevonden in spleten en gaten in 

bomen, achter loshangend schors en in vogelnestkasten. Ze gebruiken meerde-

re verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. Ze jagen tot op 5 km à 10 km 

van de verblijfplaats, waarbij de vliegroutes zoveel mogelijk lijnvormige struc-

turen volgen. Roepende territoriale mannetjes en paarverblijven zijn in Neder-

land gevonden in nest- en vleermuiskasten, boomholtes, achter daklijsten en 

betimmeringen, maar ook onder dakpannen of in spouwmuren. Als winterver-

blijf zijn gebouwen (spouwmuren, dakpannen, betimmering), houtstapels, 

maar ook boomholten, nestkastjes en vleermuiskasten bekend. 

 

Watervleermuis is een boombewonende soort van halfopen tot gesloten, wa-

terrijk en bosrijk landschap. De soort jaagt vlak boven het wateroppervlak van 

beschutte wateren of aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en 

parken, smalle vaarten en langs langzaam stromende rivieren en beken. Wa-

tervleermuis kan ook boven land jagen, relatief laag boven bospaden of op 

beschutte, open plekken in het bos en soms hoger tussen de boomkronen. Zo-

mergroepen van de soort zijn vooral bekend van spleten en gaten in holle bo-

men. Bij uitzondering worden (kraam)groepen op kerkzolders, in 

vleermuiskasten, in bunkers of in oude forten gevonden. Als winterverblijf 

gebruikt watervleermuis ondergrondse locaties in grotten, mergelgroeven, 

oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en (kas-

teel)kelders. 

 

Vleermuizen gebruiken over het algemeen lijnvormige (landschaps)elementen 

om langs te jagen en te vliegen. Deze structuren zorgen ervoor dat vleermui-

RUIGE DWERGVLEERMUIS 
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ECOSTRUCTUURZONE 
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zen zich kunnen oriënteren in het landschap. Omdat vleermuizen, met uitzon-

dering van enkele soorten, geen grotere open ruimten zonder structuren over-

steken, kan de te beschermen zone over en vlak langs de opgaande elementen, 

zoals houtsingels en waterelementen worden gelegd. Bouwwerken en opgaand 

groen langs landschappelijke structuren zijn in de vleermuiszone opgenomen, 

aangezien hierin verblijfplaatsen aanwezig zijn. Vanwege het belang van ge-

bouwen voor verblijfplaatsen, is ook de bebouwde kom ecostructuur voor 

vleermuizen. Erfbeplanting wordt door de meeste soorten gebruikt om te ja-

gen. Voorkomende vleermuissoorten kunnen zich verplaatsen over grote af-

standen, per soort variërend van 1 km tot 30 km. 

 

C on c l u s i e  

Het voorkomen van vleermuizen is in zowel de ecostructuurzone als in een 

vleermuiszone opgenomen. Binnen de vleermuiszone is het zeer aannemelijk 

dat overige ecostructuursoorten, zoals planten of amfibieën, niet voorkomen. 

Derhalve hoeft geen naderonderzoek naar de overige soortgroepen worden 

verricht. Binnen de vleermuizenzone dient in kader van ruimtelijke ontwikke-

ling alleen nader onderzoek naar vleermuizen plaats te vinden 

 

Wanneer binnen de ecostructuurzone of vleermuiszone de volgende ontwikke-

lingen plaats vinden, is de kans groot dat een gebod van de Flora- en faunawet 

wordt overtreden:  

- Aan-, uit- en verbouw (en sloop) van bouwwerken. Het betreft dan met 

name bouwwerken met spouwmuren en/of dakpannen. Hierdoor kunnen 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten worden vernietigd. 

- Kappen en dunnen van houtsingels, bosschages en ruigten. Deze zijn moge-

lijk onderdeel van het jachtgebied of vliegroute van vleermuissoorten, en 

worden hierdoor aangetast. Daarnaast kunnen verblijfplaats van boombe-

wonende soorten hierdoor worden vernietigd.  

- Aanleg van verlichting, zoals straatlantaarns en sportveldverlichting. Door 

lichtverstoring kunnen vliegroutes en jachtgebieden ongeschikt woorden 

voor vleermuissoorten. 

 

Derhalve dient ruim voor aanvang van de genoemde ontwikkelingen nader 

onderzoek naar vleermuizen in kader van de Flora en fauna wet plaats te vin-

den. In het bestemmingsplannen zijn deze ontwikkelingen gekoppeld onder 

andere aan een aanlegvergunning.  

3 . 3 . 3   

Z o o g d i e r e n - o v e r i g  

Gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de Atlas van de Nederlandse zoogdieren 

(Broekhuizen, 1992) en Belangrijke Zoogdiergebieden in Nederland (Dijkstra, 

1997). De gegevens zijn verouderd, maar zijn nog steeds vrij volledig en geven 

hierdoor een goed beeld van voorkomende soorten. Tevens zijn gedetailleerde 

en recente gegevens aangeleverd door Provincie Utrecht. Uit deze gegevens 

zijn geen waarnemingen van ecostructuursoorten binnen het plangebied be-
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kend. Desondanks, kunnen, gezien de ligging van het plangebied en aanwezig-

heid van geschikte biotoop in het gebied, mogelijk twee ecostructuursoorten 

voorkomen in het plangebied. 

 

Tabel C. Ecostructuursoorten in de soortgroep zoogdieren-overige in het plangebied van de 

gemeente Breukelen 

Nederlandse naam Latijnse naam Beschermingsregime 

Noordse woelmuis Microtus oeconomus Tabel 3 

Waterspitsmuis Neomys fodiens Tabel 3 

 

Hierna worden de voorkomende beide soorten besproken. 

 

De noordse woelmuis leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. 

De soort heeft een duidelijke voorkeur voor natte terreinen, zoals rietland, 

moeras, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde 

terreinen. Doordat de noordse woelmuis geen watervrees heeft, kan hij goed 

eilandjes bereiken, waar hij dan vaak als enige woelmuis voorkomt. Het plan-

gebied ligt tussen drie belangrijke leefgebieden van noordse woelmuis, Ooste-

lijke Vechtplassengebied, Nieuwkoopseplassen en Vinkeveensche Plassen. 

Gebieden met geïsoleerde vochtige eilandjes, zoals het Polderreservaat, zijn 

potentieel leefgebied voor noordse woelmuis. 

 

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel 

stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie 

en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en 

daar waar grondwater opwelt. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar 

bodembedekkende vegetatie aanwezig is en waar binnen een straal van  

500 m water is te vinden. Meestal komt deze soort niet verder dan 1,5 m uit de 

rand van het water. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijk-

heid zijn waar de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te 

eten. Een belangrijk leefgebied van waterspitsmuis, de Nieuwkoopsche Plassen 

ligt relatief nabij het plangebied. Enkele oevers in het plangebied zijn potenti-

eel leefgebied van waterspitsmuis. Deze soort komt in lage dichtheden voor en 

is lastig te waarnemen, hierdoor is aanwezigheid van deze soort in het plange-

bied niet uit te sluiten. 

 

E c o s t r u c t u u r z o n e  

De verblijfplaatsen van noordse woelmuis en waterspitsmuis liggen voorname-

lijk in het voedselarme laagveengebieden. Mogelijk komen deze soort voor in 

gebieden zoals Polderreservaat en Armenlanden, deze zijn reeds als natuurge-

bied aangewezen en liggen dus in de ecostructuurzone. Daarnaast zijn ook 

oeverzones van waterlopen met een goede waterkwaliteit in het plangebied, 

waaronder mogelijk de kanalen Groote Heicoop, Bijleveld en Demmerikse kade 

of de riviertjes Aa en Angstel, van belang voor waterspitsmuis. Deze oevers 

zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en reeds onderdeel van de 

ecostructuurzone.  

 

NOORDSE WOELMUIS 

WATERSPITSMUIS 
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Con c l u s i e  

Binnen de ecostructuurzone dient ten behoeve van de Flora en faunawet nader 

onderzoek naar noordse woelmuis en/of waterspitsmuis plaats te vinden bij de 

volgende ontwikkelingen: 

- Vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen 

- Vergraven van oevers en deponeren van grond (bagger) op oevers, hier-

door worden oevers ongeschikt voor waterspitsmuis.  

- Verandering van helling van oevers, beide soorten hebben voorkeur voor 

plas-dras oevers. 

- Verandering van oeverbeheer. Ruige oeverstroken worden ongeschikt als 

habitat of verbindingszone voor deze soorten als ze: 1) te smal worden 

gemaakt, 2) er te frequent wordt gemaaid of 3) de (riet)vegetatie hele-

maal wordt verwijderd.  

- Veranderingen in waterhuishouding en waterkwaliteit, voornamelijk 

verlaging van het grondwaterpeil maar ook vermindering van dynamiek 

leidt tot ongeschikt leefgebied voor noordse woelmuis.  

 

In het bestemmingsplan zijn de eerste drie genoemde ontwikkelingen gekop-

peld aan een aanlegvergunning. 

3 . 3 . 4   

V o g e l s  

In het plangebied komt een groot aantal vogelsoorten voor. Aangezien alle 

inheemse vogelsoorten beschermd zijn, worden deze hier niet allemaal be-

sproken. Er is voor gekozen om enkele belangrijke vogelgebieden kort uit te 

lichten. Daarnaast wordt ingegaan op vogels met jaarrond beschermde nest-

plaatsen. 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een veenweidegebied, afgewisseld 

door kanalen en rivieren met rietkragen en moerasoevers. In het Ontwerp Na-

tuurbeheerplan van Provincie Utrecht is bijna het gehele plangebied aangewe-

zen als agrarisch beheertype weidevogelgebied. Er zijn geen 

ganzenfoerageergebieden aangewezen binnen het plangebied (zie kaart 3.1.). 

Enkele belangrijke vogelgebieden zullen worden besproken. 
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K a a r t  3 . 1  A g r a r i s c h e  b e h e e r t y p e n  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

 

Het laagveenmoerasgebied ten noorden van Kockengen is een waardevol vo-

gelbroedgebied. Kritische soorten als zwarte stern, ijsvogel en waterral komen 

in dit natuurgebied tot broeden. De rietkragen bieden geschikt broedgelegen-

heid voor rietzanger, kleine karekiet en snor. Eveneens is het gebied rustplaats 

voor purperreiger, ooievaar en ransuil. (bron: Natuurwerkgroep Kockengen) 

 

Het open veenweidegebied met vochtige weilanden is belangrijk foerageer- en 

rustgebied voor overwinterende soorten als smient, grauwe gans, knobbel-

zwaan en stormmeeuw. In het voorjaar komen broedvogels als grutto, kievit, 

scholekster en tureluur hiervoor. De weilanden, de watergangen tussen de 

weilanden en de oevers van de kanalen Groote Heicoop, Bijleveld en riveirtje 

de Aa bieden geschikte foerageer gebieden voor soorten als ooievaar, blauwe 

reiger, grote zilverreiger en purperreiger. Ook zijn langs de oevers van deze 

watergangen broedende soorten als waterhoen, meerkoet, visdief en knobbel-

zwaan te verwachten. 

 

De houtwallen en struwelen die verspreidt in de polders van het plangebied 

liggen, bieden geschikt broedgebied voor soorten als bosrietzanger en spotvo-

gel. Ook algemeen voorkomende soorten als merel, vink, winterkoninkje en 

ekster komen tot broeden in deze begroeiing.  

 

De boerderijen en woningen in het plangebied bieden ook geschikt broedgele-

genheid en foerageergebied voor soorten als boerenzwaluw, huiszwaluw en 

huismus en gierzwaluw. Deze soorten broeden in schuren, stallen en onder 

dakpannen van gebouwen.  

 

POLDERRESERVAAT 

OPEN VEENWEIDEGEBIED 

OPGAANDE BEPLANTINGEN 

GEBOUWEN 
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Vogels zijn erg mobiel en voor migratie niet sterk afhankelijk van landschaps-

elementen. De ecostructuurzone kan daarom lastig worden afgestemd op vo-

gels. Voor activiteiten in het hele plangebied dient rekening te worden 

gehouden met het voorkomen van vogels. Een belangrijke factor voor vogels is 

het behoud van rust en het voorkomen van verstoring. Voor weidevogels is 

daarnaast openheid van het gebied van groot belang. Vrijwel het gehele  plan-

gebied is in het Streekplan Utrecht 2005-2015 aangegeven als goede tot zeer 

goede weidevogelgebieden (kaart 3.1). Wanneer agrarische gronden zijn opge-

nomen in het door Gedeputeerde Staten vastgesteld collectief beheerplan kan 

een subsidieverzoek voor weidevogelbeheer aangevraagd worden. Binnen de 

begrensde ganzenfoerageergebieden zijn er subsidiemogelijkheden in het ka-

der van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie 

Utrecht. Het Natuurbeheerplan heeft geen planologische consequenties of 

consequenties voor bestemmingsplannen. De begrenzing van natuurgebieden 

heeft geen consequenties voor de uit een geldend bestemmingsplan voort-

vloeiende bestaande gebruiksmogelijkheden van begrensde gronden en ook 

niet voor daarnaast gelegen gronden. De gebruiksmogelijkheden van een per-

ceel met een agrarische bestemming worden uitsluitend bepaald door het gel-

dende bestemmingsplan. Een natuurbeheerplan heeft dus geen enkele invloed 

op bestaande gebruiksmogelijkheden. 

 

Over het algemeen geldt voor de meeste vogelsoorten dat geen verbodsbepa-

lingen van de Flora- en faunawet worden overtreden als er rekening met het 

broedseizoen wordt gehouden. In het plangebied komen echter ook vogels voor 

die gebruikmaken van vaste verblijfplaatsen die jaarrond beschermd zijn.  

Uit de gegevens komen boomvalk, sperwer, buizerd, torenvalk, gierzwaluw en 

huismus en specht naar voren. Deze soorten zijn jaarrond beschermd. Wanneer 

een jaarrond beschermd nest is aangetroffen en deze door de ingreep zal ver-

dwijnen of de omgeving ervan wordt aangetast, is altijd nader onderzoek nodig 

voor een ontheffingsaanvraag. 

 

Con c l u s i e  

Zoals eerder aangegeven, zijn vogels erg mobiel en voor migratie niet sterk 

afhankelijk van landschapselementen. De ecostructuurzone kan daarom lastig 

worden afgestemd op vogels. Vaste verblijfplaatsen van de hierboven genoem-

de soorten liggen vooral in bossen en groenstructuren met opgaand groen. 

Deze structuren zijn dan ook in de ecostructuurzone gelegd.  

Eventuele broedplaatsen van gierzwaluw en huismus in gebouwen in het open 

buitengebied zullen echter deels niet binnen de ecostructuurzone vallen. Gier-

zwaluw heeft een voorkeur voor hoge gebouwen, die als vrijstaand in het plan-

gebied niet voorkomen. Geschikte gebouwen voor nestplaatsen van huismus 

komen, zijn eveneens geschikt als verblijfplaats voor vleermuis. Deze gebou-

wen zijn reeds ondervangen binnen de vleermuiszone of ecostructuurzone. 

 

In het bestemmingsplan zijn ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op 

broedplaatsen van gierzwaluw en huismus gekoppeld aan aanleg vergunningen. 

Het betreft ontwikkelingen die ook effect kunnen hebben op vleermuizen.  

ECOSTRUCTUURZONE 
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3 . 3 . 5   

A m f i b i e ë n  

Gebruikte gegevens zijn afkomstig van de RAVON Waarnemingenoverzicht 2006 

van de Stichting RAVON. Tevens zijn gedetailleerde en recente gegevens aan-

geleverd door Provincie Utrecht. Het plangebied is zeer waterrijk waardoor er 

voldoende voortplantingsgebieden zijn voor algemene amfibiesoorten. De 

voorkomende ecostructuursoorten in het plangebied worden in tabel D weer-

gegeven. 

 

Tabel D. Ecostructuursoorten in de soortgroep amfibieën in het plangebied van de gemeente 

Breukelen 

Nederlandse naam Latijnse naam Beschermingsregime 

Poelkikker Rana lessonae Tabel 3 

Rugstreeppad Bufo calamita Tabel 3 

 

Hierna worden de voorkomende soorten besproken. 

 

In het plangebied zijn exemplaren van het groenkikkercomplex waargenomen. 

Met het groenekikkercomplex worden de twee soorten poelkikker (tabel 3) en 

meerkikker (tabel 1) en de kruising tussen beide soorten: bastaardkikker of 

middelste groene kikker (tabel 1) bedoeld. Deze soorten zijn in het veld moei-

lijk van elkaar te onderscheiden. Poelkikker is een soort uit tabel 3 en staat 

tevens op de Rode lijst vermeld als kwetsbaar.  

Poelkikker leeft in kleine, vaak geïsoleerde wateren met een rijke watervege-

tatie. Ze zijn aan te treffen in laagveenmoerassen, poelen, sloten, natte gras-

landen, heidevennen en hoogvenen. De soort heeft een grotere voorkeur voor 

voedselarme omstandigheden dan de andere groene kikkers. Hoewel poelkikker 

veel in en bij het water verblijft, is de soort minder aan water gebonden dan 

bastaardkikker en meerkikker. De dieren foerageren hoofdzakelijk op het land 

en overwinteren daar ook merendeels.  

 

Rugstreeppad is een soort uit tabel 3. Rugstreeppad leeft vooral in open ter-

reinen waar de bodem en vegetatie regelmatig veranderingen ondergaan, bij 

voorkeur op droge en losgrondige bodems die snel opwarmen. Dit kunnen duin- 

en heidegebieden zijn of uiterwaarden en geaccidenteerde, door mensen beïn-

vloede terreinen, zoals oude kleiafgravingen, verlaten zandgroeven, met zand 

opgespoten terreinen in haven- en industriegebieden en afgeplagde terreinen. 

Rugstreeppad staat bekend als superpionier en duikt regelmatig op bij bouw-

terreinen en pas opgespoten gronden in stedelijk gebied. In zijn voortplan-

tingswater heeft rugstreeppad het liefst zo min mogelijk begroeiing. Kale 

oevers en ondiep water zijn de belangrijkste kenmerken voor een geschikt 

voortplantingswater. Vooral tijdelijke wateren, zoals vochtige duinvalleien, 

ondergelopen weilanden en laagtes in heideterreinen of bouwputten voldoen 

aan die eisen. De overwinteringslocaties zijn vaak zandige plekken en bosjes in 

de nabijheid van water, soms wel 1 m diep onder de grond. Ook 

(zand)gronddepots kunnen deze functie vervullen.  

POELKIKKER 

RUGSTREEPPAD 



 

  
038.00.01.20.09 - Natuurwaardeninventarisatie bestemmingsplan Landelijk Gebied West - 

33 

Het leefgebied van bovengenoemde amfibieën zal grotendeels beperkt zijn tot 

de natuurgebieden. Rugstreeppad is onder andere waargenomen langs het 

spoor Woerden-Breukelen. Dit gebied is onderdeel van de ecologische verbin-

dingszone en valt binnen de ecostructuurzone. Rugstreeppad kan ook buiten de 

ecostructuurzone het voorkomen. Deze soort komt kan ook aangetroffen wor-

den op (recent) bebouwde locaties zoals in de bebouwde kom. Derhalve dient 

tijdens grote bouwwerkzaamheden rekening gehouden te worden met deze 

soort. De soorten zijn niet te verwachten in agrarisch gebied dat intensief in 

gebruik is en ook niet in gebieden die langere tijd zijn bebouwd en verhard. 

 

Con c l u s i e  

Binnen de ecostructuurzone dient bij de volgende werkzaamheden nader on-

derzoek naar amfibieën plaats te vinden. 

- bodemwerkzaamheden, zoals bouwrijp maken van grond en vergraven; 

- werkzaamheden aan waterpartijen en waterlopen. 

In het bestemmingsplan zijn deze ontwikkelingen reeds gekoppeld aan aanleg-

vergunningen.  

 

Buiten de ecostructuurzone zijn bij grote ontwikkelingen als aanleg van nieuwe 

wegen of woonwijken de kans op verstoren of doden van rugstreeppad groot. 

Omdat rugstreeppad als pioniersoort in heel Nederland voorkomt, is inciden-

teel verlies van leefgebied niet direct negatief voor de populatie. Wanneer 

bodemwerkzaamheden zoals vergraven en dempen met beleid wordt gedaan, is 

er juridisch geen sprake van verstoring. Bijvoorbeeld omdat gewerkt wordt 

volgens een erkende gedragscode. De sloten dienen vanaf één zijde te worden 

dichtgeschoven richting een open waterverbinding. Indien niet op deze manier 

kan worden gewerkt, dient eerst nader onderzoek te worden uitgevoerd.  

Grote ontwikkelingen zijn niet toegestaan in het bestemmingsplan, de overige 

werkzaamheden zijn reeds gekoppeld aan een aanleg vergunning. 

3 . 3 . 6   

R e p t i e l e n  

Gebruikte gegevens zijn afkomstig van de RAVON Waarnemingenoverzicht 2006 

van de Stichting RAVON. Tevens zijn gedetailleerde en recente gegevens aan-

geleverd door Provincie Utrecht en Natuurgroep Kockengen. Uit de gegevens 

komt één ecostructuursoort naar voren, namelijk ringslang.  

 

Ringslang is een soort uit tabel 3. Ringslang kan voorkomen in de buurt van 

oevers in vochtige veengebieden of moerasachtige locaties die afgewisseld zijn 

met hogere, liefst zandige overwinteringsgebieden. De ringslang kan goed 

zwemmen en jaagt op het land en in het water. Zijn voedsel bestaat voorna-

melijk uit muizen, padden, kikkers, watersalamanders en kleine visjes. Van-

daar dat de soort voldoende en kwalitatief goed water in zijn omgeving nodig 

heeft. Het leefgebied moet verder rijk zijn aan variatie in vegetatiedichtheid, 

zonexpositie en vochtigheid en moet voldoende schuilplaatsen bieden. De soort 

is regelmatig in wegbermen aan te treffen. Zelfs als in het aanliggende gebied 

ECOSTRUCTUURZONE 
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geen ringslangen voorkomen. De bermsloten of andere aanliggende wateren 

moeten dan echter wel een goed ontwikkelde moerasvegetatie hebben. De 

aanwezigheid van voldoende schuilmogelijkheden (houtwallen, dichte vegeta-

tie et cetera) is van groot belang.  

Ringslangen leggen eind juni ongeveer 20 eieren in broeihopen van organisch 

materiaal (compost- en bladhopen). Deze zijn onder andere vanwege hun 

warmteontwikkeling essentieel voor het uitkomen van de eieren wat doorgaans 

in augustus en september gebeurd. Broedplaatsen kunnen verschillende jaren 

achter elkaar gebruikt worden en in de regel door meer vrouwtjes tegelijk. In 

de herfst zoeken de ringslangen overwinteringsplekken op zoals muizenholen in 

(spoor)dijken, de ruimtes tussen de basaltblokken van waterweringen en onder 

boomwortels.  

 

Het leefgebied van ringslang valt voor een grootdeel binnen natuurgebieden, 

als de Polderreservaat en mogelijk de oevers van Groote Heicop, Bijleveld en 

de rivieren Aa en Angstel, en ligt hierdoor binnen de ecostructuurzone.  

Het is mogelijk dat ringslang overwinterd en gebruikt maakt van composthopen 

in tuinen en erven nabij deze gebieden. Het wordt aanbevolen met deze moge-

lijkheid rekening te houden bij ontwikkelingen nabij het leefgebied van ring-

slang.  

 

Con c l u s i e  

Ontwikkelingen binnen de ecostructuurzone die mogelijk effect hebben op 

ringslang komen overeen met de ontwikkelingen genoemd bij amfibiën. Deze 

ontwikkelingen zijn in het bestemmingsplan gekoppeld aan aanlegvergunnin-

gen. 

3 . 3 . 7   

V i s s e n  

Gebruikte gegevens zijn afkomstig van het RAVON Waarnemingenoverzicht 

2006 van de Stichting RAVON en Provincie Utrecht. Het plangebied is, als laag-

veenweide gebied, een waterrijk gebied met vele watergangen. Ecostructuur-

soorten die uit de gegevens naar voren komen, zijn weergegeven in tabel E. 

Hierna worden de voorkomende soorten besproken. 

 

Tabel E. Ecostructuursoorten in de soortengroep vissen in het plangebied van de gemeente 

Breukelen 

Nederlandse naam Latijnse naam Beschermingsregime 

Bittervoorn Rhodeus cericeus Tabel 3 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Tabel 2 

Rivierdonderpad Cottus gobio Tabel 2 

 

Bittervoorn is een soort uit tabel 3 en staat tevens op de Rode lijst vermeld als 

kwetsbaar. De soort wordt aangetroffen in stilstaand of langzaam stromend 

water boven een niet te weke bodem, zoals in sloten, plassen en vijvers. Ver-

der is een goed ontwikkelde onderwatervegetatie vereist, die beschutting 

geeft aan jonge vissen. In stromend water kan de vis in de oeverzone worden 
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aangetroffen. Voor zijn voortplanting gaat bittervoorn een symbiose aan met 

grote zwanen- of schildersmossels. De geslachtsrijpe wijfjes hebben een dun-

ne, 3 cm tot 4 cm lange buis waarmee eitjes worden gelegd in de lichaamshol-

te van een mossel. In het plangebied zijn waarnemingen van Bittervoorn 

bekend in de watergangen nabij Groote Heicop, Bijleveld, Haarrijn en de Oud-

koopse wetering. 

 

 
K l e i n e  m o d d e r k r u i p e r  B i t t e r v o o r n  

 

Kleine modderkruiper is een soort uit tabel 2. Kleine modderkruipers worden 

aangetroffen in sloten, beken, rivierarmen en meren. De soort is aangepast 

aan een leven op en in de bodem. In het veenweidegebied kan men kleine 

modderkruipers ook aantreffen in bredere poldersloten. Dit zijn doorgaans 

oudere dieren; jonge dieren hebben een voorkeur voor smallere sloten met 

ondiepe oeverzones. De soort komt verspreid in het plangebied voor. 

 

Rivierdonderpad is een soort uit tabel 2. Het is een dominante vissoort in snel-

stromende wateren. Daarnaast komt hij voor aan de oevers van grote stil-

staande wateren en in grote rivieren. Belangrijk is de aanwezigheid van holten 

onder stenen en wortels, waar de soort zich overdag schuilhoudt. De soort is 

waargenomen in de Angstel.  

 

De verspreidingsgegevens van vissen zijn niet gebiedsdekkend. Vanwege de 

grote aanwezigheid van sloten, (brede) watergangen en plassen en het feit dat 

de aanwezige ecostructuursoorten verspreid over het plangebied voorkomen, is 

de aanwezigheid en verdere verspreiding van deze soorten over het plangebied 

reëel. De ecostructuurzone valt voor de soorten bittervoorn en rivierdonderpad 

over de natuurgebieden en de bredere watergangen met goed ontwikkelde 

onderwatervegetatie. Hier zijn geen planregels van kracht waardoor bedrei-

gende ingrepen mogelijk worden. 

De ecostructuurzone is echter niet geheel dekkend voor kleine modderkruiper, 

aangezien deze soort ook in kleinere (polder)slootjes voorkomen. Daarom dient 

voor activiteiten aan wateren in het hele plangebied beperkingen te worden 

opgesteld om deze ecostructuursoort te beschermen. 

Omdat kleine modderkruiper in heel Nederland voorkomt, is het verlies van 

leefgebied niet negatief voor de populatie. Als bodemwerkzaamheden zoals 

vergraven en dempen met beleid wordt gedaan, is er juridisch geen sprake van 

verstoring. Bijvoorbeeld omdat gewerkt wordt volgens een erkende gedragsco-

de. De sloten dienen vanaf één zijde te worden dichtgeschoven richting een 
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open waterverbinding. Wanneer het niet mogelijk is volgend de bovengenoem-

de wijze te werken dient nader onderzoek naar het voorkomen van kleine 

modderkruiper moet plaats vinden in de watergangen buiten de ecostrucuur-

zone.  

Deze ontwikkelingen zijn in het bestemmingsplan gekoppeld aan aanlegver-

gunnnigen.  

3 . 3 . 8   

D a g v l i n d e r s  

Het plangebied is volgens Het Natuurloket matig tot redelijk onderzocht op het 

voorkomen van dagvlinders. Het beeld van de verspreiding is waarschijnlijk vrij 

compleet. Gebruikte soortgegevens zijn afkomstig van het Waarnemingenver-

slag 2007 'Dagvlinders, nachtvlinders en libellen' van EIS-Nederland, De Vlin-

derstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. In de uurhokken 

waarin het plangebied ligt, zijn waarnemingen bekend van één tabel 3-soort 

rouwmantel (Nymphalis antiopa) (zie tabel G). 

 

In één van de uurhokken waarin het plangebied ligt is de tabel 3-soort rouw-

mantel waargenomen. De soort staat op de Rode lijst vermeld als verdwenen 

uit Nederland. De soort wordt nog wel regelmatig waargenomen als zwerver uit 

omliggende landen zoals Duitsland. Rouwmantel heeft een voorkeur voor klein-

schalig, gevarieerd landschap van veldjes, paden, struweel en bos, liefst met 

geleidelijke overgangen. 

 

Aangezien het bij rouwmantel om zwervende exemplaren gaat die zich niet 

blijvend zullen vestigen, is voor rouwmantel geen verdere beschermingsmaat-

regel nodig.  

3 . 3 . 9   

L i b e l l e n  

Delen van het plangebied zijn volgens Het Natuurloket redelijk tot goed onder-

zocht op het voorkomen van libellen. In het plangebied zijn geen waarnemin-

gen bekend van ecostructuursoorten. Dit komt overeen met het 

Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, nachtvlinders en libellen' van  

EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellen-

studie. 

Groene glazenmaker is voor zijn voortplanting afhankelijk van de waterplant 

krabbenscheer. In Kortrijkpolder zijn, langs het spoor Woerden-Breukelen, zijn 

waarneming bekend van deze soort. Krabbenscheer komt niet in de omgeving 

van deze vindplaatsen voor. Krabbenscheer komt alleen voor in het Polderre-

servaat en in, de buiten het plangebied gelegen, Vechtplassengebied en Bots-

hol. Mogelijk zijn de waargenomen individuen afkomstig uit deze gebieden, en 

is het plangebied onderdeel van het foerageergebied van deze individuen.  
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Het geschikte voortplantingsgebied van groene glazenmaker ligt alleen in na-

tuurgebieden, als Polderreservaat, Vechtplassen en Botshol, en ligt hierdoor 

binnen de ecostructuurzone. Met de daar geldende planologische beperkingen 

op waterkwaliteit en –kwantiteit, is het leefmilieu van de soort en van krab-

benscheer voldoende beschermd. Derhalve zijn geen beperkingen of aanleg-

vergunningen met betrekking tot libellen op genomen in het bestemmingsplan.  

3 . 3 . 1 0   

O v e r i g e  o n g e w e r v e l d e n  

Het plangebied is volgens Het Natuurloket slecht onderzocht op het voorkomen 

van overige ongewervelden. In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend 

van ecostructuursoorten. Streng beschermde als brede geelrandwaterroofkever 

en gestreepte waterroofkever, beide tabel 3 (bijlage IV), kunnen voorkomen in 

het plangebied. Deze soorten zijn bewoners van grote, stilstaande wateren, in 

het bijzonder meren, vennen, grind- en bruinkoolgroeven, en (vis)vijvers.  

 

Geschikt leefgebied van deze soorten ligt alleen in natuurgebieden, als Botshol 

en Vinkeveense plassen, en ligt hierdoor binnen de ecostructuurzone. 

3 . 3 . 1 1   

O v e r z i c h t  e c o s t r u c t u u r s o o r t e n  

In het plangebied komen naast vogels, 23 ecostructuursoorten voor (zie hierna-

volgende tabel).  

 

Tabel F. Ecostructuursoorten in het plangebied van Breukelen 

Soorten(groep) Bescherming 

Vaatplanten  

Rietorchis Dactylorhiza majalis 

ssp.praetermissa 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 

Wilde gagel Myrica gale 

Zoogdieren - vleermuizen  

Baardvleermuis Myotis mystacinus 

Franjestaart Myotis nattereri 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 

Soorten(groep) Bescherming 

Meervleermuis Myotis dasycneme 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 

Zoogdieren - overige  

Noordse woelmuis Tabel 3 

Waterspitsmuis Tabel 3 

Amfibieën  

Poelkikker Tabel 3 

Rugstreeppad Tabel 3 

Reptielen  

Ringslang Tabel 3 

ECOSTRUCTUURZONE 

ECOSTRUCTUURZONE 
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Vissen  

Bittervoorn Tabel 3 

Kleine modderkruiper Tabel 2 

Rivierdonderpad Tabel 2 

Dagvlinders  

Rouwmantel Tabel 3 

Libellen  

Groene glazenmaker Tabel 3 

Overige ongewervelde  

Brede geelrandwaterroofkever Tabel 3 

Gestreepte waterroofkever  Tabel 3 

3 . 4   

E c o s t r u c t u u r z o n e  

De natuurgebiedzone op de ecostructuurkaart is gelegd over bestaande natuur-

gebieden (Ecologische hoofdstructuur, Streekplan Utrecht 2005-2015) en na-

tuurontwikkelingsgebieden (Streekplan Utrecht 2005-2015). Deze gebieden 

hebben in het bestemmingsplan de functie natuur. Daarnaast is de ecostruc-

tuurzone gelegd over lijnvormige elementen die de geschikte gebieden voor 

ecostructuursoorten verbinden, zoals brede watergangen, boezemlandjes en 

houtsingels.  

De vleermuiszone is gelegd over lijnvormige elementen en gebouwen die in of 

langs deze elementen staan. Binnen deze zone is de kans op het voorkomen 

van vleermuizen groot. 

 

Binnen de drie zones is ook een bufferzone opgenomen rond de elementen 

waarin de kans op het voorkomen van de ecostructuursoorten ook groot is. De 

breedte van deze bufferzone is afhankelijk van de soorten die gebruikmaken 

van de elementen. In natuurgebieden is een relatief hoge natuurwaarde aan-

wezig. Het gaat hieronder anderen om vaatplanten, zoogdieren, vogels en 

amfibieën. Vanwege onder meer de mogelijkheden voor dispersie en het te 

vermijden risico van schaduwwerking is hier gekozen voor een zone van circa 

30 m. Voor vleermuizen (waarvoor lijnvormige elementen van belang zijn) 

heeft vooral het betreffende element een belangrijke waarde. Zij zullen niet 

gauw open terrein oversteken. Een zone van circa 10 m rond het betreffende 

element is hierdoor voldoende om een grote kans op voorkomen te ondervan-

gen. Bij watergangen, die van belang zijn voor amfibieën, vleermuizen en 

vissen, heeft voornamelijk het water en de oever een waarde. Een zone van 

circa 10 m rond het betreffende element is hierdoor voldoende om te waar-

borgen dat de wettelijk noodzakelijke zorgvuldigheid wordt gewaarborgd. 

Deze bufferzones zijn in de arcering van de drie zones opgenomen op de eco-

structuurkaart. 
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3 . 5   

V o o r w a a r d e n  e n  c o n s e q u e n t i e s  v o o r  

h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

3 . 5 . 1   

B i n n e n  d e  z o n e s  

In kader van de beschermde gebieden (Natura 2000, Beschermde natuurmonu-

menten en Ecologische hoofdstructuur), dient het gemeentelijk beleid gericht 

te zijn dat nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de na-

bijheid van deze gebieden (Natuurgebiedzone) niet zijn toegestaan indien 

deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aan-

tasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen 

van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-regime). Voorafgaand aan 

een ontwikkeling in of nabij de natuurgebiedenzone (zie Tabel E en kaart 

bijlage) dient een voortoets naar de effecten van de ontwikkeling op de 

gebieden uitgevoerd te worden. 

 

In verband met de grote kans op natuurwaarden (beschermde soorten) dient 

het gemeentelijk ruimtelijk beleid binnen de ecostructuurzone (zie Tabel E en 

kaart bijlage) te zijn gericht op het uitvoeren van onderzoek naar natuurwaar-

den in kader van de Flora- en faunawet voorafgaand aan ontwikkelingen. Het 

gaat dan met name om ontwikkelingen als: 

- aan- en verbouw (en sloop van bouwwerken); 

- bodemwerkzaamheden als (diep)woelen, (diep)ploegen, ontgraven en 

 vergraven;  

- werkzaamheden als het dempen of vergraven van watergangen; 

- werkzaamheden als kappen en dunnen aan houtsingels, bosschages en 

ruigten.  

 

Binnen de vleermuiszone (zie Tabel E en kaart bijlage) is een grote kans op het 

voorkomen van verblijfplaatsen, jachtgebied en/of vliegroutes van vleermuis-

soorten. De kans op het voorkomen van overige natuurwaarden zijn zeer gering 

binnen deze zone. Het gemeentelijk beleid dient er op zijn gericht dat vooraf-

gaand aan de volgende ontwikkelingen nader onderzoek naar vleermuizen 

wordt uitgevoerd. 

Het gaat dan met name om ontwikkelingen als: 

- aan- en verbouw (en sloop van bouwwerken); 

- werkzaamheden als kappen en dunnen aan houtsingels, bosschages en 

ruigten.  

- plaatsen van lichtmasten (straatverlichting, sportveld verlichting, etc.) 

NATUURGEBIEDZONE 
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3 . 5 . 2   

B u i t e n  d e  z o n e s  

Ontwikkelingsmogelijkheden van in een natuurgebied-, ecostructuur- en 

vleermuiszone gelegen bestemmingen zullen op basis van de eerder genoemde 

onderzoeken en toetsen beoordeeld worden. Buiten deze zones kunnen bij 

recht ontwikkelingen worden toegelaten, omdat de kans op streng of overige 

beschermde natuurwaarden klein is. Nog steeds dient soortbescherming (de 

Flora en faunawet) in acht genomen te worden buiten deze zones, maar hoeft 

daar in het kader van het bestemmingsplan geen voorbehoud bij te gelden.  

 

Indien de terreinkenmerken van en in terreindelen buiten de eco-

structuurzone veranderen, kunnen hoge(re) natuurwaarden voor ecostructuur-

soorten ontstaan. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan gronddepots 

en terreinen die langere tijd braak komen te liggen. Pioniersoorten als rug-

streeppad en oeverzwaluw, kunnen zich in deze gebieden vrij snel vestigen. 

Ontwikkelingen zoals gronddepots en het braakleggen van terreinen zal daar-

om aan een vergunningstelsel moeten worden gekoppeld. Vooral het opruimen 

van die situatie kan ontheffingsplichtig zijn voor de Flora- en faunawet. 

 

In het gehele plangebied dient rekening te worden gehouden met het voorko-

men van de beschermde vissoort kleine modderkruiper. Wanneer werkzaamhe-

den als dempen met beleid wordt gedaan, is er juridisch geen sprake van 

verstoring. De sloten dienen vanaf één zijde te worden dichtgeschoven richting 

een open waterverbinding. Indien niet op deze manier kan worden gewerkt, 

dienen voorafgaand aan werkzaamheden aan watergangen, de gevolgen op 

kleine modderkruiper te worden ingeschat, waarna mogelijk een onderzoek zal 

moeten plaatsvinden. Voor onderhoud aan waterwegen (bestendig beheer en 

onderhoud) kan worden gewerkt volgens een gedragscode. Er is reeds een 

goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen.  

 

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Binnen het plange-

bied zijn gebouwen aanwezig die door gierzwaluw en huismus als broedplaats 

kunnen worden gebruikt. Deze vogelsoorten broeden veelal onder dakpannen. 

Nesten van gierzwaluw en huismus zijn sinds kort jaarrond beschermd. Beide 

soorten zijn op de Aangepaste lijst (LNV augustus 2009) met jaarrond be-

schermde vogelnesten geplaatst. Bij sloop van gebouwen en bij renovatie van 

daken is aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze soorten noodza-

kelijk. Dit geldt ook voor gebouwen die buiten de ecostructuurzone liggen. 

Naast jaarrond beschermde soorten, dient in het gehele plangebied rekening 

te worden gehouden met de aanwezigheid van overige broedende vogelsoor-

ten. Vogels kunnen in nagenoeg het gehele plangebied (afhankelijk van de 

soort, onder daken, in struiken en op de grond) tot broeden komen. 

Wanneer er geen sprake is van sloop van gebouwen en/of renovatie van daken, 

kan men er van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als 

buiten het broedseizoen wordt gewerkt of de werkzaamheden voor het broed-

seizoen worden begonnen en continu voortduren. Als de werkzaamheden voor 

OPPORTUNISTEN 

VISSEN EN AMFIBIEËN 

VOGELS 
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het broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen broedvogels 

een rustigere broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de werk-

zaamheden worden gestoord. Indien wordt gekozen voor de tweede optie moe-

ten struiken, bomen en nestkastjes ruim voor aanvang van het broedseizoen 

worden verwijderd. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

vogels geldt dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. In 

het plangebied is voor geen enkele soort de goede staat van instandhouding in 

het geding. 

 

De conclusies uit het onderzoek volgens de ecostructuurmethode zijn voor de 

Flora- en faunawet voldoende voor het besluit van de gemeenteraad om het 

bestemmingsplan vast te stellen. Immers, de conclusie over benodigde onthef-

fingen en de mogelijkheid die te verkrijgen, moet bij de besluitvorming in het 

kader van de Wet ruimtelijke ordening expliciet worden betrokken. De ge-

meenteraad mag hiervoor vertrouwen op het advies van de ecologen van ons 

bureau, mits dit is gebaseerd op goed en volledig onderzoek zoals hierbij ge-

rapporteerd (ABRS 23 augustus 2006, 200600506/1). 

 

Tabel G. Gehanteerde zones en bijbehorende effecten van ontwikkelingen 

Zone Element Ingreep Effect Soort Vervolg stap 

Uitbreiding  

agrarisch 

bedrijf 

Verzuring en ver-

mesting 
n.v.t. 

Verandering 

van water-

huishouding 

en kwaliteit 

Verdroging,verzuring 

en vermesting 
n.v.t. Externe  

werking 

Inlaten van 

gebieds-

vreemd 

water   

Verzuring en ver-

mesting 
n.v.t. 

Aanleg 

wegen 

Verzuring (NOx 

depositie) en versto-

ring van leefgebied 

n.v.t. 

Wegen en 

paden Toename  

recreatie-

druk 

(Geluids)verstoring 

van leefgebied 
n.v.t. 

Toename  

recreatie-

druk 

Golfslag en schade 

aan oevers 
n.v.t. 

Natuurgebiedzone 

(Natura 2000, 

beschermde 

natuurmonumen-

ten en Ecologi-

sche 

Hoofdstructuur) 

Watergangen 
Vergraven 

en 

dempen 

Verstoring en/of 

vernietiging leefge-

bied 

Noordse woel-

muis, water-

spitsmuis, 

bittervoorn, 

kleine modder-

kruiper, poel-

kikker 

Voortoets  

gebiedsbescherming 

en natuurwaarden 

CONCLUSIE 
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Verandering 

(intensive-

ring) van 

beheer 

Verstoring en/of 

vernietiging leefge-

bied 

Noordse woel-

muis, water-

spitsmuis, 

rietorchis, 

wilde gagel Graslanden 

Betreding  

door men-

sen en 

machine 

Bodemverdichting n.v.t. 

Vergraven,  

verruimen 

en dempen 

Verstoring en/of 

vernietiging leefge-

bied 

Waterspitsmuis, 

bittervoorn, 

kleine modder-

kruiper, poel-

kikker 

Verandering 

van oever-

helling 

Verstoring en/of 

vernietiging leefge-

bied 

Waterspitsmuis 
Watergangen 

Verandering 

van water-

huishouding 

en kwaliteit 

Verzuring, vermes-

ting en afname kwel 

Waterdrieblad, 

waterspitmuis 

Deponeren 

van bagger 

Verstoring en/of 

vernietiging leefge-

bied 

Waterspitsmuis, 

ringslang 

Ecostructuurzone 

Oevers 

Verandering  

beheer 

Verstoring en/of 

vernietiging leefge-

bied 

Rietorchis, 

wilde gagel, 

noordse woel-

muis, water-

spitsmuis, 

ringslang 

Onderzoek  

natuurwaarden 

 

Zone Element Ingreep Effect Soort Vervolg stap 

Bebouwing 

Aan- en 
uitbouw, 
verandering 
van gevels 

Vernieting nest-
plaats 

Huismus, 
Vleermuizen 

Aanleg van 
verharding 
buiten 
bouwvlak 

Verstoring en/of 
vernietiging leefge-
bied 

Vogels, rug-
streeppad 

We-
gen,paden 
en erven Plaatsen 

van licht-
masten 

Verstoring van 
jachtgebied en 
vliegroute 

Vleermuizen 

 

Opgaand 
groen en 
houtsingels 

Vellen en 
rooien van 
houtop-
standen 

Vernieting verblijf-
plaats, en verstoring 
leefgebied  

Vogels, vleer-
muizen 

 

Bebouwing 

Aan- en 
uitbouw, 
verbouwing 
aan spouw-
muren, 
gevels en 
daken 

Vernieting verblijf-
plaats 

Vleermuizen, 
huismus 

Naderonderzoek 
vleermuizen en 
huismus 

Vleermuiszone 

Opgaand 
groen en 
houtsingels 

Vellen en 
rooien van 
houtop-
standen 

Vernieting verblijf-
plaats, en verstoring 
leefgebied  

Vleermuizen, 
vogels 

Naderonderzoek 
vleermuizen 
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We-
gen,paden 
en erven 

Plaatsen 
van licht-
masten 

Verstoring van 
jachtgebied en 
vliegroute 

Vleermuizen 

Watergan-
gen 

Plaatsen 
van licht-
masten 

Verstoring van 
jachtgebied en 
vliegroute 

Watervleermuis, 
Meervleermuis 

 





 

 

B i j l a g e n  

1. Codes Rode lijst 

2. Uitleg beschermingsregime 

3. Literatuurlijst 

4. Effectenindicator Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 

5. Effectenindicator Natura 2000-gebied Botshol 

 

Kaart Ecostructuur 

 

 





 

 

B i j l a g e  1 .  Co de s  Ro de  l i j s t  

 

BE Bedreigd 

EB Ernstig Bedreigd 

GE Gevoelig 

KW Kwetsbaar 

OG Onvoldoende Gegevens 

NB Niet Beschouwd, standaardlijstsoort 

TNB Thans Niet Bedreigd 

UW Uitgestorven (wereldschaal) 

UWW In het Wild uitgestorven (wereldschaal) 

VN Verdwenen uit Nederland 

VN* Verdwenen uit Nederland voor 1900 

VNW In het wild verdwenen (Nederland) 

 

 



 

 

B i j l a g e  2 .  U i t l e g  b e s che rm i n g s r eg ime  

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  1  

Dit betreft de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en fau-

nawet worden omschreven als 'Algemene soorten'. Ze zijn in Nederland zo 

algemeen voorkomend dat wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen 

de gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet negatief beïnvloe-

den. Voor deze 'Algemene soorten' geldt een vrijstelling voor de artikelen 8 tot 

en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvul-

lende eisen gesteld. 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  2  

Dit betreft de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en fau-

nawet worden omschreven als 'Overige soorten'. Voor deze 'Overige soorten' 

geldt, in het kader van de Flora- en faunawet, een vrijstelling mits wordt ge-

werkt volgens een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-

teit goedgekeurde gedragscode. Deze gedragscode moet door de sector of de 

ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring (zie hierna). 

Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten 

ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffing zal worden verleend als: 

- er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt; 

- zorgvuldig wordt gehandeld. 

Dit houdt in elk geval in dat de werkzaamheden geen wezenlijke invloed heb-

ben op de soort. Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort. Verder moet voorafgaand aan de werkzaamheden 

in redelijkheid alles worden verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken dat dieren worden gedood of verwond en verblijfplaatsen 

worden beschadigd. Hierdoor ligt het voor de hand dat in ieder geval buiten 

het broedseizoen zal moeten worden gewerkt. 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  3  

Dit betreft de soorten die worden genoemd in bijlage 1 van de AMvB 2004 ex 

artikel 75 van de Flora- en faunawet of in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

Ontheffing voor deze soorten wordt alleen verleend onder strikte voorwaar-

den. Voor verstoring van deze soorten kan slechts ontheffing worden verleend 

als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 

- als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort; 

- als er geen alternatief is voor de werkzaamheden; 

- als sprake is van een specifiek in de wet of de AMvB genoemde omstan-

digheid, bijvoorbeeld de bedreiging van de volksgezondheid of de open-

bare veiligheid, bestendig gebruik en uitvoering van werkzaamheden in 

het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

 



 

 

Ged r a g s c o de s  v o o r  s oo r t e nb e s c h e rm i ng  

Een gedragscode wordt noodzakelijk om van bepaalde vrijstellingen te kunnen 

gebruikmaken. De code moet door een sector of ondernemer worden opgesteld 

en worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit. Een gedragscode maakt op systematische wijze duidelijk hoe aan de 

voorwaarden van de vrijstelling kan worden voldaan. Belangrijke elementen 

hierbij zijn de begrippen 'zorgvuldig handelen' en 'al het redelijke doen' om 

overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Daarbij moet: 

- een inventarisatie worden verricht naar beschermde soorten in het 

plangebied (door een deskundige); 

- een plan van aanpak worden opgesteld voor het voorkomen van versto-

ring van de beschermde soorten; 

- tevens een plan van aanpak worden opgesteld om verblijfplaatsen die 

voor langere periode worden gebruikt, te beschermen; 

- bijzondere aandacht worden besteed aan soorten van de Rode lijst, 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de Vogelrichtlijn; 

en tot slot: 

- mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die in strijd zijn met de 

verbodsbepalingen in de voor soorten meest kwetsbare periode. 

 

V o g e l s  

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Bij uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van een ruimtelijke inrichting geldt vrijstelling 

van de verboden als wordt gehandeld volgens een goedgekeurde gedragscode.  

Als er geen gedragscode is, moet worden nagegaan of verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet worden overtreden. In dergelijk geval is het mogelijk ont-

heffing aan te vragen. Men kan ook buiten het broedseizoen werken of starten 

voor het broedseizoen en de werkzaamheden continu laten voortduren waar-

door geen verbodsbepalingen worden overtreden. Van belang is of een broed-

geval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het 

broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

 



 

 

B i j l a g e  3 .  G e r a adp l ee g de  b r onnen  en  l i t e r a tuu r l i j s t  

 

- Provincie Utrecht, afdeling Groen. 

- Natuurwerkgroep Kockengen, dank aan alle vrijwilligers. 

- http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx, de 

effectenindicator is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunning-

verleners en planmakers die te maken krijgen met activiteiten in of na-

bij Natura 2000-gebieden. De effectenindicator is een instrument 

waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit 

en plannen kunnen worden verkend.  

- http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/lnv.db/lnv.db/home.htm 

soortendatabase met beknopte informatie van soorten die in Nederland 

in het wild voorkomen of voor zouden kunnen komen. 

- Meijden, R. van der, Heukels' Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff bv 

Groningen/Houten 2005. 

- Westhoff, dr. V., drs. A.J. den Held, Plantengemeenschappen in Neder-

land, boek Thieme & cie, Zutphen 1975. 

- Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek, Zoogdieren 

van West-Europa, Stichting Uitgeverij KNNV en Vereniging Natuurmonu-

menten, Utrecht 1994. 

- Broekhuizen. S, B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, J.B.M. Thissen, 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 

1992. 

- Dijkstra, V. 1997. Belangrijkste zoogdiergebieden in Nederland; mede-

deling 37 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 

(VZZ), Utrecht. 

- Limpens, H, K. Mostert en W. Bongers, Atlas van de Nederlandse vleer-

muizen: Onderzoek naar verspreiding en ecologie, KNNV Uitgeverij, 

Utrecht 1997. 

- Kapteyn, K., Vleermuizen in het landschap: Over hun ecologie, gedrag 

en verspreiding, Schuyt & Co Uitgevers en Importeurs en Provincie 

Noord-Holland, Haarlem 1995. 

- SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002, Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels 1998-2000 - Nederlandse fauna 5, Nationaal Natuurhisto-

risch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey 

- Nederland, Leiden. 

- Nie, dr. H. de, Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen, Media Publis-

hing en Stichting Atlas Verspreiding, Doetinchem 1993. 

- Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlin-

derstichting, 2006. De Dagvlinders van Nederland, verspreiding en be-

scherming (Lepidoptera, Hesperioidea, Papilionoidea. - Nederlandse 

fauna 7. Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV 

Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland. 

- Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2002, De Nederlandse libel-

len (Odonata) - Nederlandse fauna 4, Nationaal Natuurhistorisch Museum 

Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, 

Leiden. 



 

 

- Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, Nachtvlinders en libellen', EIS-

Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libel-

lenstudie. 

- Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V. 

Lefeber. A.J. van Loon, A.A. Maelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. 

de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en mieren van Ne-

derland (Hymenoptera: Aculeata) - Nederlandse fauna 6. Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden, KNNV Uitgeverij, Utrecht & 

European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 

- de Jong, Th., R. Beenen en P. Heuts 2004. Atlas van de Utrechtse vis-

soorten. Provincie Utrecht en De Stichtse Rijnlanden, Nederland, 

Utrecht. 

De Groot, T. 1999. De libellen van vijf laagveen moerassen. De Levende 

Natuur 100(4): 112-117. Nederland, Wageningen. 

- Natuurgebiedsplan Vecht- en Plassengebied 2002, Provincie Utrecht 

- Dijkstra, V. 1997. Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland. Vereni-

ging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Nederland - Utrecht  

- van Veen, P. 1999. Inrichtingsplan Landschapstroken Petgaten. Deelpro-

duct: 118.1.0. Rijkswaterstaat Utrecht. 

- Brons en partners, 2008. Herziening Beplantingsplan A2-Noord. Pro-
jectnummer: 98.006 / 695 / 726 / 812, Culemborg, Nederland. 
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Kranswierwateren                    

Meren met krabbenscheer                    

Vochtige heiden                    

Blauwgraslanden                    

Overgangs- en trilvenen                    

*Galigaanmoerassen                    

*Hoogveenbossen                    

*Noordse woelmuis                    

Bittervoorn                    

Gestreepte waterroofkever                    

Gevlekte witsnuitlibel                    

Groenknolorchis                    

Kleine modderkruiper                    

Meervleermuis                    

Platte schijfhoren                    

Rivierdonderpad                    

Aalscholver                    

Grauwe Gans                    

Grote karekiet (broedvogel)                    

IJsvogel (broedvogel)                    

Kolgans                    

Krakeend                    

                                                   
2 De effectenindicator is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en plan-

makers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De effec-

tenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de 

activiteit en plannen kunnen worden verkend. De effectenindicator geeft informatie over 

de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende facto-

ren. Deze informatie is generiek: om vast te stellen of een activiteit in praktijk schadelijk 

is, moet vervolgonderzoek plaatsvinden. 

 



 

 

 

Nonnetje                    

Porseleinhoen (broedvogel)                    

Purperreiger (broedvogel)                    

Rietzanger (broedvogel)                    

Roerdomp (broedvogel)                    

Slobeend                    

Smient                    

Snor (broedvogel)                    

Tafeleend                    

Woudaapje (broedvogel)                    

Zwarte Stern (broedvogel)                    

zeer gevoelig gevoelig niet gevoelig n.v.t. onbekend 
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Kranswierwateren                    

Meren met krabbenscheer                    

Blauwgraslanden                    

Ruigten en zomen                    

Overgangs- en trilvenen                    

*Galigaanmoerassen                    

Bittervoorn                    

Kleine modderkruiper                    

Meervleermuis                    

Rivierdonderpad                    

Snor (broedvogel)                    

Zwarte Stern (broedvogel)                    

zeer gevoelig gevoelig niet gevoelig n.v.t. onbekend 

                                                   
3 De effectenindicator is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en plan-

makers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De effecten-

indicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de 

activiteit en plannen kunnen worden verkend. De effectenindicator geeft informatie over de 

gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren. 

Deze informatie is generiek: om vast te stellen of een activiteit in praktijk schadelijk is, moet 

vervolgonderzoek plaatsvinden. 

 





 

  
 

C o l o f o n 
 

O p d r a c h t g e v e r  

Gemeente Breukelen 

 

R a p p o r t  

BügelHajema Adviseurs 

 

P r o j e c t l e i d i n g  

Mevrouw drs. J. Pronk 

BügelHajema Adviseurs 

 

P r o j e c t n umme r  

038.00.01.20.09 

 

 

BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 

Utrechtseweg 7 

Postbus 2153 

3800 CD Amersfoort 

T 033 465 65 45 

F 033 461 14 11 

E amersfoort@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Inspraak 
en Overleg 

 
Bestemmingsplan  

Landelijk Gebied West 
 

28-02-2012 
 



 2 

 



 3 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

 

Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied West 

 

Nota Inspraak en overleg 

 

 

1 Inleiding 
 

Het plangebied omvat het landelijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht wat grotendeels ten 

westen van de rijksweg A2 is gelegen. De buurtschappen Portengesebrug, Portengen, Oukoop, Oud 

Aa, Kortrijk, Laag-Nieuwkoop en Spengen vallen binnen het plangebied. 

Het plangebied herbergt twee unieke landschappen. Het stroomruggenlandschap en het 

veenweidegebied. In het veenweidegebied is sprake van een gave systematische rationele cope – 

ontginning van de veengronden met een open karakter. Het gebied is dan ook een schoolvoorbeeld 

van de regelmatige twaalfeeuwse cope – ontginning en onderdeel van het grootste aaneengesloten 

complex daarvan in Nederland. 

 

De opgave bij het opstellen van dit bestemmingsplan had dan ook als doel om de bestaande situatie 

vast te leggen en mogelijkheden in een actueel toetsingskader te plaatsen. Waarbij aandacht was 

voor het behoud van de bestaande karakteristiek en het beschermen van de bestaande 

(landschappelijke) waarden, onder andere door zorgvuldig beheer. Daarnaast zijn kwalitatieve 

verbeteringen mogelijk. 

Uiteraard heeft de gemeente in dit gebied ook te maken met de ontwikkelingen in de landbouw, zoals 

schaalvergroting, verbreding en bedrijfsbeëindiging.  

Anderzijds wordt er met het bestemmingsplan ook naar gestreefd om ongewenste ontwikkelingen 

tegen te houden of juist ruimte te creëren voor ontwikkelingen die in de komende planperiode zijn te 

verwachten. Om hierbij sturend op te kunnen treden bevat het bestemmingsplan ook een visie voor de 

toekomst. 

Het plan heeft tot doel de agrarische, landschappelijke, natuur, archeologische en aardkundige 

waarden van het plangebied te behouden en te versterken en bovendien een gezonde agrarische 

bedrijfsvoering mogelijk te maken. De overige functies binnen het plangebied blijven gehandhaafd. 

 

Inspraak 

Na vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad van de voormalige 

gemeente Breukelen heeft het voorontwerp van 1 november 2010 gedurende zes weken voor 

inspraak ter inzage gelegen. In totaal zijn er 145 inspraakreacties en vooroverlegreacties ingediend. 

 

Samenvatting en Beantwoording 

Hierna is de samenvatting te vinden van de ingekomen inspraakreacties met daarbij de 

beantwoording van de gemeente Stichtse Vecht. De namen en adressen van de indieners worden 

wegens privacy redenen niet genoemd. Aangezien alle documenten op internet worden gepubliceerd 

heeft de gemeente besloten deze gegevens niet meer te vermelden. De nummers verwijzen naar een 

lijst die bij de balie Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht is in te zien. 
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2 Beantwoording algemene onderwerpen 
 

In het kader van de inspraak en het overleg zijn door insprekers en overlegpartners onderwerpen aan 

de orde gesteld die in verschillende reacties terugkomen en individuele belangen te boven gaan. 

Gegeven de betekenis van deze onderwerpen voor de inhoud van het bestemmingsplan en een 

doelmatige beantwoording van de ontvangen reacties, worden voorafgaand aan de beantwoording 

van de overleg- en inspraakreacties eerst deze onderwerpen besproken. Aan de orde komen: 

 

1. Verbreding agrarische mogelijkheden bij woonbestemming; 

2. De bestemming Waarde-Archeologie  

3. Geen juiste weergave ondergrond 

4. Maatvoering nok/ goothoogte bedrijfsgebouwen  

5. Maatvoering Paardenbak/ mast 

6. Plaatsbepaling woning bij woonbestemming 

7. Omschrijving bestemming agrarisch kan belemmering vormen voor bedrijfsvoering 

8. Karakteristieke aanduiding 

9. Aanduiding zomerwoning 

10. Mogelijkheid tot vergroting bouwblok 

11. Kamperen bij de boer 

12. Bedrijfswoning op bedrijventerrein Portengense Brug 
 
 

2.1 A1. Verbreding agrarische mogelijkheden bij woonbestemming 
 

Samenvatting 

Veel Insprekers geven aan dat ze eigenlijk dezelfde rechten willen hebben als agrariërs. Hun perceel 

heeft nu een woonbestemming en ze geven aan dat zij ook zorgen voor een goed beheer van het 

gebied. Door het hebben van dieren hebben zij ook de mogelijkheden nodig om deze dieren een goed 

verblijf te geven. Daarnaast willen zij ook de mogelijkheid hebben om een recreatieve nevenactiviteit 

uit te oefenen op hun perceel. 

 

Reactie 

De hoofdfunctie van het landelijk gebied is agrarisch. Naast agrarisch heeft het een bijzondere natuur 

en landschapswaarde. Naast het agrarisch beroep uitoefenen beheren de agrariërs ook het gebied. 

Deze personen zijn dan ook van essentieel belang om de openheid, het karakter en de kwaliteiten te 

behouden. Een landelijke tendens is dat de agrarische bedrijven steeds groter moeten worden. Echter 

in dit kwetsbare gebied zit daar ook een grens aan. Doordat we hier te maken hebben met lang 

gerekte kavels zit er een beperking tot schaalvergroting. In dit gebied is het niet wenselijk/ mogelijk om 

bouwkavels van 2,5 hectare aan te leggen. Om deze reden hebben wij genoodzaakt gezien om meer 

ruimte te bieden aan agrariërs. De mogelijkheid die daarbij wordt geboden zijn de genoemde 

nevenactiviteiten. Met deze nevenactiviteiten wordt er ruimte gecreëerd voor neveninkomsten. Hierbij 

dient de agrarische activiteit de boventoon te voeren. Dit beleid is dan ook gericht op het voortbestaan 

van de middel grote agrarische bedrijven. Wij zijn dan ook niet van mening dat deze regeling ook van 

toepassing dient te zijn voor andere bestemmingen. 

Echter binnen de bestemming Wonen is ook de regeling „Hobbyboer‟ opgenomen. Dit is deels van 

toepassing op voormalige agrarische bedrijven die bij de inventarisatie minder dan 16 Nge aan vee 

aanwezig had. De regeling welke nu opgenomen is in het bestemmingsplan is in de praktijk met 

betrekking tot de 5 hectare niet haalbaar. Hierom wordt deze regeling aangepast. 

 

Conclusie 

De regels zal worden aangepast waarbij de regeling voor hobbyboeren (artikel 18.4 onder c) wordt 

aangepast in het volgende: het bepaalde in lid 18.2 voor een gezamenlijke oppervlakte van 

bijgebouwen per woning van niet meer dan 150 m² ten behoeve van hobbymatige uitoefening van 

agrarische activiteiten, mits de bij de woning behorende gronden minimaal 3 hectare aaneengesloten 

bij de woning gelegen grasland beslaat. 
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2.2 A2. De bestemming Waarde-Archeologie  
 
Samenvatting 
Veel insprekers plaatsen opmerkingen over de in het bestemmingsplan opgenomen regeling ter 
bescherming van de in het gebied aanwezige archeologische waarden. Men geeft aan dat deze 
regeling leidt tot een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden en dat sprake is van 
aanzienlijke kosten indien archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 
 
Reactie 
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen en in 1998 is dit Verdrag door Nederland 
geratificeerd. De Wet op de archeologische monumentenzorg is de Nederlandse uitwerking van het 
Verdrag van Malta. De wet regelt hoe overheden bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden 
met het erfgoed in de bodem. De wet is op 1 september 2007 in werking getreden. 
De nieuwe wet beoogt het cultureel erfgoed te beschermen: alle fysieke overblijfselen, zowel in als 
boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het 
verleden. 
De uitgangspunten van de nieuwe wet zijn: 

 archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als behoud in 
de bodem (in situ) niet mogelijk is; 

 vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie. Initiatiefnemers van 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdig stadium aangeven hoe met eventuele 
archeologische waarden bij bodemverstorende ingrepen wordt omgegaan. Dat betekent dat 
vooronderzoek moet plaatsvinden; 

 bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen (principe 'de 
verstoorder betaalt'). 

 
In dit bestemmingsplan voor het landelijk gebied geeft de gemeente uitvoering aan de verplichtingen 
die uit de Wet op de archeologische monumentenzorg voortvloeien. Vertaling wordt gegeven aan de 
Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Maarssen. Hierop zijn op basis van onderzoek 
gebieden aangegeven met verschillende archeologische verwachtingswaarden, alsmede het beleid 
voor deze gebieden. 
De gemeente onderschrijft het grote belang van de bescherming van archeologische waarden, maar 
onderkent ook dat de opgenomen regeling nieuw is en verplichtingen met zich meebrengt voor de 
initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen. De ervaring leert dat door in een vroegtijdig stadium 
rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden, eventuele 
onderzoekskosten beperkt kunnen worden en vertraging in de voortgang van projecten beperkt kan 
worden. 
 
Conclusie 
De reacties leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

2.3 A3. Geen juiste weergave ondergrond 
 

Samenvatting 

Veel insprekers hebben aangegeven dat bepaalde gebouwen niet op de plankaart staan aangegeven. 

Daarnaast wordt aangegeven dat een aantal sloten reeds zijn gedempt en zijn de huisnummers niet 

juist weergegeven op de verbeelding. 

 

Reactie 

Een bestemming bestaat uit bouwvlakken (dikke lijn binnen kader) en bestemmingsvlakken (omrand 

door een zwarte lijn). De bouwvlakken zijn opgenomen om aan te geven waar de hoofdgebouwen 

gerealiseerd zijn of mogen worden. Binnen het bestemmingsvlak is ruimte om aanbouwen, uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen te realiseren. Bouwvlakken en bestemmingsvlakken zijn wat betreft 

omvang en situering afgestemd op de regeling in het vigerende bestemmingsplan. 

 

Gebleken is dat in de loop der jaren verschillende hoofdgebouwen zijn uitgebreid. Hierdoor zijn al dan 

niet ondergeschikte delen van het hoofdgebouw, zoals bijvoorbeeld een keuken of sanitaire 
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voorzieningen, buiten het bouwvlak komen te liggen. Als dit heeft plaatsgevonden binnen de geldende 

bouwregels, is dit ook toegestaan. Dit betekent echter niet dat deze delen van het hoofdgebouw door 

middel van het nieuwe bestemmingsplan binnen het bouwvlak opgenomen moeten worden. Dit zou 

namelijk betekenen dat het hoofdgebouw groter wordt en er daardoor nieuwe en extra 

bouwmogelijkheden voor aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden geboden 

binnen het bestemmingsvlak.  

Om te voorkomen dat extra bouwmogelijkheden ontstaan, zijn de hoofdgebouwen dus bestemd 

conform de vigerende bestemmingsplannen. De na vaststelling van deze bestemmingsplannen, op 

basis van verleende bouwvergunningen tot stand gekomen aan- en uitbouwen bij hoofdgebouwen, 

worden op basis van de bestemmingsregeling wel toegestaan 

 

Conclusie 

De reacties leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   

 

2.4 A4. Maatvoering nok/ goothoogte bedrijfsgebouwen  
 
Samenvatting 

Veel insprekers geven aan dat er een grotere nok en goothoogte vereist is bij agrarische 
bedrijfsgebouwen wegens een goede bedrijfsvoering en voor dierenwelzijn. Men doet het verzoek om 
de regels voor bedrijfsgebouwen aan te passen. 
 
Reactie 
Binnen de huidige regelgeving wordt een goot en nokhoogte aangegeven van 4 en 8 meter. 
Daarnaast is met een ontheffing een goot en nokhoogte mogelijk van 6 en 10 meter. 
Naar aanleiding van de ingebrachte reacties hebben we een onderzoek gedaan bij omliggende 
gemeenten welke gelegen zijn in het zelfde gebied. Uit dit onderzoek is gebleken dat het 
bestemmingsplan Landelijk gebied Maarssen een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 
meter. Dit zelfde geldt ook voor de gemeente Woerden. Op basis van deze gegevens is besloten om 
mee te werken aan deze wens. Daarbij zal wel de ontheffingsregeling komen te vervallen. 
 
Conclusie 
De goot en nokhoogte bij agrarische bedrijfsgebouwen wordt aangepast naar een goothoogte van 6 
en bouwhoogte van 10 meter. Waarbij wel een randvoorwaarde wordt gesteld dat de nieuwbouw 
passend moet zijn bij het karakteristiek van het pand/ erf.  
 

2.5 A5. Maatvoering paardenbak/ mast 
 
Samenvatting 
Veel insprekers zijn van mening dat paardenbakken ook aansluiteind aan het bouwvlak toegestaan 
kunnen worden. De bouwhoogte van lichtmasten mag volgens de planregels niet meer bedragen dan 
2 meter. Men is van mening dat genoemde bouwhoogte van de lichtmasten moet worden verruimd tot 
4.5 meer. De bouwhoogte van omheiningen moet worden verruimd naar 2 meter. Ook dienen er 
mogelijkheden te zijn voor het realiseren van een binnenbak. 
 
Reactie 
Naar aanleiding van de verschillende reacties is er onderzoek gedaan naar het beleid omtrent 
paardenbakken en de daarbij horende voorzieningen in de omliggende gemeenten. Daarnaast is de 
gemeente momenteel ook bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor andere gebieden is 
gekeken naar een eenduidige regeling voor de gehele gemeente. 
In dit bestemmingsplan landelijk gebied West werd aangegeven dat een paardenbak van 800m² is 
toegestaan. Met daarbij een hekwerk van 1.5 meter hoog en verlichtingsmogelijkheid tot 2 meter hoog. 
In het bestemmingsplan van Woerden mag ook een paardenbak van 800m², met een lichtmast van 15 
meter binnen het bouwvlak en een hekwerk van 2 meter. In het bestemmingsplan voor het landelijk 
gebied rondom Maarssen geldt een paardenbak van 400 m² met een hekwerk van 2 meter. En 
lichtmasten zijn verboden. Daarnaast is er nog het document paardenhouderij en RO opgesteld door 
de sectorraad paarden en de VNG. Hierin wordt aangegeven dat er drie maten worden aanbevolen: 
20x40m, 20x60m of 20x70 meter. Hierbij moet gemeten worden met de inwendige maatvoering. De 
hoogte van een hekwerk dient 1.7 tot 2 meter te bedragen. 
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Reden waarom de bestemmingen wonen en agrarisch andere voorschriften kennen is dat de 
bouwvlakken bij woningen over het algemeen kleiner zijn dan gemiddelde agrarische bouwvlakken. 
Daardoor is het in veel gevallen niet haalbaar om binnen het bouwvlak voor woningen een 
paardenbak te realiseren die ook voldoet aan de gestelde afstandsmaten ten opzichte van andere 
woningen.  
De eisen omtrent de afstand tot woningen van derden komen voort uit milieutechnische wensen. 
Daarbij heeft de Milieudienst Noord West Utrecht aangegeven dat tegenwoordig de standaardmaat 
tussen een overlastgevende inrichting op plek tot een gevoelig object 50 meter is, mocht er een 
situatie zijn waarbij door maatregelen of situering geen overlast te verwachten is kan de 50 meter 
bijgesteld worden naar 25 meter.  
Daarnaast zal er onderscheid worden gemaakt tussen agrarische / bedrijfsbestemmingen en 
woonbestemmingen. Reden hiervoor is reeds gegeven.  
 
Conclusie 
Dit alles leidt tot de volgende regeling:  
 
Paardenbak bij Agrarische bedrijven 
1. de paardenbak mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gerealiseerd dan wel deels buiten het 

bouwvlak op de bestemming “agrarisch” indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op het 
bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden noodzakelijk is; 

2. de oppervlakte van een paardenbak mag ten hoogste 800 m² bedragen, met dien verstande, dat, 
indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming „Wonen‟ gelegen is, de 
oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming „Agrarisch‟ niet meer mag bedragen dan 
800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming „Wonen‟ gelegen gedeelte 
van de paardenbak; 

3. de oppervlakte van het totale aansluitende in eigendom zijnde perceel moet  ten minste 2.000 m² 
bedragen; 

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan wel de 
bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan; 

5. per bouwvlak is ten hoogste één paardenbak toegestaan; 
6. de activiteit mag geen bedrijfsmatige activiteit betreffen; 
7. het aantal paarden mag ten hoogste 5 bedragen; 
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen bouwvlak mag ten 

hoogste 50 m bedragen; 
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden moet ten minste 50 m bedragen 

tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 25 m bedraagt en door 
middel van te treffen maatregelen geen hinder is te verwachten voor omwonenden; 

10. er geen lichtmasten gerealiseerd mogen worden; 
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen; 
 
Paardenbak bij wonen/ bedrijven 
1. de paardenbak mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gerealiseerd dan wel deels buiten het 

bouwvlak op de bestemming “agrarisch” indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op het 
bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden noodzakelijk is; 

2. de oppervlakte van een paardenbak mag ten hoogste 800 m² bedragen, met dien verstande, dat, 
indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming „Wonen‟ gelegen is, de 
oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming „Agrarisch‟ niet meer mag bedragen dan 
800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming „Wonen‟ gelegen gedeelte 
van de paardenbak; 

3. de oppervlakte van het totale aansluitende in eigendom zijnde perceel moet ten minste 2.000 m² 
bedragen; 

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de woning of het verlengde hiervan; 
5. per bouwvlak is ten hoogste één paardenbak  toegestaan; 
6. de activiteit mag geen bedrijfsmatige activiteit betreffen; 
7. het aantal paarden mag ten hoogste 5 bedragen; 
8. de afstand van de paardenbak tot de woning op het eigen bouwvlak mag ten hoogste 50 m 

bedragen; 
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9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden moet ten minste 50 m bedragen, 
tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 25 m bedraagt, mits door 
middel van te treffen maatregelen geen hinder is te verwachten voor omwonenden; 

10. er geen lichtmasten gerealiseerd mogen worden; 
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen; 
 

2.6 A6. Plaatsbepaling woning bij woonbestemming 
 

Samenvatting 
Een aantal insprekers hebben aangegeven dan men zich niet kan vinden met het ontbreken van 
plaatsbepalingen van woningen, in het bestemmingsvlak Wonen. Zo kunnen woningen in de 
woonbestemmingen worden verplaatst, waardoor de bestaande en toekomstige uitbreidingen van het 
bedrijf milieukundig in gevaar komt. Er wordt verzocht om de plaats van de woningen vast te leggen. 
 
Reactie 
Op de verbeelding is binnen de bestemmingsvlakken geen aparte plaatsbepaling opgenomen voor de 
woningen. Dit is ook ongewenst. Echter dit dient wel geregeld te worden omdat bij de plaatsbepaling 
van erfbebouwing geredeneerd wordt vanaf het hoofdgebouw ofwel de woning. Daarnaast kan een 
vrije plaatsing van de woning binnen het bestemmingsplan naastgelegen agrarische bedrijven 
milieutechnisch op slot zetten. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het landschappelijk karakter 
wordt aangetast. Hierop zullen dan ook de regels op aangepast worden. 
 
Conclusie 
De regels zullen worden aangepast conform de regel zoals deze is opgenomen in het 
bestemmingsplan Landelijk gebied west 1993 in artikel 3.2.4. Daarbij zal ook artikel 3.2.6 worden 
opgenomen deze regelt namelijk de plaatsbepaling voor bijgebouwen. 
 

2.7 A7. Omschrijving bestemming agrarisch kan belemmering vormen voor 
bedrijfsvoering 

 

samenvatting 

Een aantal insprekers alsmede de LTO plaatsen opmerkingen over en maken bezwaar tegen de in het 

bestemmingsplan opgenomen agrarische bestemmingen. Men is van oordeel dat de bestemming 

Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden een doelmatige bedrijfsvoering van de 

agrarische bedrijven te zeer belemmeren. 

 

reactie 

De in het bestemmingsplan opgenomen agrarische bestemming geeft invulling aan het ruimtelijk 

beleid dat gemeente en provincie voor het landelijk gebied voeren. Dit beleid sluit aan op de visie die 

ook reeds in de vigerende bestemmingsplannen Landelijk Gebied West 1993 en Landelijk gebied 

Kockengen is vastgelegd.  

Reeds in de vigerende bestemmingsplannen is aan het grootste deel van het huidige plangebied de 

bestemming Agrarische doeleinden tevens cultuurhistorisch, landschappelijk en 

natuurwetenschappelijk waardevol gebied toegekend. Meer specifiek is de bestemming agrarische 

doeleinden II waarbij is aangegeven dat de betreffende gronden bestemd zijn voor: 

 uitoefening van agrarische bedrijven, met de daartoe benodigde bouwwerken, uitgezonderd 

agrarische bedrijfswoningen en kassen; 

 het behoud en/of herstel van de aldaar voorkomende dan wel de daaraan eigen cultuurhistorische 

verkaveling, als mede de landschappelijke en de binnen bestemmingsvlakken met de aanduiding 

N voorkomende natuurwetenschappelijke waarde. 

Om deze waarden te kunnen beschermen zijn adviesprocedures voor vrijstellingen en wijzigingen 

opgenomen, waarin de gevolgen voor de landschappelijke en natuurlijke waarden nadrukkelijk worden 

betrokken. Tevens is een uitgebreid aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 

De thans opgenomen regeling is afgestemd op de SVBP2008 en heeft op hoofdlijnen dezelfde inhoud: 

gericht op de bedrijfsvoering van grondgebonden veehouderijbedrijven en het behoud, de versterking 

en het herstel van de eigen cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden. 

Deze bestemming sluit ook aan op de zone Landelijk Gebied 2 uit de Provinciale Verordening. 
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Het grootste verschil met de geldende bestemmingsplannen is dat de bouwblokken een aparte 

bestemming hadden.   

 

De gemeente is van oordeel dat de thans opgenomen regeling dezelfde ruimte biedt als de vigerende 

bestemmingsregeling. De opvatting dat deze regeling een doelmatige bedrijfsvoering van de 

aanwezige agrarische bedrijven belemmert wordt niet gedeeld. Dat laat onverlet dat de specifieke 

natuurlijke omstandigheden in het gebied en de bijzondere regelingen die hier van toepassing zijn  

van invloed zijn op de wijze waarop ondernemers invulling kunnen geven aan hun bedrijfsvoering. 

Het is daarnaast ook niet de bedoeling van de gemeente om met deze regeling de agrariërs te treffen 

in hun uitvoering. De meeste werkzaamheden waarop gedoeld wordt, worden genoemd In het 

aanlegvergunningstelsel. Binnen dit stelsel wordt onderscheidt gemaakt tussen activiteiten binnen het 

bouwvlak en buiten het bouwvlak. Buiten het bouwvlak is voor het aanleggen van andere werken dan 

bouwwerken nodig om een aanlegvergunning aan te vragen. In de praktijk komt dit neer op 

bijvoorbeeld het ophogen van gronden, het dempen van sloten, scheuren grasland en aanleggen van 

riolering. Binnen het bouwvlak zijn voor deze activiteiten geen aanlegvergunning noodzakelijk, 

behalve voor het aanleggen/ dempen van sloten. Daarnaast zijn werkzaamheden van ondergeschikte 

betekenis en normale onderhoudswerkzaamheden vergunningsvrij. 

 

De gemeente is van oordeel dat ook de aldus aangepaste regeling op onderdelen meer ruimte biedt 

dan de vigerende bestemmingsregeling. De opvatting dat deze regeling een doelmatige 

bedrijfsvoering van de aanwezige agrarische bedrijven belemmert wordt niet gedeeld. Dat laat 

onverlet dat de specifieke natuurlijke omstandigheden in het gebied en de bijzondere regelingen die 

hier van toepassing zijn van invloed zijn op de wijze waarop ondernemers invulling kunnen geven aan 

hun bedrijfsvoering. 

 

Conclusie 

De reacties leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

2.8 A8. Karakteristieke aanduiding 
 

Samenvatting 

Veel insprekers vragen zich af waarom hun woning de aanduiding KA heeft gekregen. Wat zijn de 

redenen hiervoor en wat zijn hiervan de gevolgen. 

 

Reactie 

Binnen de geldende bestemmingsplannen zijn reeds een aantal gebouwen aangegeven als 

karakteristiek bouwwerk. Deze regeling is overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is 

in samenwerking met de provincie Utrecht een nieuwe monumenten inventarisatie (mip) uitgevoerd. 

De hieruit voortkomende lijst is overgenomen in het bestemmingsplan. Dit zijn beeldbepalende 

gebouwen die geen rijksmonument of gemeentelijk monument zijn. 

Met de regeling karakteristiek wordt voorkomen dat de uitwendige hoofdvorm van het betrokken 

bouwwerk, bepaald door goothoogte, bouwhoogte, nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling 

zoals deze was bij het inwerkingtreding van dit plan verdwijnt. Wanneer blijkt uit onderzoek dat het niet 

mogelijk is om de hoofdvorm te bewaren dan is het mogelijk dat het college hier vrijstelling voor 

verleent. 

In de afgelopen jaren zijn reeds meerdere keren gebruikt gemaakt van deze regeling. Deze gebouwen 

behouden de aanduiding karakteristiek. Het is hierbij van belang dat de uitwendige hoofdvorm 

behouden blijft die zo beeldbepalend is voor deze streek. 

Door verandering van de wetgeving ter bescherming van cultuurhistorische elementen (Modernisering 

van de Monumentenwet, MoMo) zal er binnen de gemeente nog een discussie plaatsvinden over de 

mogelijkheden van het bestemmen van cultuurhistorische waardevolle objecten in een 

bestemmingsplan. De mogelijke gevolgen hiervan zullen mogelijk pas bij vaststelling van het 

bestemmingsplan bekend zijn.  

 

Conclusie 

De reacties leiden voor nu niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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2.9 A9. Aanduiding zomerwoning 
 

Samenvatting 

Op de verbeelding zijn niet alle zomerwoningen aangegeven. Verzocht wordt deze alsnog aan te 

geven zodat gebruik kan worden gemaakt van de regeling. Daarnaast wordt door insprekers verzocht 

om de wijzigingsbevoegdheid ook mogelijk te maken bij andere bestemmingen. 

 

Reactie 

Het is gebleken dat op de zomerwoningen niet goed op de verbeelding weer te geven zijn. Hierop is 

besloten om deze aanduiding niet meer op te nemen op de verbeelding. Wel blijft de regeling 

gehandhaafd waarbij de zomerwoningen onder bepaalde voorwaarden gewijzigd kunnen worden in de 

bestemming Wonen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de aanduiding voor zomerwoningen (sw-zw) worden 

verwijderd. Daarnaast zal de wijzigingsbevoegdheid ook van toepassing worden verklaard voor de 

bestemming Wonen en Bedrijven. 

 

2.10 A10. Mogelijkheid tot vergroting bouwvlak 
 

Samenvatting 

Meerdere insprekers hebben aangegeven dat zij graag zien dat hun bouwvlak vergroot wordt naar 1,5 

hectare. De reden die hiervoor meestal wordt opgegeven is dat het huidige bouwvlak reeds 

volgebouwd is en zij in de toekomst een nieuw bedrijfsgebouw willen realiseren. 

 

Reactie 

De komende jaren staat de landbouw onder invloed van de steeds meer open wereldmarkt. Dit 

betekent toenemende concurrentie en afname van subsidie. De consument is kritischer en stelt eisen 

aan de kwaliteit en breedte van het assortiment. In de praktijk zal dit leiden tot specialisatie. Daarnaast 

is sprake van verscherpte regelgeving ten aanzien van veterinaire risico‟s en de grootte van 

dierverblijven, productie, opslag en verwerking van mest, geurhinder, maar ook regelgeving ten 

behoeve van gewasbescherming. Als we kijken naar de agrarische bedrijven gelegen binnen het 

plangebied dan zijn deze gelegen in het veenweidegebied (en het Groene Hart). Door de ligging in 

een nationaal landschap moet er goed gekeken worden waar de grenzen liggen met de groei. Aan de 

ene kant is het streven van de gemeente erna om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan agrarische 

bedrijven aan de andere kant is het noodzakelijke om de kwaliteiten/ waarden te beschermen.  

Daarom zal een uitbreiding niet bij recht worden toegestaan. De bestaande planologische regeling 

voor agrarische bedrijven is dat per agrarisch bedrijf een bouwvlak is opgenomen. De diepte van de 

agrarische bouwvlakken is in principe 100 meter met een maximum van 1 hectare. Een van de 

uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan is om aan de bestaande grondgebonden agrarische 

bedrijven de mogelijkheid te bieden om het bouwvlak te vergroten met een flexibiliteitbepaling. Dit kan 

tot 1,5 hectare hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden verbonden die vooraf aangetoond dienen te 

worden. Een voorbeeld hiervan is dat aangetoond dient te worden dat de vergroting alleen toelaatbaar 

is voor zover een doelmatige bedrijfsvoering niet tot de mogelijkheden behoort en/ of de te 

beschermen waarden van de gronden niet onevenredig worden aangetast. Wanneer in dit stadium 

van het bestemmingsplan alle aanvragen gehonoreerd worden zonder dat de noodzakelijke 

onderliggende informatie aanwezig is dan wordt er voorbijgegaan aan de onderzoeksplicht die er ligt 

voor uitbreiding van het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Het is dan ook nu niet mogelijk om zondermeer in te kunnen stemmen met de verzoeken voor het 

vergroten van de bouwvlakken. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 

bouwvlakken te vergroten tot maximaal 1,5 ha. Indien inspreker van deze mogelijkheid gebruik wil 

maken, dient hij een bedrijfsplan op te stellen en op basis hiervan een verzoek om planwijziging in te 

dienen. De ingediende rapporten worden dan voorgelegd aan een agrarische deskundige en een 

natuur en landschapsdeskundige. Wanneer deze positief adviseren omtrent het verzoek dan wordt dit 

nog opgenomen als zienswijze bij het ontwerp bestemmingsplan. De kosten hiervoor zijn voor de 

aanvrager. 
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2.11 A11. Kamperen bij de boer 
 

Samenvatting 

Volgens het bestemmingsplan zijn bij een agrarisch bedrijf 10 kampeermiddelen toegestaan en onder 

voorwaarden zelfs 15. Er wordt gepleit om deze voorwaarden (zoals landschappelijke inpassing) ook 

voor de kleinere kampeerplaatsen van toepassing te verklaren. En om deze voorwaarden vooraf te 

kunnen toetsen, zou het kamperen bij de boer alleen via een ontheffing toegelaten mogen worden. 

Wanneer dit opgenomen wordt in het bestemmingsplan heeft de reclamant geen bezwaar tegen de 

mogelijkheid om de kampeermiddelen aansluitend op het bouwvlak te plaatsen. 

In bijlage 2 bij de regels wordt een maximale bebouwing ten behoeve van de kampeerplaats van 100 

m² genoemd. Met het oog op de toekomstige eisen die o.a. door vakorganisatie VeKaBo aan 

campings en sanitair wordt gesteld, doet men het verzoek om de maximale bebouwing te verruimen 

tot 150 m². 

 

Reactie 

De voorwaarden die gesteld worden bij kleinschalig kamperen, gelden voor alle soorten 

kampeerplaatsen. Om een eenduidig beleid te creëren voor nevenactiviteiten zal deze regeling 

worden opgenomen in bijlage 2 van de regels. 

Voor kleinschalig kamperen is een specifieke regeling opgenomen welke in bijlage 2 van de regels is 

te vinden. Hierin zal komen te staan dat er maximaal 15 kampeermiddelen zijn toegestaan op 

maximaal 2500m² open grond. Dit betekent een ruimte van 166m² per kampeerstandplaats. Daarnaast 

worden er regels opgenomen met betrekking tot de afstand tussen twee minicampings dit moet ten 

minste 1000 meter bedragen en er goede inpassing in natuur en landschap moet plaatsvinden.  

 

Conclusie 

De regels zullen worden aangepast waarbij artikel 3.4.1 zal worden toegevoegd bij de regeling 

nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven (bijlage 2). 

Bijlage 2 van de regels zal worden aangepast waarbij de maximale bebouwing ten behoeve van een 

kampeerplaats maximaal 150 m² mag bedragen. 

 

2.12 A12. Bedrijfswoning op bedrijventerrein Portengense Brug 
 

Samenvatting 

Meerdere insprekers geven aan ernstige bezwaren te hebben tegen Artikel 6.2 bouwregels a-1-b. 

waar in benoemd staat dat iedere perceel een bedrijfswoning mag realiseren. In het verleden is met 

de gemeente en met de Milieudienst overeen gekomen dat per minimaal 1000 m² één bedrijfswoning 

wordt toegestaan. Dit is voor hen een goede oplossing. Ook het op de plankaart specifiek aangeven 

van bedrijfswoningen op genoemd bedrijventerrein acht men wenselijk, mede om te benadrukken dat 

aanwezige woningen bedrijfswoningen zijn en dus geen belemmerende werking kunnen hebben ten 

opzichte van de aanwezige bedrijvigheid. Een bepaling hieromtrent wordt wenselijk geacht. 

 

Reactie 

In art. 1.1 (Geluidsgevoelige objecten Activiteitenbesluit) is in de definitie van gevoelige gebouwen 

aangegeven dat gebouwen die bij de inrichting horen (dienst- of bedrijfswoningen) geen 

geluidsgevoelig object zijn waarvoor de grenswaarden uit het besluit gelden. Dienst- of 

bedrijfswoningen die niet tot de inrichting behoren zijn gewoon woningen van derden waarvoor de 

grenswaarden wel gelden. Woningen die gebouwd worden op het bedrijventerrein dienen dan ook te 

allen tijde voor een goede bedrijfsvoering zijn. Bij een aanvraag zal dan ook aangetoond moeten 

worden dat het bedrijfstechnisch noodzakelijk is dat er een bedrijfswoning moet komen.  

 

Conclusie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal bekeken worden op welke punten het bestemmingsplan kan 

worden aangepast. 
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3 Vooroverleg 
 

 

2. Natuur en Milieu Utrecht 

 

1. Op de plankaart hebben verschillende percelen de bestemming “Natuur” gekregen, waaronder 

een deel van de eigendommen van Staatsbosbeheer. Het valt ons echter op dat een deel van de 

eigendommen van Staatsbosbeheer een agrarische bestemming heeft. Er wordt verzocht om alle 

gronden van Staatsbosbeheer de bestemming Natuur te geven. Deze gronden worden op een 

bijlage in kaart gebracht. 

 

Reactie 

De aangegeven gronden zijn reeds bestaande gronden die een natuurfunctie hebben. Deze gronden 

worden alsnog bestemd als Natuur.  

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de gronden zoals aangegeven in de bijlage 1 de 

bestemming Natuur krijgen. 

  

2. Een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur is de realisering van de robuuste 

ecologische verbindingszone de Groene Ruggengraat. Deze loopt deels over het plangebied. Op 

pagina 35 van de toelichting wordt de Groene Ruggengraat genoemd. We missen een afbeelding 

waarop de Groene Ruggengraat is weergegeven. 

 

Reactie 

De Groene Ruggegraat komt voort uit de Nota Ruimte. De Nota Ruimte wordt uitvoerig beschreven in 

bijlage 5 van de toelichting. Hierin wordt ook ingegaan op de Groene Ruggegraat. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

3. Er is geconstateerd dat er in de regels van het bestemmingsplan geen wijzigingsbevoegdheid is 

opgenomen om, bijvoorbeeld in het kader van de realisering van de Groene Ruggengraat, de 

agrarische bestemming om te kunnen zetten in de bestemming Natuur. Men vindt dit een 

belangrijke omissie en pleit er voor om in het ontwerp van het bestemmingsplan alsnog een 

dergelijke wijzigingsbevoegdheid op te nemen. 

 

Reactie 

Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid is MER plichtig. In principe is uitgangspunt van het plan een 

actualisatie op basis van huidige situatie. Daadwerkelijke ontwikkelingen, waarvoor nog geen 

planherziening is gevoerd, anders dan op of aan de bestaande bouwpercelen, worden zo min mogelijk 

overgenomen in het plan. Op dit moment is niet te voorzien waar de ontwikkelingen plaatsvinden. Wat 

dat betreft is een bestemmingsplanherziening („postzegelplan‟) meer het aangewezen instrument.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4. De natuurwaarden zijn in het bestemmingsplan op twee manieren beschermd. Enerzijds door de 

agrarische gronden en de bestemming “agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden” 

te geven anderzijds door op een aparte kaartbijlage door middel van een aanduiding de 

“ecostructuur” aan te geven. De kaartbijlage is helaas niet bij de stukken gevoegd en bleek ook 

niet beschikbaar te zijn. Wij kunnen daardoor niet beoordelen wat de inhoud en betekenis van de 

ecostructuur is en ook niet de relatie tussen beide beschermingsregimes. Verzocht wordt de kaart 

alsnog toe te voegen bij het ontwerp bestemmingsplan. 
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Reactie 

Per abuis was deze kaart niet toegevoegd bij het bestemmingsplan toen het werd behandeld in de 

raad hierdoor is de bijlage ook niet ter inzage gelegd. Dit zal bij het ontwerp bestemmingsplan alsnog 

gebeuren. 

 

5. In het nieuwe bestemmingsplan hebben alle agrarische gronden de bestemming “Agrarisch met 

waarden – natuur en landschapswaarden” gekregen. Men heeft hierbij een kanttekening 

geplaatst. Door het hele gebied dezelfde bestemming te geven is er een risico dat bij het gebruik 

van het bestemmingsplan alles over een kam geschoren wordt. Met uiteindelijk het resultaat dat 

de meest waardevolle delen toch niet die bescherming krijgen die ze verdienen. Wij zijn er 

duidelijk voorstander van om de differentiatie in het buitengebied ook op  de plankaart vast te 

leggen. 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat het gehele landelijk gebied een zeer waardevol gebied is. Daardoor is er 

besloten één bestemming te benoemen voor het landelijk gebied. Op deze manier wordt ook gezorgd 

voor een leesbaar plan waarbij de gebieden gelijk aan elkaar zijn. Daarnaast zijn we van mening dat 

de kwaliteit van het gebied op deze manier goed beschermd is. Bovendien liggen de waardevolle 

gebieden in de laag dynamische delen (buiten de bouwpercelen) 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

6. De afbeelding “landschappelijke zonering” op pagina 98 van de toelichting komt niet overeen met 

de daaraan ten grondslag liggende beleidsnota‟s en onderzoeken. Op deze afbeelding is een 

gebied rond Spengen en Noordeinde aangeduid als “potentie voor weidevogels en bijbehorende 

natuur”. 

Wij maken zowel bezwaar tegen het woord “potentie”, als tegen de omvang van het gebied zelf. 

Er wordt verzocht om de afbeelding in hoofdstuk 4 aan te passen. 

 

Reactie  

De benaming potentie is gekozen omdat dit een visiekaart is. Deze gebieden hebben dan ook naar 

onze mening de potentie om als weidevogelgebied te worden aangewezen. Deze legenda-eenheid is 

afgeleid van de provinciale beleidskaarten. De omvang is gelijk of groter dan op de provinciale kaarten 

is aangegeven.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

7. Verder is een deel van het “landbouwkerngebied” tevens aangewezen als EHS (ook afbeelding 

pagina 36). Door in de afbeeldingen in hoofdstuk 4 het beleid ten aanzien van de EHS niet te 

verwoorden, worden mogelijk verkeerde verwachtingen gewekt. Er wordt verzocht het ecologisch 

beleid beter in (de afbeeldingen van) hoofdstuk 4 weer te geven. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal bekeken worden op welke punten het bestemmingsplan kan 

worden aangepast. 

 

Conclusie  

In hoofdstuk 4 zal een verwijzing komen naar bijlage 5 waar het beleid is uitgewerkt. Het is niet de 

bedoeling dat meerdere malen dezelfde tekst terugkomt in het bestemmingsplan. 

 

8. Men geeft aan dat de traditionele melkveehouderij steeds minder “grondgebonden” wordt. Waarbij 

de verhouding tussen open weidegronden en de bij de bedrijven aanwezige bebouwing steeds 

meer onder druk komen te staan. Men is benieuwd hoe de gemeente met deze ontwikkelingen om 

denkt te gaan en wat daarvan mogelijke consequenties zijn voor het bestemmingsplan. Daarbij 
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wordt er zorgen gemaakt om de mogelijkheden die de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3.7a 

biedt, vergroting van de agrarische bouwvlakken tot 1,5 ha.) 

 

Reactie 

Binnen het bestemmingsplan zijn nog relatief veel volwaardig agrarische bedrijven aanwezig. De 

gemeente ziet deze bedrijven als de beheerder van het bijzondere slagenlandschap. Daarbij is 

bekend dat een aantal bedrijven binnen het bestaande bouwblok niet meer kan uitbreiden. Dit is de 

reden dat er een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om het bouwvlak te kunnen vergroten naar 1,5 

hectare dit is ook conform het provinciaal beleid. Doordat de vergroting van het bouwvlak alleen 

mogelijk is via een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om voorwaarden te benoemen zoals 

bijvoorbeeld dat de noodzaak aangetoond wordt en het landschap niet onevenredig wordt aangetast. 

Om de wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken zal de gemeente een MER beoordeling uitvoeren. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

9. Volgens het bestemmingsplan zijn bij een agrarisch bedrijf 10 kampeermiddelen toegestaan en 

onder voorwaarden zelfs 15. Er wordt gepleit om deze voorwaarden (zoals landschappelijke 

inpassing) ook voor de kleinere kampeerplaatsen van toepassing te verklaren. En om deze 

voorwaarden vooraf te kunnen toetsen, zou het kamperen bij de boer alleen via een ontheffing 

toegelaten mogen worden. Wanneer dit opgenomen wordt in het bestemmingsplan heeft de 

reclamant geen bezwaar tegen de mogelijkheid om de kampeermiddelen aansluitend op het 

bouwvlak te plaatsen. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A11. 

 

10. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid voor het realiseren van bijvoorbeeld 

mestopslag, kuilplaten en paardenbakken buiten het bouwvlak (aansluitend op). Juist het 

intekenen van de bouwvlakken op de plankaart geeft vooraf aan iedereen duidelijkheid en 

rechtszekerheid over de toekomstige ontwikkeling van onder andere de bebouwing van een 

agrarisch bedrijf. Bouwen buiten het bouwvlak zou alleen na een voorgaande afweging en dus 

met het volgen van een planologische procedure mogelijk moeten zijn. Een mestopslag van 

750m² is geen kleinigheid. 

 

Reactie 

Kuilplaten, mestopslag en dergelijke nemen binnen een bouwvlak veel ruimte in. Terwijl deze gronden 

vooral bestemd zijn voor gebouwen ten dienste van het bedrijf. Om juist deze gebouwen zo 

gecentreerd mogelijk te houden vinden wij het aannemelijk dat bouwwerken geen gebouw zijde 

objecten binnen maar ook aansluitend daaraan mogen worden geplaatst. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

11. Er wordt gepleit om niet alleen in de bestemming Wonen de mogelijkheid tot het stellen van 

nadere eisen op te nemen, maar bijvoorbeeld ook voor het agrarische gebied en de 

bedrijfsbestemmingen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal bekeken worden op welke punten het bestemmingsplan kan 

worden aangepast. 

 

Conclusie 

De regels zal worden aangepast waarbij de regeling genoemd bij artikel 18.3 ook van toepassing 

wordt verklaard bij bedrijf, bedrijventerrein, horeca en agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden. 

 



 15 

12. Er wordt gepleit voor een terughoudend beleid ten aanzien van paardenbakken. Dit mede door de 

bijkomende voorzieningen zoals verlichtingsmasten, de verkeersaantrekkende werking en de 

landschappelijke effecten. 

In de eerste plaats zou een wildgroei aan paardenbakken voorkomen moeten worden. Daarbij 

wordt een vergelijking gemaakt met de regeling voor het kamperen bij de boer. In de tweede 

plaats zouden paardenvoorzieningen alleen in het bouwvlak toegelaten mogen worden en met 

een voldoende waarborging voor de landschappelijke inpassing. 

Vanwege de openheid van het gebied dient er zeer terughoudend omgegaan te worden met de 

verlichting van paardenbakken. Daarbij zou in ieder geval vooraf aangetoond moeten worden dat 

deze niet hinderlijk is voor de nabijgelegen natuurgebieden en gebieden met natuurwaarden. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 

13. In het plan is geen aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de Wabo. Bij vergunningvrij 

bouwen zou aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheden van de gemeente om 

invloed uit te oefenen op de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing van nieuwe 

bebouwing. Men is benieuwd welke mogelijkheden en middelen de gemeente in wil zetten om de 

nagestreefde kwaliteit te waarborgen. 

Daarnaast is door de komst van de Wabo ontheffingen omgezet naar omgevingsvergunningen 

voor afwijken van het bestemmingsplan. Belangrijk daarbij is dat voor zowel de voormalige 

binnenplanse als buitenplanse ontheffingen voor de omgevingsvergunning de zogenaamde 

reguliere procedure gevolgd dient te worden. Dat wil zeggen dat de gemeente in principe binnen 8 

weken vergunning moet verlenen. Bij relatief beperkte “afwijkingen” hoeft dit geen probleem te 

zijn. Bij meer ingrijpende afwijkingen vinden wij de reguliere procedure geen goed idee. De termijn 

is dan te kort om een goede afweging te kunnen maken. Door de reguliere procedure wordt ook 

artikel 35 van het bestemmingsplan automatisch buiten werking gesteld. Het is jammer dat in het 

plan aan deze ingrijpende wijzigingen geen aandacht wordt besteed. 

 

Reactie  

Dat klopt de ontwikkeling van de regels heeft al plaatsgevonden voor augustus 2010. Gezien het niet 

duidelijk was of de Wabo nu wel of niet in werking zou treden per 1 oktober 2010 is besloten de Wabo 

vooralsnog buiten de regels te houden. Bij het ontwerpbestemmingsplan zal de regels worden 

aangepast aan de huidige regelgeving. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan zal worden aangepast aan de Wabo. 

 

14. Binnen de regels mag iedere woning een inhoud van maximaal 600 m3 hebben. Bij veel woningen 

biedt dit de mogelijkheid de woning aanzienlijk te vergroten. Daarnaast biedt het bestemmingsplan 

nog mogelijkheden tot het realiseren van erfbebouwing. Daarbij moet bedacht worden dat 

bovenop de mogelijkheden van het bestemmingsplan ook nog het nodige vergunningvrij gebouwd 

mag worden. Al met al levert dat bouwmogelijkheden op die in veel gevallen in geen verhouding 

staan tot de huidige bebouwing en de daarmee samenhangende ruimtelijke kwaliteiten van het 

buitengebied. Er wordt gepleit om de maximale inhoud van de woningen te beperken tot de 

huidige inhoud en de uitbreidingsmogelijkheden in principe te beperken tot wat vergunningsvrij 

mogelijk is en hetgeen in de ontheffingsbepalingen is geregeld. Daarbij wordt bezwaar gemaakt 

tegen het ontbreken van toetsingscriteria bij de ontheffing die het mogelijk maakt om een 

burgerwoning te kunnen vergroten tot 750 m3. Men kan zich voorstellen dat in sommige gevallen 

het handhaven van bestaande bijgebouwen de voorkeur heeft boven het vergroten van de woning 

zelf. 

 

Reactie 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is gekeken naar de mogelijkheden die de bestaande 

plannen voor dit gebied bieden. Dit is een op een vertaald in dit bestemmingsplan. De regels 

hieromtrent zijn dan ook niet veranderd ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen. Echter, 

bij de ontheffingsregels (nu afwijkingsregels) zullen wel afwijkingscriteria worden genoemd, zodat een 

heldere gegronde afweging gemaakt kan worden op de afwijking. 
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Conclusie 

De reactie leidt wel tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
15. In de bestemmingsomschrijvingen van artikel 3.1.c en 18.1b wordt het beschermen van de 

waarden van de zomerwoningen niet genoemd. Er wordt verzocht de regels op dit punt aan te 
vullen. 

 

Reactie 

De zomerwoningen worden specifiek aangeduid op de verbeelding. Daarbij wordt in de regels 

aangegeven dat de bestaande maatvoering moet worden gehanteerd. Hiermee wordt de 

zomerwoning voldoende beschermd. Om verval tegen te gaan wordt door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden om een aparte woonbestemming te verkrijgen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

16. Volgens de regels zijn de afmetingen van de zomerwoningen beperkt tot de bestaande 

afmetingen en is een gebruik als woning niet toegestaan. Echter in artikel 3 wordt de mogelijkheid 

geboden om de bestemming van een zomerwoning te wijzigen in de bestemming Wonen. 

Hiertegen wordt bezwaar gemaakt. De reden hiervoor is dat permanente bewoning afbreuk doet 

aan de cultuurhistorische waarden. Anderzijds omdat bij een woning ook vergunningvrij mag 

worden aangebouwd en uitgebreid. Ook dat doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarden. Bij 

het wijzigen van de bestemming naar wonen dient de aanduiding van de zomerwoning 

gehandhaafd te blijven. Hiervoor wordt verzocht de regels op dit punt aan te vullen. 

Indien het voor het behoud van een zomerwoning toch noodzakelijk blijkt te zijn hierin permanente 

bewoning toe te laten, dienen de cultuurhistorische waarden beschermd te worden daar een 

aanwijzing als gemeentelijk monument. Daarmee wordt voorkomen dat de zomerwoning door 

vergunningvrije verbouwingen en uitbreidingen in feite verloren gaat. 

 

Reactie  

De omzetting is bedoeld om de zomerwoningen te behouden in het landschap. In de praktijk blijkt dat 

deze manier de karakteristiek van de zomerwoningen het beste bewaard blijven. De zomerwoningen 

welke in het MIP benoemd zijn als zeer karakteristiek hebben in het bestemmingsplan ook de 

aanduiding Karakteristiek bouwwerk gekregen. 

 

Conclusie 

De regels bij de bestemming Wonen en bij de wijzigingsbevoegdheid zullen worden aangepast waarbij 

nadere eisen worden gesteld voor behoud van deze beeldbepalende gebouwen in het gebied.   

 

17. In artikel 18.5.2 zijn de regels met betrekking tot het toelaten van aan huis verbonden beroepen 

e.a. opgenomen. Daarbij is bepaald dat het parkeren “zoveel mogelijk” op eigen erf plaats dient te 

vinden. Er wordt verzocht om de woorden “zoveel mogelijk” te laten vervallen zodat er geen 

misverstanden kunnen ontstaan dat het parkeren op eigen erf plaats moet vinden. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De regels bij artikel 18.5.2 onder e zal worden aangepast waarbij “zoveel mogelijk” wordt verwijderd. 

 

18. Er wordt verzocht om aan de regels een bepaling toe te voegen dat deze parkeerplaatsen 

daadwerkelijk alleen voor de ter plekke aanwezige functies gebruikt mogen worden en 

bijvoorbeeld niet als parkeerplaats voor elders gevestigde bedrijven. 

 

Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 
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Conclusie 

De regels bij artikel 18.5.2 onder e zal worden aangepast waarbij de regel als volgt gaat luiden: 

“het parkeren ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten dient ter plekke op eigen terrein plaats te 

vinden, en”. 

 

19. In artikel 32 zijn algemene aanduidingsregels opgenomen. Uit de formuleringen blijkt dat de 

betreffende gronden “mede bestemd” zijn voor de betreffende functies. Er wordt afgevraagd of het 

dan niet meer voor de hand ligt om deze gronden een dubbelbestemming te geven, vergelijkbaar 

met de bescherming van de archeologische waarden. 

 

Reactie 
Op basis van de SVBP wordt de aanduiding „karakteristiek‟ gebruikt voor een karakteristiek bouwwerk, 
het zou anders ook een zeer gefragmenteerde dubbelbestemming worden. De molenbiotoop is 
eveneens een standaard aanduiding in de SVBP en is niet anders te regelen. De reden voor het niet 
opnemen van de ecologische waarden op de verbeelding is onder andere dat deze zone precies over 
de bouwvlakken ligt en de kaart er niet leesbaarder op wordt door die aanduiding. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

3. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

 
1. Het waterschap geeft aan dat zei minimaal betrokken zijn bij de totstandkoming van het 

bestemmingsplan. Hierdoor zijn de waterthema‟s niet of niet voldoende opgenomen in de 
toelichting, regels en plankaart. 

Als bijlage bij de reactie worden een aantal punten aangedragen welke aangepast moeten worden 

in het bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Met het waterschap is ambtelijk afgesproken dat van te voren het aangepaste stuk wordt toegestuurd 

en dat er indien noodzakelijk een gesprek wordt gepland om de aangepaste versie door te spreken 

 

Conclusie 

De reactie leidt vooralsnog niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

2. Wij verzoeken u om op bladzijde 29 van de toelichting de onderstreepte tekst toe te voegen: 

Knelpunten veenweidelandschap 

Een bedreiging vormt de bodemdaling en de vereiste hoge grondwaterstand en daarmee het 

voortbestaan van het agrarische beheer van de karakteristieke veenweidegebieden. 

Verder vormt de versterking van kades een achteruitgang van de karakteristieke begroeiing op de 

kades. Ook de steeds zwaardere voorzieningen voor het toerisme op de kades, brede asfaltpaden 

met een diep cunet, vormen een bedreiging voor de beplante kades. Daarnaast zijn er nog de 

volgende knelpunten: 

 agrarische bedrijfsbeëindiging (wegvallen landbouw als landschappelijke drager) en toename 

van  het aantal niet agrarische functies; 

 de schaalvergroting en intensivering van de landbouw; 

 dichtslibben molenbiotoop; 

 toename versnippering en verstoring door aanleg van nieuwe infrastructuur en nieuwe 

bebouwing. 

 grotere beheerkosten waterhuishouding (bijvoorbeeld hoogwatervoorzieningen, hogere 

waterkeringen, aanleg onderwaterdrainage). 

 meer zoute grondwater, waardoor traditionele agrarische activiteiten niet meer mogelijk zijn. 

 verdroging natuurgebieden. (..) 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 
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Conclusie 

De toelichting zal op pagina 29 worden aangepast waarbij het bovenstaande wordt toegevoegd. 

 

3. bladzijde 43, basisvoorzieningen waterbeheer. In 2007 is met de beide waterschappen 

afgesproken dat regionale waterkeringen niet opgenomen hoeven te worden in het 

bestemmingsplan. 

Citaat: (..)Uitgangspunt is dat op de verbeelding alleen de beschermingszone langs de primaire 

waterkeringen worden opgenomen. In het plangebied liggen alleen secundaire of tertiaire 

waterkeringen. Op basis daarvan hoeven geen invloedszones te worden opgenomen. In de Keur 

van de waterschappen zijn de beschermingszones rondom de secundaire/tertiaire keringen 

geregeld. Dit betreft een zone van 10 m uit het insteekprofiel, 5 m voor de kernzone en 5 m voor 

de beschermingszone. Als vlak naast de kade wordt gegraven, zou deze namelijk kunnen 

verschuiven.(..) 

 

Deze afspraak is achterhaald, doordat het waterschap een nieuwe Keur (2009) en een Legger 

voor de regionale waterkeringen (met normering) (2010) heeft vastgelegd. 

Dit betekent dat het landelijke watertoetsbeleid ook veranderd is. Afgesproken is dat voor zowel 

(indirect) primaire waterkeringen en regionale waterkeringen wel de beschermingszones moeten 

worden opgenomen in het bestemmingsplan. Dit om de veiligheid tegen overstromingen te 

benadrukken. (Nieuwe) functies in deze beschermingszone mogen geen negatieve gevolgen 

hebben voor de (stabiliteit van) de waterkering. Wij verzoeken u de tekst in de toelichting aan te 

passen (en de plankaart, zie punt 7). 
 
Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 
Wij zijn van mening dat secundaire waterkeringen niet opgenomen dienen te worden in een 
bestemmingsplan. Deze worden reeds vernoemd in de Keur en worden hier dan ook afdoende 
beschermd. In de keur wordt ook geen verwijzing gedaan naar de (on)mogelijkheden die in een 
bestemmingsplan worden benoemd. Daar komt bij dat wanneer het Waterschap zijn beleid in de 
komende 10 jaar veranderd door bijvoorbeeld de beschermingszone te vergroten er een verkeerde 
zonering staat opgenomen in het bestemmingsplan. Voor goede afstemming tussen beide 
beleidsvelden kan ook tot stand komen door digitale uitwisseling van bestanden.  
 
Conclusie 

De reactie leidt vooralsnog niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
4. Op bladzijde 44 van de toelichting staat een beschrijving van te nemen maatregelen ten behoeve 

van waterkwantiteit. Dit verhaal is achterhaald. Inmiddels is het watergebiedsplan vastgesteld. In 
dit watergebiedsplan staan verbeteringen in het watersysteem genoemd. Deze verbeteringen zijn 
voor de hele regio (polder). Wij zien deze maatregelen als een maatschappelijk belang, omdat het 
watersysteem voor alle bewoners in het gebied wordt verbeterd. Daarom verzoeken wij u om in 
het bestemmingsplan de volgende watermaatregelen met ruimtelijke gevolgen mogelijk te maken: 

 nieuwe hoofdwatergang met natuurvriendelijke oever, in natte EVZ 

 overdimensioneren en verbreden watergangen 

 inrichting retentiegebied (reeds uitgevoerd) 

Wij verzoeken u de tekst in de  toelichting (en de plankaart, zie punt 8) aan te passen. 

 

Reactie 

Met betrekking tot de nieuwe watergang het volgende: wanneer er een duidelijke tekening wordt 

aangeleverd waarop de aanpassingen staan aangegeven zal gekeken worden welke mogelijkheden 

er zijn om deze alsnog op te nemen op de verbeelding. 

Verbreding van watergangen is reeds planologisch mogelijk via het aanlegvergunningstelsel.  

 

Conclusie 

De reactie leidt vooralsnog niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5. Op bladzijde 47 staan uitgangspunten voor het bestemmingsplan opgenomen. Wij verzoeken u 

ook de uitgangspunten met betrekking tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst op 

te nemen: Het belangrijkste uitgangspunt voor water is hierbij: 
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Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij het  verhard oppervlak 

uitbreidt met meer dan 500m² in stedelijk gebied en/of 1000m² in landelijk gebied, heeft dit tot 

gevolg dat het hemelwater van dit oppervlak versneld tot afvoer komt. Om de waterhuishouding 

niet te verslechteren, moet de versnelde afvoer worden voorkomen of gecompenseerd. 

 

Reactie 

We zijn van mening als je dit als uitgangspunt formuleert in de toelichting dit ook moet opnemen op 

verbeelding en de regels. Juridisch is het onwenselijk om bij recht in het bouwvlak een dergelijke 

voorwaarde op te nemen. Om deze reden zal het dan ook niet als uitgangspunt worden opgenomen in 

de toelichting. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

6. Inspreker geeft aan dat in het bestemmingsplan de volgende water onderwerpen worden gemist. 

 Aanleghoogte nieuwbouw. 

Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 

centimeter. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en 

het maaiveld. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere 

ontwateringsdiepte. 

 Grondwater. 

Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor de  

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Om een goed inzicht te krijgen in het 

grondwatersysteem adviseren wij om zo spoedig mogelijk te starten met een 

grondwateronderzoek.  Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te 

voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te 

hanteren.  Waterdichte materialen en constructies dienen gebruikt te worden bij de aanleg 

van ondergrondse bouwwerken. 

 Lozingbesluit agrarische bedrijven. 

Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. 

Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van 

bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij de inrichting van het plan moet rekening worden 

gehouden met de voorschriften uit het Lozingenbesluit. 

 Europese Kaderrichtlijn Water en ruimtelijke consequenties. 

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Met deze 

richtlijn wil Europa het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en ecologisch beschermen 

en verbeteren en een duurzaam gebruik van water bevorderen. De Europese 

Kaderrichtlijn water stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van 

het oppervlaktewater en het grondwater. Voor de implementatie van de Europese 

Kaderrichtlijn Water binnen Nederland heeft de afgelopen jaren een intensieve 

samenwerking op het niveau van (deel)stroomgebieden en gebiedsprocessen 

plaatsgevonden.  

 

De Europese Kaderrichtlijn heeft, waar het de gemeente betreft, consequenties 

voor riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er worden 

ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van 

een watergang. 

 

Uitgangspunten en principes van de Europese Kaderrichtlijn Water 

 De vervuiler betaalt. 

 De gebruiker betaalt. 

Sinds 2000 geen achteruitgang van chemische en ecologische toestand. 

Resultaatverplichting in 2015. 

Stroomgebiedbenadering (op Europees niveau). 

Als rapportage eenheid richting Brussel worden de waterlichamen aangehouden. Dit zijn 

wateren met een achterliggend stroom- of afwateringsgebied van 10 km² of meer.  
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In het plangebied liggen de volgende waterlichamen (watergangen) waarvoor doelstellingen 

voor de ecologie en waterkwaliteit zijn bepaald. Het gaat om de volgende maatregelen met 

ruimtelijke consequenties: 

NL_14_20 De Tol: 

 Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

 Paaiplaatsen ontwikkelen 

NL14_21 Ouwenaar Haarrijn: 

 Verbreden watergang. 

 Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

 Aanleggen nieuw gemaal (buiten plangebied). 

NL 14_30 Kockengen 

 Verbreden watergang (overdimenioneren). 

 Aanleg natuurvriendelijke oevers. 

 Paaiplaatsen ontwikkelen. 

 

Voor de ligging van de KRW-waterlichamen wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. De eerste drie 

aandachtspunten (aanleghoogte, grondwater en lozingenbesluit) vormen echter uitvoeringsaspecten 

en behoeven niet te worden overgenomen in het bestemmingsplan. De overige ontwikkelingen passen 

reeds binnen de regels van het bestemmingsplan. Zo is bijvoorbeeld in de bestemming Water 

geregeld het behoud en het herstel van de ter plaatse voorkomende, dan wel de daaraan eigen 

cultuurhistorische, landschappelijke en de natuurwetenschappelijke waarden, waaronder mede 

begrepen de volgende ecologische verbindingszones:  

- De Angstel; 

- Geuzensloot; 

- De Groote Heicop; 

- De Bijleveld; 

- Waterverbinding tussen De Angstel en Gracht van Aasten...,  

In de bestemming Verkeer - … zijn ecologische verbindingszones toegestaan, en in de bestemming 

Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden‟ is bedoeld voor het behoud en het herstel 

van de ter plaatse voorkomende, dan wel de daaraan eigen cultuurhistorische, landschappelijke en 

natuurwetenschappelijke waarden.  

 

Conclusie 

De toelichting zal worden aangepast conform de hierboven genoemde onderwerpen. 

 

7. In de regels dient de beschermingszone de bestemming Waterstaat te krijgen. 

Als voorbeeld is een modelregel primaire waterkering (dubbelbestemming) toegevoegd 

 

Reactie 

Zie antwoord bij punt 3. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4. Stichting het utrechts landschap 

 

1. Het utrechts landschap is beheerder van drie poldermolens in het plangebied. De molens hebben 

de bestemming bedrijf met aantekening sb-m gekregen. Deze aanduiding vinden ze niet passend. 

De bestemming Molen is passender. De bestemming bedrijf maakt een heleboel zaken mogelijk 

die overbodig zijn. Bijvoorbeeld de bouw van een bedrijfswoning. 

 

Reactie 

In 2008 heeft het rijk een standaardisering toegepast voor bestemmingen (SVBP 2008). Hier is geen 

aparte bestemming opgenomen voor een molen. Echter een bedrijfsbestemming is mogelijk een 
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verkeerde benadering mede gezien dat bij/ in molens geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden. 

Hierop zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding en regels worden aangepast waarbij de aanwezige molens de bestemming CO 

krijgen. 

 

2. Bij de bestemming B Wagendijk 72 (i.c. de molen) is de aanduiding 10% op de kaart aangegeven. 

Wat houdt dit in? 

 

Reactie 

De 10% houdt in dat binnen het aangegeven bouwvlak 10% bebouwing aanwezig mag zijn. Dit is 

inclusief de bestaande bebouwing. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

3. De voormalige molenaarswoning Wagendijk 14 valt onder de bestemming Bedrijven. graag ziet 

men dit gewijzigd in de bestemming Wonen. 

De voormalige molenaarswoning Oukoop 12 alt onder de bestemming Bedrijven. De molen heeft 

adres nummer 12a. deze woning is privé bezit. Desondanks zou de woning de bestemming 

woning moeten hebben. 

 

Reactie 

Zoals reeds bij punt 1 is aangegeven zal de bestemming voor molens worden aangepast naar de 

bestemming CO. 

 

Conclusie 

De verbeelding en regels worden aangepast waarbij de aanwezige molens de bestemming Wonen 

krijgen. 

 

4. Artikel 32.2 gaat over de molenbiotoop. Een zeer goede zaak. Het is niet nodig de askophoogte 

hier te vermelden. In  voorkomende  gevallen kan dit per molen worden opgezocht. 

 

Reactie 

Voor een snelle afhandeling van aanvragen is het naar onze mening handig om deze hoogte hier ook 

te vermelden. Hierdoor wordt uitzoekwerk bespaart en is sneller duidelijk of de aanvraag 

daadwerkelijk mogelijk is. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

5. Artikel 32.2 ook van toepassing laten zijn op beplanting. Dus geen aanplant van bomen e.d. 

binnen een zone van 0-100 meter. 

 

Reactie 

Dit is reeds geregeld in 32.2.4.  

 

Conclusie 

 De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

6. De molenbiotoop cirkel rond de Kortrijkse Molen ontbreekt op de kaart 

 

Reactie 

Abusievelijk is deze molenbiotoop niet opgenomen op de verbeelding. 

 

Conclusie 
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De verbeelding zal worden aangepast waarbij de molenbiotoop van de Kortrijkse molen wordt 

opgenomen. 

 

7. Expliciet vermelden dat bestaande objecten die binnen de molenbiotoop cirkel vallen eventueel 

herbouwd kunnen worden waarbij de huidige hoogte en massa leidend is; 

 

Reactie 

Voor bestaande bebouwing welke afwijken van de in de regels gegeven maatvoering ten aanzien van 

onder andere bouwhoogte en oppervlakte vallen onder artikel 30, algemene bouwregels. Hiermee zijn 

bestaande maten, hellingen dan wel afstanden eveneens toegestaan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

8. Bestaande beplanting die te hoog is volgens de biotoopregels – bijvoorbeeld doordat een boom of 

bomenrij in 10 jaar tijd 6 meter is gegroeid en daarmee onevenredig veel verstoring van de 

molenbiotoop veroorzaakt- dient vervangen te worden door lager blijvende soorten. 

 

Reactie 

In het aanlegvergunningstelstel is opgenomen dat opgaande beplanting binnen de molenbiotoop aan 

voorwaarden is gebonden. Hierdoor wordt voorkomen dat de molenbiotoop dan en in de toekomst 

wordt verstoord. Wij zijn van mening dat voor bestaande beplanting de zelfde regels gelden als voor 

bestaande gebouwen. Er zal dan ook geen regel worden opgenomen die aangeeft dat bomen hoger 

dan 6 meter vervangen dienen te worden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

9. In artikel 32.2.3 graag „de molenbeheerder‟ vervangen door „de stichting het utrechts landschap 

en/ of de Stichting De Utrechtse Molens‟. 

 

Reactie 

Er is voor deze naamgeving gekozen omdat een beheerder/ eigenaar in de loop de jaren van naam 

kan veranderen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

10. Het ensemble van Oukoper Molen, woning en stallen is van grote landschappelijke waarde. Het 

gebied is door het Rijk aangewezen als Landschapsvenster. Men hecht er dan ook grote waarde 

aan dat hoogte en massa van woning en stallen in tact blijven. De artikelen over de molenbiotoop 

lijken dit te garanderen. Afstemming met de gemeente Loenen aan de Vecht over de stallen is 

aanbevelingswaardig. 

 

Reactie 

Inmiddels zijn de gemeente Loenen en de gemeente Breukelen samen met gemeente Maarssen 

samengevoegd. Wanneer het bestemmingsplan voor dit gebied van de voormalige gemeente Loenen 

wordt opgesteld zal afstemming plaats vinden met dit bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

 

5. Provincie Utrecht 

 

1. Ten aanzien van het beleid over stiltegebieden is niet voldaan aan het vereiste in artikel 4.16 lid 2 

van de PRV dat de toelichting op een bestemmingsplan een beschrijving moet bevatten van het 
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door de gemeente te voeren beleid voor een gebied dat is aangeduid als stiltegebied en de wijze 

waarop hiermee in het plan is omgegaan. Verzocht wordt dit alsnog in het plan op te nemen. 

In de regels is omtrent stiltegebieden ook niets opgenomen. Er wordt verzocht dit alsnog te doen. 

 

Reactie  

Op basis van uw gegevens hebben wij geconcludeerd dat het stiltegebied nabij de kern Kockengen 

niet is opgenomen in de regels en de verbeelding. In de toelichting is hier evenwel wel aandacht aan 

besteed, onder meer in paragraaf over geluid. . 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het stiltegebied gelegen ten westen van de kern 

Kockengen zal worden opgenomen. Daarnaast worden de regels aangepast waarbij het stiltegebied 

wordt opgenomen. 

 

2. Via ontheffing van de gebruiksregels is het mogelijk gebouwen te benutten voor o.a. kleinschalige 

bedrijfsactiviteiten. In algemeenheid is gewenst dat bedrijfsactiviteiten in het landelijk gebied 

beperkt blijven tot categorie 1 en 2, dit geldt zeker voor stiltegebieden. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De regels bij artikel 3.5.1 zullen worden aangepast waarbij als voorwaarde wordt toegevoegd dat de 

bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot categorie 1 en 2.  

 

3. In de toelichting staat het stiltegebied ten zuiden Kockengen vermeld in de legenda op de kaart op 

pag. 98, maar is niet opgenomen op de kaart van de ontwikkelingsvisie „Functionele Zonering‟ op 

die pagina. 

 

Reactie 

Op de kaart op pagina 98 zal het stiltegebied worden ingetekend. 

 

4. De provinciale kaders zijn in bijlage 5 van de toelichting uitgewerkt. Het natuurbeheerplan 

Provincie Utrecht 2011 ontbreekt hier. Deze kaders hebben wat betreft natuur betrekking op 

artikel 5.1, 5.2 en 5.3. Deze kaders worden in de toelichting, de verbeelding en de regels niet 

zichtbaar gebruikt, waar dat op grond van de PRV wel verplicht is. 

 

Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. Daarbij zijn wij wel 

van mening dat in de toelichting verder voldoende gerefereerd wordt aan dit beleid (paragraaf 3.2.2). 

Uw opmerking is overigens onjuist dat de genoemde artikelen niet zijn verwerkt in de regels. Onder 

meer in de bestemming Water zijn de ecologische ontwikkelingen  opgenomen in artikel 17.1.e. 

Binnen de verkeersbestemmingen zijn ecologische verbindingszones toegelaten.. Verder is met opzet 

gebruik gemaakt van de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden en niet 

van een „gewone‟ agrarische bestemming.  Binnen de agrarische bestemming is het behoud en het 

herstel van de ter plaatste voorkomende dan wel de daaraan eigen cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden mogelijk, evenals water en watergangen en 

behoud en/of herstel van oever- en slootvegetaties. Tevens is de ecostructuurkaart van toepassing 

verklaard in 31.2 en 32.3. In deze kaart is eveneens de ecologische hoofdstructuur verwerkt:  

- De natuurgebiedzone op de ecostructuurkaart is gelegd over bestaande natuurgebieden 

(Ecologische hoofdstructuur, Streekplan Utrecht 2005-2015) en natuurontwikkelingsgebieden 

(Streekplan Utrecht 2005-2015). Deze gebieden hebben in het bestemmingsplan de functie natuur, 

Agrarisch met waarden of Water, waarbinnen de ecologische verbindingszone mogelijk is.  

- Daarnaast is de ecostructuurzone gelegd over lijnvormige elementen die de geschikte gebieden voor 

ecostructuursoorten verbinden, zoals brede watergangen, boezemlandjes en houtsingels. 

- De vleermuiszone is gelegd over lijnvormige elementen en gebouwen die in of langs deze elementen 

staan. Binnen deze zone is de kans op het voorkomen van vleermuizen groot. 
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Conclusie 

Bijlage 5 zal hierop worden aangepast waarbij kort gerefereerd zal worden aan artikel 5.1 t/m 5.3 van 

de PRV. Deze artikelen zijn wel reeds verwerkt in de regels, voor bepaalde werkzaamheden is een 

aanlegvergunning nodig. 

 

5. Het zoekgebied voor de robuuste ecologische verbinding in het uiterste noorden van het 

plangebied vraagt bescherming tegen ontwikkelingen die deze kunnen belemmeren. De stukken 

geven onvoldoende inzicht of deze toets heeft plaatsgevonden. Er wordt verzocht om de 

natuurinrichting rond/ in de grote faunapassage van de A2 bij de Geuzesloot op de Verbeelding 

aan te geven. Door bijvoorbeeld de verkeersbestemming voorzien van een dubbelbestemming 

natuur zodat de onderliggende faunapassage planologisch verankerd wordt. 

 

Reactie  

De robuuste verbindingszone is mogelijk binnen de bestemming water, en binnen de bestemming 

Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden‟ . We gaan ervan uit dat de verbindingszone 

geen gevolgen heeft voor het bestaande gebruik, zoals de bouwvlakken en woonschepen. 

De faunapassage onder de A2 behoeft niet te worden aangeduid binnen Verkeer -2. Binnen de 

verkeersbestemmingen zijn ecologische verbindingszones bij recht toegelaten, evenals duikers en de 

daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde. Het verdient daarom niet de voorkeur om 

deze faunapassage specifiek aan te duiden, want daarmee wordt aangegeven dat elders niet mag, 

terwijl we dit juist overal hebben toegelaten bij recht.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

6. In de groene contour zijn nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 

niet toegestaan als er sprake is van significante aantasting. 

In de toelichting wordt echter niet vermeldt of en zo ja welke ontwikkelingen dit plan mogelijk 

maakt, en of deze ontwikkelingen kunnen leiden tot significante aantasting. Op pagina 38 wordt 

wel gesproken over ontwikkelingen binnen de ecostructuurzone. Echter ontwikkelingen worden 

niet benoemd op pagina 21 van de toelichting bij de PRV. Een samenvatting van de resultaten 

van een dergelijk onderzoek krijgt vervolgens een plek in de toelichting. Ook voor belemmeringen 

van de Ecologische Verbindingszones is een dergelijk onderzoek nodig. 

 

Reactie  

Het betreft hier en consoliderend bestemmingsplan. Daadwerkelijke ontwikkelingen zijn niet 

opgenomen. Aangesloten is bij het vigerend bestemmingsplan. Overigens is in het bij het 

bestemmingsplan behorende natuurwaardenonderzoek ingegaan op ontwikkelingen en eventuele 

aantasting:   

Tabel G. Gehanteerde zones en bijbehorende effecten van ontwikkelingen 

Zone Element Ingreep Effect Soort Vervolg stap 

Natuurgebiedzone 

(Natura 2000, 

beschermde 

natuurmonumenten 

en Ecologische 

Hoofdstructuur) 

Externe  

werking 

Uitbreiding  

agrarisch bedrijf 

Verzuring en 

vermesting 
n.v.t. 

Voortoets  

gebiedsbescherming 

en natuurwaarden 

Verandering van 

waterhuishouding 

en kwaliteit 

Verdroging,verzuring 

en vermesting 
n.v.t. 

Inlaten van 

gebiedsvreemd 

water   

Verzuring en 

vermesting 
n.v.t. 

Wegen en 

paden 

Aanleg wegen 

Verzuring (NOx 

depositie) en verstoring 

van leefgebied 

n.v.t. 

Toename  

recreatiedruk 

(Geluids)verstoring van 

leefgebied 
n.v.t. 
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Watergangen 

Toename  

recreatiedruk 

Golfslag en schade aan 

oevers 
n.v.t. 

Vergraven en 

dempen 

Verstoring en/of 

vernietiging leefgebied 

Noordse 

woelmuis, 

waterspitsmuis, 

bittervoorn, kleine 

modderkruiper, 

poelkikker 

Graslanden 

Verandering 

(intensivering) 

van beheer 

Verstoring en/of 

vernietiging leefgebied 

Noordse 

woelmuis, 

waterspitsmuis, 

rietorchis, wilde 

gagel 

Betreding  

door mensen en 

machine 

Bodemverdichting n.v.t. 

Ecostructuurzone 

Watergangen 

Vergraven,  

verruimen en 

dempen 

Verstoring en/of 

vernietiging leefgebied 

Waterspitsmuis, 

bittervoorn, kleine 

modderkruiper, 

poelkikker 

Onderzoek  

natuurwaarden 

Verandering van 

oeverhelling 

Verstoring en/of 

vernietiging leefgebied 
Waterspitsmuis 

Verandering van 

waterhuishouding 

en kwaliteit 

Verzuring, vermesting 

en afname kwel 

Waterdrieblad, 

waterspitmuis 

Oevers 

Deponeren van 

bagger 

Verstoring en/of 

vernietiging leefgebied 

Waterspitsmuis, 

ringslang 

Verandering  

beheer 

Verstoring en/of 

vernietiging leefgebied 

Rietorchis, wilde 

gagel, noordse 

woelmuis, 

waterspitsmuis, 

ringslang 

 
Zone Element Ingreep Effect Soort Vervolg stap 

 Bebouwing Aan- en 
uitbouw, 
verandering 
van gevels 

Vernieting nestplaats Huismus, 
Vleermuizen 

 

Wegen,paden en 
erven 

Aanleg van 
verharding 
buiten bouwvlak 

Verstoring en/of vernietiging 
leefgebied 

Vogels, rugstreeppad 

Plaatsen van 
lichtmasten 

Verstoring van jachtgebied 
en vliegroute 

Vleermuizen 

Opgaand groen 
en houtsingels 

Vellen en rooien 
van 
houtopstanden 

Vernieting verblijfplaats, en 
verstoring leefgebied  

Vogels, vleermuizen 

Vleermuiszone 
Bebouwing 

Aan- en uitbouw, 
verbouwing aan 
spouwmuren, 
gevels en daken 

Vernieting verblijfplaats Vleermuizen, huismus 
Naderonderzoek 
vleermuizen en huismus 

Opgaand groen 
en houtsingels 

Vellen en rooien 
van 
houtopstanden 

Vernieting verblijfplaats, en 
verstoring leefgebied  

Vleermuizen, vogels 
Naderonderzoek 
vleermuizen 
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Wegen,paden en 
erven 

Plaatsen van 
lichtmasten 

Verstoring van jachtgebied 
en vliegroute 

Vleermuizen 

Watergangen 
Plaatsen van 
lichtmasten 

Verstoring van jachtgebied 
en vliegroute 

Watervleermuis, 
Meervleermuis 

 

De groene contour is in het plangebied voornamelijk gelegen op de watergangen en hun oevers. 

Daardoor zijn de ingrepen op basis van het bestemmingsplan die van invloed zouden kunnen zijn:  

1. Uitbreiding agrarisch bedrijf 

2. Vergraven, verruimen en dempen van watergangen 

3. Het aanleggen van wegen en paden  

 

Ad 1. Binnen de ruime zone van de groene contour liggen soms enkele bouwvlakken. Het 

bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan. De bouwvlakken uit de vigerende 

plannen zijn overgenomen. Uitbreiding is mogelijk via een ontheffing (nu afwijking) en 

wijzigingsbevoegdheid, hierin is als voorwaarde gesteld onder 3.3.a.3 en 3.7.a.4.  dat de te 

beschermen waarden zoals genoemd in 3.1 (waaronder natuurwetenschappelijke waarden) van de 

gronden niet onevenredig worden aangetast. Wij kunnen ons voorstellen dat hier aangegeven dient te 

worden dat de waarden niet „significant‟ mogen worden aangetast. Dit zal worden verwerkt in de 

regels.  

Ad 2. Wat betreft de wijzigingen aan watergangen: deze zijn aan een aanlegvergunning gekoppeld. In 

36.2 zijn de volgende beoordelingscriteria opgenomen:  

Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als bedoeld in lid 36.1 alleen indien door de in 

lid 36.1 genoemde werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij 

indirect de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, niet blijvend onevenredige of 

niet onevenredig kunnen worden aangetast, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden 

voldoende tegemoet kan worden gekomen. Onder waarden en functies worden in ieder geval 

verstaan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschapswaarden in het betrokken gebied. Ook 

hiervoor geldt dat hier aangegeven dient te worden dat de waarden niet „significant‟ mogen worden 

aangetast. Hierdoor worden de natuurwaarden voldoende beschermd. 

Ad 3. Het aanleggen van wegen en paden binnen de bestemming water, het veranderen van (de 

recreatieve druk op) watergangen en graslanden wordt niet voorgestaan in dit bestemmingplan. Het 

aanleggen van wegen en paden in agrarisch is aan een aanlegvergunning gebonden, waaraan in 

artikel 36.2 voorwaarden worden gesteld.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

6. Er wordt verzocht om gerealiseerde nieuwe natuur ook als zodanig in het plan te bestemmen. 

Naast het hiervoor beschreven voorbeeld aan de Geuzensloot is ook het nieuwe natuurterrein 

langs de Boterwal slechts deels bestemd als Natuur. 

 

Reactie  

Het is mogelijk dat een deel van de gerealiseerde nieuwe natuur nog in aanvraag was bij de 

gemeente bij het opstellen van dit bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de nieuw gerealiseerde natuur zal worden opgenomen 

conform de afgegeven aanlegvergunning. 

 

7. Geplande natuur binnen de EHS wordt op de verbeelding niet altijd mogelijk gemaakt via een 

wijzigingsbevoegdheid. Dit geldt ondermeer voor de beoogde nieuwe natuur in het verlengde van 

de boterwal. 

Ook de diverse Ecologische Verbindingszones in het plangebied vallen onder de groene contour. 

Deze dienen na realisatie een bestemming natuur te krijgen of bij combinatie met een andere 

functie zoals water, voorzien te zijn van een functieaanduiding Natuur of EVZ. In zoekgebieden 
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voor verbindingszones kan dit eenvoudig via en wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt worden. 

Het natuurbeheerplan biedt hierover meer informatie. 

 

Reactie 

Het betreft hier en consoliderend bestemmingsplan. Daadwerkelijke ontwikkelingen zijn niet 

opgenomen. Aangesloten is bij het vigerend bestemmingsplan. Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid 

is MER plichtig. In principe is uitgangspunt van het plan een actualisatie op basis van huidige situatie. 

Daadwerkelijke ontwikkelingen, waarvoor nog geen planherziening is gevoerd, anders dan op of aan 

de bestaande bouwpercelen, worden zo min mogelijk overgenomen in het plan. Op dit moment is niet 

te voorzien waar de ontwikkelingen plaatsvinden. Wat dat betreft is een bestemmingsplanherziening 

(„postzegelplan‟) meer het aangewezen instrument.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zie ook beantwoording onder punt 4 en 

6.  

 

8. Op de kaart op pag. 36 van de toelichting staan de botanisch/ faunistisch waardevolle gebieden 

en de goede tot zeer goede weidevogelgebieden aangegeven. Volgens artikel 5.3 PRV dient een 

bestemmingsplan voor die gebieden bestemmingen en regels ter bescherming en versterking van 

de in het plangebied voorkomende geconcentreerde actuele natuurwaarden te bevatten. Er lijkt 

geen relatie te zijn tussen de ecostructuurzones en de op de kaart aangegeven gebieden 

waardevolle natuur buiten de EHS. De ecostructuurzones geven de voorwaarden aan voor het 

aanlegvergunningstelsel bij de diverse planregels. Het bestemmingsplan wint aan waarde indien 

er een duidelijke koppeling ligt tussen de natuurwaarden buiten de EHS, de ecostructuurzones en 

het aanlegvergunningstelsel bij de planregels. 

 

Reactie 

De waardevolle natuur buiten de EHS ligt met name op de voor agrarisch gebruik ingerichte gronden. 

Het gaat bijvoorbeeld om de weidevogelgebieden. Aangezien de gemeente deze waarden 

onderschrijft, is voor het gehele plangebied (en dus niet alleen voor de de botanisch/ faunistisch 

waardevolle gebieden en de goede tot zeer goede weidevogelgebieden, omdat de gemeente de 

overige gebieden ook van hoge landschappelijke en natuurlijke waarde acht) de bestemming 

Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden toegepast. Hierbinnen zijn de 

natuurwaarden beschermd, zoals reeds onder punt 4 is aangegeven. het aanlegvergunningstelsel is 

niet alleen aan de zones gekoppeld die op de ecostructuurkaart zijn aangegeven, maar juist aan de 

individuele bestemmingen. Zo is bijvoorbeeld in de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden onder 3.6 het bepaalde in artikel 36 van toepassing verklaard. Artikel 36 gaat in 

op de aanlegvergunningen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

9. Een aantal erven van woningen langs de Aa is doorgetrokken tot de oever van de Aa, waardoor 

de ecologische verbinding hier geen ruimte kan krijgen. Deze erven zijn veel groter dan normaal 

bij een burgerwoning het geval is en betreffen actueel grasland. Paardenbakken en zwembaden 

mogen in deze strook in/ nabij de verbindingszones niet toegestaan worden. 

 

Reactie 

De bestemmingsvlakken zijn conform het geldende bestemmingsplan ingetekend. Wij zien geen reden 

om de verbeelding aan te passen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

10. Het polderpark bij Kockengen is onderdeel van de EHS en verdient een natuurbestemming te 

hebben i.p.v. een recreatiebestemming. 

 

Reactie 
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Abusievelijk is hier de verkeerde bestemming aangegeven. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de bestemming voor het polderpark bij Kockengen zal 

worden aangepast in de bestemming Natuur. 

 

11. De bestemming van de Brasserie Het Eiland in het Weiland aan de Wagendijk invullen in 

overeenstemming met de enkele jaren gelopen planlogische procedure. Naast wonen ook horeca 

hierin een plek geven met de afgesproken beperkingen i.v.m. de relatie met de EVZ. 

 

Reactie 

Abusievelijk is de verleende vrijstelling voor het vestigen van een restaurant op deze locatie niet 

opgenomen op de verbeelding. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast conform de verleende vrijstelling voor het vestigen van een 

horecafunctie op deze locatie. 

 

12. De regels onder 31.2 en 32.3 hebben geen betekenis als daaronder geen beperkingen/ toetsingen 

van projecten plaatsvindt; 

 

Reactie 

De beperkingen/toetsing vindt inderdaad plaats door middel van het aanlegvergunningstelsel van 

artikel 36, daar staan werken genoemd, gekoppeld aan de individuele bestemmingen en aan de 

ecostructuurkaart, waarmee toetsing van de toelaatbaarheid van die werken aan het belang van 

ecologie is geregeld. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

13. In het aanlegvergunningenstelsel lijken een aantal activiteiten waar onder paardenbakken en 

teeltondersteuning zijn toegestaan in bestemmingen Bos, Groen, Natuur en recreatie, Water 

zonder aanlegvergunning. Men gaat ervan uit dat dit op een misverstand berust mede omdat dit 

kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen. 

 

Reactie 

 In de bestemmingsomschrijving van de desbetreffende artikelen zijn paardenbakken en 

teeltondersteuning niet toegestaan. Er kan dus ook geen aanlegvergunning voor vereist zijn..  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan..  

 

14. Een deel van het oeverland langs de Aa (t.o. Oud Aa 5) is m.i. niet meer in gebruik als volkstuin 

maar kent min of meer natuurlijke vegetatie. Aangezien de Aa en de oeverlanden deel uitmaken 

van de ecologische verbindingszones is m.i. een natuurbestemming meer passend. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij geconcludeerd dat op deze locatie geen volkstuin meer 

aanwezig is.  

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de bestemming van de gronden t.o. Oud Aa 5 zal 

worden veranderd in natuur.  

 

 

15. In hoofdstuk 3.4 van de toelichting wordt verwezen naar de IKAW. Voor een compleet beeld zou 

een aanvulling met de “archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart” genoemd kunnen 

worden. 
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Geconstateerd wordt verder dat het plan niet geheel conform het gemeentelijk beleid ten aanzien 

van archeologie is. Dit betreft de in artikel 24 genoemde ondergrens van niet beschermde AMK 

terreinen. Er wordt geadviseerd een splitsing op te nemen tussen algemeen niet beschermde 

AMK terreinen en historische dorpskernen. 

 

Reactie  

Het archeologisch beleid moest bij het vaststellen van het voorontwerp nog behandeld worden in de 

gemeenteraad voor vaststelling. Doordat dit op dat moment nog geen vaststaand beleid was, is dit 

nog niet meegenomen in het voorontwerp. Gezien het beleid omtrent archeologie reeds is vastgesteld 

zal dit in de regels op dit punt worden aangepast. 

 

Conclusie 

De toelichting zal worden aangepast waarbij het archeologisch beleid van de gemeente bij hoofdstuk 

3.4 zal worden benoemd, eveneens zullen de regels worden aangepast. 

 

16. Ten aanzien van recreatie en toerisme wordt in de toelichting een verwijzing naar de op 27 

oktober 2010 afgeronde recreatievisie voor de venen gemist, die in opdracht van de provincie is 

gemaakt. Er wordt gevraagd of de gemeente wil bezien of de inhoud van de visie gevolgen heeft 

voor het bestemmingsplan en deze daarop zo nodig aan te passen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan zo nodig worden aangepast. 

 

Conclusie 

De toelichting zal zo nodig worden aangepast waarbij de recreatievisie voor de Venen zal worden 

opgenomen.  

 

17. Het plan ligt in het Nationaal Landschap het groene Hart, een verwijzing ernaar c.q. de 

kernkwaliteiten ervan wordt in de toelichting gemist. 

 

Reactie 

In bijlage 5 van de toelichting wordt ingegaan op het nationaal landschap Groene Hart. Hierin zijn ook 

de kernkwaliteiten van het Groene Hart genoemd. Aanpassing van de toelichting lijkt ons dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

18. Er wordt verzocht in de regels paardenhouderij niet zijnde manege toe te voegen. Uit ervaring 

blijkt dat het rijden op pensionpaarden vaak uitgroeit tot manege. Met het toevoegen van een 

dergelijke regel kan dit worden voorkomen. 

 

Reactie 

Dit is reeds in de begrippen geregeld (productiegerichte paardenhouderij en manege).  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

19. Op de verbeelding wordt “hovenier” in de legenda genoemd, deze staat niet in de 

begripsomschrijving. Verzocht wordt dit toe te voegen. 

 

Reactie 

Inderdaad is het begrip Hovenier niet opgenomen in de begrippenlijst.  

 

Conclusie 

De regels zal hierop worden aangepast waarbij het begrip Hoveniersbedrijf zal worden toegevoegd: 
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Een bedrijf, gericht op de aanleg, de inrichting en het onderhouden van tuinen en groen, met 

gebruikmaking van de daarbij behorende materialen en gereedschappen, zonder dat detailhandel 

wordt uitgeoefend. 

 

20. In het verleden is van provinciezijde meegewerkt aan een aantal aanvullende activiteiten op het 

perceel wagendijk 9. De indruk dringt zicht op dat deze activiteiten niet zijn verwerkt in het 

bestemmingsplan. 

 

Reactie 

de Nieuw Kokanje is niet opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De verbeelding en regels zullen worden aangepast waarbij op  Wagendijk 9 de reeds verleende 

vergunningen worden toegevoegd. 

 

21. Er wordt opgemerkt dat Kortrijk t.o. nr. 15 de bestemming „bedrijf‟ heeft gekregen, voor zover 

bekend betreft dit een hovenier. Om te voorkomen dat zich ter plaatsen een ander niet agrarisch 

bedrijf kan gaan vestigen in de toekomst is een bestemming die recht doet aan het gebruik 

wenselijk. 

 

Reactie 

Voor dit perceel loopt momenteel een bestemmingsplanprocedure. Wanneer deze is afgerond zal de 

verbeelding op dit punt worden aangepast. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

 

6. Stichting behoud veenweidegebied Kockengen 

 

1. Uit het voorontwerp wordt begrepen dat de Kortrijkse molen (mogelijk) verplaatst wordt naar 

Kockengen. Hierop wordt de gemeente herinnerd aan hun standpunt hierover, dat verwoord iw in 

de brief van 29 januari 2007 aan de Stichting „Het utrechts landschap‟ en waarvan de gemeente 

Breukelen destijds een kopie heeft ontvangen. 

 

Reactie 

In 2007 is het verplaatsen van de molen in relatie tot de ontwikkelingen rondom de Corridor in het 

gesprek met het waterschap aan de orde geweest. Echter in de huidige ontwikkelingen rondom de 

Corridor is aangegeven dat de molen op de huidige locatie gehandhaafd blijft. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

2. Er wordt geconstateerd dat het gestelde over verbreding van watergangen en in het bijzonder de 

aanleg van nieuwe watergangen nog erg onduidelijk is, vooral het waarom, het waar en het hoe. 

Er wordt op aangedrongen in de ontwerpfase hierover duidelijker te zijn, na overleg met de 

betreffende hoogheemraadschappen. Daarnaast wordt erop gewezen dat de aanleg van nieuwe 

watergangen niet mag leiden tot aantasting van de cope-structuur en daarmee de identiteit van 

het gebied. 

 

Reactie 

Binnen het aanlegvergunningstelsel is het voor een ieder mogelijk om een waterloop te vergraven, 

verleggen, verruimen en te dempen. Dit wordt meestal gedaan om bijvoorbeeld de bedrijfsvoering te 

verbeteren op een agrarisch perceel. Dit mag alleen als de gevolgen van de genoemde 

werkzaamheden het zij direct, het zij indirect de waarden en/ of functies die het plan beoogt te 

beschermen niet onevenredig kunnen worden aangetast. Onder deze waarden en functies worden in 

ieder geval verstaan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschapswaarden in het landelijk gebied. 

Hiermee wordt voorkomen dat het cope landschap wordt aangetast. 
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Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

3. Voor kamperen bij de boer wordt ervoor gepleit om het maximum aantal van 25 kampeerplekken 

per kampeerfaciliteit duidelijk vast te leggen, te handhaven en tevens van toepassing te verklaren 

op bestaande en nog niet gerealiseerde terreinen.  

 

Reactie 

Binnen het landelijk gebied mogen er per camping 15 kampeerplekken aanwezig zijn. Een 

uitzondering wordt gemaakt bij camping Hazenveld aan de Laag Nieuwkoop 36. Op deze locatie is er 

ruimte voor 25 kampeerplekken. Wanneer een agrariër de nevenactiviteit kamperen bij de boer wil 

realiseren dan moet men voldoen aan de eisen zoals deze gesteld staan in de afwijkingsregeling 

artikel 3.5.1. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4. Er wordt voor gepleit dat in het bestemmingsplan wordt aangegeven welk aantal en welke 

dichtheid bij het toestaan van kampeerfaciliteiten voor ogen staat. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A11. 

 

5. De aanleg van kampeerfaciliteiten anders dan kamperen bij de boer dient te worden tegengegaan 

dan wel in ieder geval gebonden te worden aan hetzelfde maximum aantal van 25 plaatsen. 

Grotere faciliteiten passen niet in het landschap. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A11. 

 

6. Op de kaarten is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Men valt op dat een stuk 

agrarische grond ten zuidoosten van de Kerkweg, aan de westzijde grenzend aan het terrein van 

de gemeentewerf buiten het plangebied valt. Dit is naar hun mening niet correct. 

 

Reactie 

De begrenzing van een bestemmingsplan is niet aan regels gebonden. In deze situatie is de lijn 

doorgetrokken zoals deze ligt langs de sportvelden. Voor het bestemmen van deze gronden zal dan 

ook niks veranderen. In het nieuwe bestemmingsplan Kockengen zal een agrarische bestemming aan 

deze grond worden gegeven. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

7. In het bestemmingplan wordt gepleit voor het behouden van de lintbebouwing, door de 

karakteristieke opbouw van de cope - ontginningslinten te handhaven. Men kan zich hierin vinden, 

op voorwaarde dat tevens het open karakter van het landschap gehandhaafd blijft. Dit betekent 

dat uitbreiding van lintbebouwing slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden toegestaan. 

 

Reactie 

Bij de karakteristieke opbouw van het landschap hoort ook het open karakter van dit gebied. Als 

gemeente streven wij erna om dit gebied zo open mogelijk te houden. Nieuwbouw mag alleen plaats 

vinden binnen de bestaande bouwvlakken. Deze liggen grotendeels haaks op de verschillende wegen. 

Hierbij wordt wel een afweging gemaakt tussen behoud landschap en ruimte bieden voor de nog 

aanwezige agrariërs. Hierbij voeren de richtlijnen uit het landschapsontwikkelingsplan de 

uitgangswaarde. 
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Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

8. Men geeft aan dat moet worden voorkomen dat het open landschap wordt aangetast door 

faciliteiten voor windenergie. Dit geldt zowel voor windparken als lokale, bedrijfsgebonden 

installaties.  

 

Reactie 

Zowel binnen de geldende bestemmingsplannen als binnen dit nieuwe bestemmingsplan is het 

mogelijk om windturbines/ molens te plaatsen binnen het bouwvlak waarvan de maximale bouwhoogte 

niet meer mag bedragen dan 6 meter. Naar onze mening is deze hoogte nog aanvaardbaar in dit 

landschap.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

 

7. LTO Noord 

 

1. Er wordt met verbazing en teleurstelling geconstateerd dat het agrarisch gebied een bestemming 

“agrarisch met waarden- natuur en landschapswaarden” heeft gekregen. Dit is in afwijking van het 

vigerende bestemmingsplan waarin het agrarische gebied niet belast is met natuur en 

landschapswaarden. Het streekplan geeft aan dat grotendeels sprake is van een 

landbouwkerngebied; het gebied is aangemerkt als landelijk gebied 2. 

Door nu deze bestemming op het landelijk gebied te leggen ervaren wij dit als een zeer 

ongewenste planologische schaduwwerking, gelet op de inspanning die boeren doen om op het 

gebied van het natuurbeheer 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A8. 

 

2. Men constateert dat in de toelichting op het bestemmingsplan nauwelijks aandacht wordt 

geschonken aan de schaalvergroting in de landbouw. De bouwvlakken zijn niet bij recht vergroot. 

Uitbreiding van een bouwvlak is slechte met ontheffing tot 1 hectare en door middel van een 

wijziging tot 1,5 hectare mogelijk. Veel agrarische ondernemers zullen gelet op genoemde 

schaalvergroting, voor wat betreft noodzakelijke bedrijfsuitbreidingen tegen de grenzen van hun 

bouwvlak aanlopen. Men is van mening dat volwaardige agrarische bedrijven bij recht moeten 

beschikken over een bouwvlak van voldoende omvang. Het is gewenst dat voor volwaardige 

agrarische bedrijven op de plankaarten een bouwvlak van 2 hectare wordt opgenomen voorkomen 

moet worden dat agrarische bedrijven in hun groei belemmerd gaan worden door vertragende en 

kostbare wijzigingsprocedures ten einde hun bouwvlakken te kunnen laten vergroten. 

 

Reactie 

Het landelijk gebied is gelegen in een kwetsbaar gebied waar het unieke cope landschap nog duidelijk 

zichtbaar is. Daarnaast ligt het in het Nationaal landschap het Groene Hart. De karakteristieken van dit 

landschap zijn de grote mate van openheid in samenhang met de slagenverkaveling met de 

kenmerkende ontginningslinten  Als gemeente wil je dit unieke landschap beschermen en aan de 

andere kant ruimte bieden aan de bestaande agrariërs om uit te breiden indien wenselijk/ 

noodzakelijk. Door de bedrijven niet in zijn geheel op slot te zetten, wordt de mogelijkheid gegeven om 

via een wijziging het bouwvlak te vergroten. 

Daarbij is een bouwvlak van 1,5 hectare het maximum. Hiermee biedt het beleid, zoals dit ook 

vastgelegd is in het landschapsontwikkelingsplan, ontwikkelingsmogelijkheden wat nog passend is 

binnen de linten waardoor de karakteristieke opbouw van de linten niet worden verstoord. Ook wordt 

er nog de mogelijkheid geboden om kuilplaten, mestopslag, etc aangrenzend aan het bouwvlak te 

plaatsen. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om het bouwvlak zo efficiënt mogelijk in te richten.  

Daarnaast wordt ook verwezen naar de algemene reactie onder A10. 
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Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

3. Bestaande intensieve veehouderijen hebben ten onrechte geen uitbreidingsmogelijkheden 

gekregen. Zij worden beperkt aangezien zij maximaal de bestaande oppervlakte mogen benutten. 

De planregels (artikel 3.3 onder b) zetten bestaande intensieve veehouderijbedrijven onnodig op 

slot. Voor wat betreft dierenwelzijn en ammoniak is andere regelgeving van toepassing. De 

combinatie van factoren leidt er toe dat de samenleving de boer oproept om te investeren in 

dierenwelzijn en beperken van ammoniakemissie, maar als daarvoor een grotere stal met meer 

dierplaatsen nodig is, om de benodigde investering te kunnen terugverdienen, dan wordt dat 

onmogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. 

 

Reactie  

Binnen het beleid van de gemeente (zoals deze reeds is benoemd in het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied West 1993) is in principe op bestaande agrarische bebouwingsvakken het uitoefenen van een 

intensieve veehouderij (veredelingsbedrijf) niet zonder meer toegestaan.  

Landschappelijk vallen intensive veehouderijen door de verschijningsvorm en omvang van de 

bedrijfsbebouwing in het open veenweidegebied uit de toon. De zeer lange lage gebouwen met veelal 

daarbij hoge silo‟s passen slecht bij de karakteristiek van de bestaande boerderij, terwijl de gebouwen 

zich veelal over zeer grote afstand manifesteren. Daarom is in bebouwingsnormen uitgegaan van 

“normale‟ agrarische bedrijven. 

Uit oogpunt van hinder kan het een en ander al snel tot conflicten leiden. Het kan ertoe leiden dat op 

bepaalde plaatsen de eisen krachtens de milieuwetgeving een onoverkomelijk barrière opwerpen voor 

de vestiging. De betreffende bedrijven kennen in dit bestemmingsplan een afzonderlijke aanduiding 

„intensieve veehouderij‟. Het bestaande gebruik binnen een agrarische bouwvlak voor intensieve 

veehouderij wordt positief bestemd. Met een ontheffingbevoegdheid kan dit gebruik worden verruimd 

ten behoeve van wettelijke eisen van dierenwelzijn en veterinaire gezondheid, zonder dat het aantal 

dierplaatsen toeneemt. 

Verdere verruiming, hervestiging op een bepaald bouwvlak of concentratie van intensieve veehouderij 

op een bouwvlak vraagt vanwege de potentiële invloed en impact op de omgeving per situatie 

maatwerk. Dit kan vervolgens gefaciliteerd worden met een herziening van het bestemmingsplan. 

De door u genoemde regels zijn dan ook conform het gemeentelijk beleid. Wij zien dan ook geen 

redenen om deze regelingen te wijzigen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4. De in het bestemmingsplan opgenomen maximale goothoogte van 4 meter en maximale 

bouwhoogte van 8 meer voldoen echt niet meer aan de huidige eisen van bedrijfsvoering waarbij 

ook dierenwelzijn en diergezondheid een rol spelen. Gelet op de ontwikkeling is een maximale 

goothoogte van 8 meter en een maximale bouwhoogte van 14 meter gewenst. Dit heeft uiteraard 

ook gevolgen voor de in het plan opgenomen ontheffingsmogelijkheid. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 

5. Ook de maximale bouwhoogte van 2 meter ten behoeve van kuilvoerplaten en mestplaten voldoet 

niet meer aan de huidige eisen van bedrijfsvoering. Voeropslagen hebben heden ten dage al een 

hoogte van 3 meter. Er wordt verzocht om de bouwregels op dit punt aan te passen. 

 

Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking is gekeken naar het bestemming, en welke momenteel in 

ontwikkeling is voor het landelijk gebied Maarssen. Als gemeente streven we naar zoveel mogelijk 

eenduidige regels voor alle gebieden binnen de gemeente.  

Binnen de regelgeving van dit bestemmingsplan zal een afwijking worden opgenomen die een hoogte 

voor bouwwerken geen gebouw zijnde een maximale bouwhoogte van 3 meter toestaat. Hieronder 

hoort ook een mestplaten/ kuilvoerplaten. 
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Conclusie 

De regels worden aangepast waarbij een afwijkingsregel wordt toegevoegd waarbij de maximale 

bouwhoogte van kuilvoerplaten/ mestplaten verhoogd kan worden naar 3 meter. 

 

6. Artikel 3.4.1 geeft de mogelijkheden aan voor kleinschalig kamperen. Men is van mening dat de 

planregels onnodig beperkend zijn. Men is van mening dat bij recht per bouwvlak gedurende de 

periode van 1 april tot 31 oktober 25 kampeermiddelen toegestaan moeten worden. Dit is ook in 

overeenstemming met bijlage 2 lijst nevenactiviteiten waarin is opgenomen dat maximaal 25 

standplaatsen worden toegestaan. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A11. 

 

7. Men vindt de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden voor nevenactiviteiten onnodig 

beperkend. Men is van mening dat, mits bestaande nabijgelegen agrarische bedrijven niet in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt, nevenactiviteiten in de vorm van verbreding bij recht 

moeten worden toegestaan. Het is niet gewenst om dit per ontheffing te regelen. Ook moet het 

mogelijk zijn om ten behoeve van nevenactiviteiten nieuwe bebouwing op te richten.  

 

Reactie  

Zoals reeds eerder bij punt 2 aangegeven is dit landelijk gebied een uniek gebied waar het unieke 

cope landschap nog duidelijk zichtbaar is. Daarnaast ligt het in het Nationaal landschap het Groene 

Hart. De karakteristieken van dit landschap is de grote mate van openheid in samenhang met de 

slagenverkaveling met de kenmerkende ontginningslinten  Als gemeente wil je dit unieke landschap 

beschermen en aan de andere kant ruimte bieden aan de bestaande agrariërs om uit te breiden indien 

wenselijk/ noodzakelijk. Door een afwijkingsregeling te gebruiken wordt deze mogelijkheid toch 

geboden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

8. Men is van mening dat paardenbakken ook aansluitend aan het bouwvlak toegestaan kunnen 

worden. De bouwhoogte van lichtmasten mag volgens de planregels niet meer bedragen dan 2 

meter. Men is van mening dat genoemde bouwhoogte van de lichtmasten moet worden verruimd 

tot 4.5 meter. De bouwhoogte van omheiningen moet worden verruimd naar 2 meter. Ook dienen 

er mogelijkheden te zijn voor het realiseren van een binnenbak. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 

9. Men is van mening dat een waterstaat – waterbergingsgebied niet noodzakelijk is aangezien er 

sprake is van een agrarisch gebied met reeds meer dan 10% water. 

 

Reactie  

Dit betreft een specifiek gebied waar in het verleden een procedure voor gevolgd is om dit te 

realiseren. Deze is dan ook conform de verleende vergunning bestemd. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

10. Het is niet juist om een aanlegvergunningplicht op te leggen voor het scheuren van grasland ten 

behoeve van graslandvernieuwing. Dit behoort tot de normale agrarische bedrijfspraktijk en moet 

derhalve vergunningvrij zijn. 

 

Reactie  
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bij het scheuren van grasland wordt de bestaande grasvegetatie vernietigd en vervangen door nieuw 

ingezaaid gras. Wanneer dit gebeurt met soortenrijke graslanden en bermen en/of wanneer bij 

herinplant gebruik wordt gemaakt van snelgroeiende intensieve rassen, dan kan dit tot een belangrijke 

vermindering van de natuurwaarden leiden. Om deze reden zijn deze werkzaamheden voor de 

gronden met de bestemmingen agrarisch met waarden Natuur- en landschapswaarden voor zover 

gelegen buiten het bouwvlak aan de aanlegvergunning zijn gebonden. Daarbij geldt deze regeling ook 

in de geldende bestemmingsplannen.  

 

Conclusie 

De reactie leidt op dit moment niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

11. Het voorontwerp bevat geen regels in het kader van Ruimte voor Ruimteregeling. Men doet het 

verzoek deze regels alsnog op te nemen. In het voorontwerp zijn slechts regels opgenomen voor 

wijziging van de bestemming ter zake het gebruik van bestaande gebouwen. Uitgangspunt bij de 

Ruimte voor ruimteregeling dient te zijn dat nabijgelegen agrarische bedrijven niet in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden beperkt. 

 

Reactie  

Abusievelijk is de regeling niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit zal alsnog gebeuren. 

 

Conclusie 

De regels worden bij artikel 34 aangepast waarbij een Algemene wijzigingsregel wordt opgenomen 

voor de provinciale Ruimte voor Ruimteregeling. 

 

12. Men constateert dat op de plankaart veel gedempte sloten zijn opgenomen. Ook zijn niet alle 

bestaande gebouwen binnen de bouwvlakken opgenomen. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 

 

 

8. Kamer van Koophandel 

 

1. Men geeft aan dat de plankaart wat betreft de werkelijk aanwezige gebouwen en precieze 

bestemming niet altijd nauwkeurig is. Men vraagt de aandacht voor dat deze voor iedereen 

gewenste nauwkeurigheid in het ontwerp bestemmingsplan wel aanwezig is. 

 

Reactie  

Een bestemmingsplan geeft niet aan waar ieder gebouw/ bouwwerk zich bevindt. De bedoeling van 

een bestemmingsplan is om door middel van vlakken regie te geven welke functie waar mag 

plaatsvinden. De ondergrond is dan ook indicatief en is bedoeld voor locatiebepaling van de 

verschillende percelen. 

Wat betreft de bestemming zal op basis van de ingekomen reacties gekeken worden wat de omissies 

zijn. Hierop zal indien noodzakelijk de bestemmingsvlakken worden aangepast. 

 

Conclusie 

De reactie leidt op dit moment niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

2. Dit geldt ook voor de ontbrekende intekening van bouwvlak grenzen op het bedrijventerrein 

Portengensebrug. Precisering van bouwpercelen is bijvoorbeeld belangrijk in verband met het 

toestaan van één bedrijfswoning per bouwvlak. Ook het op de plankaart specifiek aangeven van 

bedrijfswoningen op genoemd bedrijventerrein acht men wenselijk, mede om te benadrukken dat 

aanwezige woningen bedrijfswoningen zijn en dus geen belemmerende werking kunnen hebben 

ten opzichte van de aanwezige bedrijvigheid. Een bepaling hieromtrent wordt wenselijk geacht. 

 

Reactie  

Verwezen wordt naar de reactie onder A13. 
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3. De toegestane bouwhoogtes zijn niet aangepast aan de gebruikswensen vanuit de moderne 

bedrijfsvoering. Dit geldt zowel bij de agrarisch bedrijfsgebouwen als niet agrarische 

bedrijfsgebouwen. Het verzoek is deze maatvoering aan te passen tot maximaal 6-7 meter 

goothoogte en maximaal 11-12 meter bouwhoogte. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A4 

 

4. Voor het bedrijventerrein Portengensebrug komt hiermee ook uniformiteit in beeld. Hier varieert de 

maximale bouwhoogte van maximaal 7.5 meter tot maximaal 11 meter. Hier wordt het voorstel 

gedaan om een maximale bouwhoogte te hanteren van 11 of 12 meter. 

 

Reactie 

Bij de ontwikkeling van dit bedrijventerrein hebben de gebouwen die grenzen aan het open landelijk 

gebied een lagere hoogtemaatvoering gekregen. Dit om de overgang naar het landelijk gebied te 

verzachten. De gemeente is van mening dat deze hoogte gehandhaafd dient te blijven. 

 

Conclusie 

De reactie leidt op niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5. Een oppervlakte van een bedrijf aan huis wordt gesteld op maximaal 70m². Dit is een geringe 

oppervlakte bij met name een voormalige boerderij. Om bijvoorbeeld voormalige boerenschuren 

een nieuwe functie te kunnen geven, wordt er gevraagd om deze maximale oppervlakte omhoog 

bij te stellen. 

 

Reactie  

Uitgangspunt bij deze regeling is dat het gaat om werken aan huis. Het is niet de bedoeling dat men in 

huis kantoor houdt met meerdere werknemers. De werkzaamheden moeten dus ondergeschikt zijn 

aan de woonfunctie van het gebouw. Daarnaast moet de woning de uitstraling van een woonhuis 

behouden. Wanneer men een groter bedrijf wil vestigen dient men hiervoor ontheffing aan te vragen. 

De reden hiervoor is dat het toekomstige gebruik mogelijk ernstige c.q. onevenredige hinder voor de 

omgeving oplevert en geen afbreuk doet aan het landelijk karakter van de omgeving en geen nadelige 

invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk 

veroorzaakt. Wij zien dan ook geen reden om de regeling aan te passen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt op dit moment niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

6. Enkele bedrijven gelegen aan de oostgrens van het bedrijventerrein hebben de wens dat het 

huidige gebruik van gronden langs deze oostgrens gelegaliseerd wordt. In die zijn dat de grens 

van het bedrijventerrein oostwaarts verlegd wordt richting de kleine watergang. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie bij Nijverheidsweg 7. 
 

7. Er wordt verzocht in heel het plan uniform het maximale aantal van 25 standplaatsen voor 

kleinschalig kamperen bij en boerderij te hanteren. Tevens wordt er gevraagd om het maximale 

bebouwingsoppervlak bij een kampeerstandplaats bij voorbaat te verhogen naar 150 m². Het 

aantal B&B eenheden kan omhoog van 4 naar 5 of 6 gezien wat in de omgeving bij naburige 

gemeenten reeds gebruikelijk en toegestaan is. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A11. 

 
8. Verschillende ondernemers zijn onaangenaam verrast over de verplichtingen inzake 

archeologisch onderzoek bij voorgenomen bouwactiviteiten. De vraag is of derhalve de 
aangewezen gebieden van archeologische waarde niet onnodig ruim zijn ingetekend en of het 
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opportuun is dat de gemeente zelf bepaald onderzoek vooraf kan doen om te voorkomen dat voor 
elke bouwkundige verandering individueel archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Reactie  
Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 

9. Het bedrijf Containertransport gevestigd op het bedrijventerrein Portengensebrug. Eén van de 

huidige activiteiten is het sorteren van afval. Hiervoor lijkt milieucategorie 4.1 noodzakelijk te zijn 

gezien de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De bestemming heeft nu als maximale milieucategorie 

3.2. Er wordt verzocht dit indien nodig aan te passen bijvoorbeeld met een specifieke aanduiding 

op de plankaart. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie bij Nijverheidsweg 6 

 

 

9 Gasunie 

 

1. Op de plankaart zijn een tweetal hoge druk regionale aardgastransportleidingen ingetekend. 

Echter men kan niet zien of de juiste belemmeringenstroken van 4 meter zijn gebruikt aan 

weerzijden van de hartlijn van de leiding. Men vraagt dit te controleren of deze juist zijn 

opgenomen. 

 

Reactie  

Voor de beide buisleidingen hebben we een belemmeringenstrook van 4 meter aan weerzijden van de 

hartlijn van de leiding opgenomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

2. In het plangebied zijn ook twee afsluiterschema‟s gelegen. Evenals bij de leidingen hebben deze 

een belemmeringenstrook van 4 meter ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker 

gastransport. Er wordt verzocht de belemmeringenstrook van 4 meter aan weerzijden op te 

nemen op de plankaart. 

 

Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie  

De verbeelding zal op basis van de aangeleverde gegevens op dit punt worden aangepast. 

 

3. In artikel 19.3 wordt toegestaan dat bouwwerken geen gebouwen zijnde middels ontheffing van 

B&W kunnen worden toegestaan indien daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

de belangen van de betreffende leiding. Echter de belemmeringenstrook dient volledig obstakelvrij 

te blijven. Er wordt verzocht dan ook bouwwerken geen gebouwen zijde ten behoeve van de 

hoofdbestemming in zijn geheel niet tot te staan binnen de dubbelbestemming 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat een mogelijkheid tot ontheffing opgenomen dient te blijven wegens de 

onvoorzienbare toekomst. Daarbij wordt per ontheffing bekeken of er geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding. Daarnaast wordt bij de leidingbeheerder 

vooraf advies ingewonnen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
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4. Er wordt verzocht artikel 19 zodanig uit te breiden dat de genoemde werkzaamheden, uitgevoerd 

binnen een zone van 4 meter ter weerzijden van de hartlijn van de leiding, behoudens schriftelijke 

vergunning niet zijn toegestaan. 

 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat de lading van artikel 19 voldoende waarborging geeft voor bescherming van 

de leiding. Daarbij gelden de regels voor de gebruikers van de grond als ook voor de 

leidingbeheerder. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

5. Er wordt verzocht om in aanvulling op de in artikel 19.4 lid c genoemde uitzonderingsbepaling 

werken of werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding en/ of onderhoud aan de leidingen 

op te nemen in dit artikel. 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat de lading van artikel 19.4 voldoende waarborging geeft voor bescherming van 

de leiding. Daarbij hebben gebruikers als de leidingbeheerder dezelfde rechten in dit 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

6. Er wordt verzocht een voorrangsbepaling op te nemen in artikel 19. In geval van strijdigheid van 

bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. 

 

Reactie  

Wij zijn van mening dat de lading van artikel 19 voldoende waarborging geeft voor bescherming van 

de leiding. We zien dan ook geen reden toe om een voorrangsbepaling op te nemen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

7. Er wordt verzocht om ook in artikel 36 aan te geven dat dit artikel niet van toepassing is voor 

gronden met de dubbelbestemming Leiding - Gas. 

 

Reactie  

Een algemene verbodsbepaling is niet noodzakelijk. Wanneer er werkzaamheden plaats zullen vinden 

binnen de zone van de leiding, dient getoetst te worden aan de dubbelbestemming Leiding – Gas. 

Daarin is voldoende waarborg opgenomen voor bescherming van de leiding, eveneens door middel 

van een aanlegvergunningenstelsel.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

   

8. Paragraaf 3.7 van de toelichting gaat in op de externe veiligheidsaspecten. Bij de toets wordt extra 

informatie gegeven die opgenomen kan worden in de toelichting. 

 

Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De toelichting zal op basis van de aangeleverde gegevens op dit punt worden aangepast. 

 

9. Daarnaast wordt verzocht de tekst aan te passen alwaar zakelijk recht afstand of zakelijke recht 

zone staat genoemd deze term te vervangen voor belemmeringenstrook. 
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Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De toelichting zal “zakelijk recht afstand” en “zakelijk recht zone” worden vervangen voor 

“belemmeringenstrook”. 

 

10. Tevens wordt in de 3
de

 en 7
de

  Alinea van pagina 90 gesproken over de verwachting dat de PR 

contour is gelegen binnen de afstand van het zakelijke recht. Zoals in bovenstaande beschreven 

is de PR contour gelegen op 0 meter van de leiding. Het verzoek is dit te wijzigingen in 0 meter. 

 

Reactie  

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

In de toelichting zal op pagina 90 de omschrijving van de PR contour worden aangepast. 

 



 40 

 

4 Inspraakreacties 
 

4.1 10. Bosdijk 1a 
 

1. Inspreker geeft aan dat ze eigenlijk dezelfde rechten willen hebben als agrariërs. Zij zorgen ook voor een 
goed beheer van het gebied en door het hebben van dieren hebben zij ook de mogelijkheden nodig om 
deze dieren een goed verblijf te geven. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A1 

 
2. De regeling voor hobbyboeren is te krap bepaald. 150m² en 5 hectare grond is een zeer krappe benadering. 

 

Reactie 
Verwezen wordt naar de reactie onder A1 

 

4.2 11. Bosdijk 2 
 
1. Inspreker maakt bezwaar tegen het toekennen van de bestemming „waarde archeologie 4‟ voor hun 

perceel. Nier eerder is door de gemeente Breukelen deze bestemming aan deze grond toegekend. Hen 
is niet gebleken waarom deze grond bestemming „waarde archeologie 4‟ krijgt. 
De bestemming belemmert hen in het uitoefenen van het bedrijf.  
Kortom men oefent het bedrijf graag nog met enige vrijheid uit en tekenen vanwege de veelvuldige 
werkzaamheden die al in het terrein hebben plaats gevonden, waarbij geen aanwijzingen waren voor 
archeologische vondsten, eventuele archeologische waarden al verloren zouden zijn gegaan. Deze 
regels levert een flinke beperking op. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2 

 
2. Het is onvoldoende duidelijk waarom deze grond nu in eens deze dubbelbestemming zou moeten 

krijgen ten opzichte van eerdere plannen. Door de gemeente moet aangevoerd welke gronden zij 
hebben om deze waarde aan deze grond toe te kennen.  

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2 

 

4.3 12. Bosdijk 4 
 
1. Men vraagt zich af waarom er een nieuw bestemmingsplan is gemaakt.  
 
Reactie 
De reden hiervoor is dat een bestemmingplan iedere 10 jaar volgens de wet herzien moet worden. De 
huidige bestemmingsplannen komen uit 1989 en 1993, een herziening is dus noodzakelijk. 
 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
 
2. De ondergrond geeft niet de juiste weergave aan van het bestaande bedrijf.  
 
Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 
 
3. Het agrarisch bouwblok is in het verleden met een vergunning vergroot aan de achterzijde. Dit is tot de 

grens van het bestemmingsplan. Hiervoor is aan de voorzijde een gedeelte ingetrokken (naast de 
woning). 
Het is wenselijk dat over het gehele perceel weer een bouwblok komt te liggen dit inclusief het 
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ingetrokken gedeelte aan de voorzijde. 
 
Reactie  
Op basis van de verleende vergunning zal het bouwblok aan de achterzijde vergroot worden. Daarnaast 
hebben wij geen bezwaar tegen het vergroten van het bouwblok aan de voorzijde. 
 
Conclusie 
Het bouwblok wordt aan de achterzijde conform de verleende vergunning vergroot. 
 
4. Het bedrijf is een intensieve (IV) veehouderij dit is niet aangegeven op de plankaart. Dit dient te worden 

aangepast. 
 
Reactie  
Uit de milieuvergunning blijkt dat uw bedrijf een intensieve veehouderij is. Per abuis is bij het tekenen van 
de plankaart de aanduiding (IV) niet opgenomen in de plankaart. 
 
Conclusie 
De aanduiding (IV) op het perceel Bosdijk 4 op de plankaart aangeven.   
 
5. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 is goedkeuring onthouden aan 

de bestemming “Natuur” en “Recreatie” van de omliggende terreinen (Veenkade en recreatieterrein 
Bosdijk). Zie uitspraak provincie Utrecht, d.d. 22-11-1994. Dit heeft mede te maken met de 
milieuvergunning van het betreffende bedrijf. 
Het bestemmingsplan dient hierop aangepast te worden. Hiervoor moet de bestemming Natuur en 
recreatie aangepast worden conform de uitspraak van de provincie. 

 
Reactie 

Gelezen de uitspraak en overleg met de milieudienst hebben wij besloten om de bestemming van deze 

percelen te wijzigen in “groen”. Deze bestemming heeft geen nadelige gevolgen voor uw bedrijfsvoering. 

 

Conclusie 

De bestemming “Natuur” en “Recreatie” van de omliggende terreinen bij Bosdijk 4 te veranderen in de 

bestemming “Groen”.  

 

4.4 13/14. Bosdijk 5 
 
1. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 is goedkeuring onthouden aan 

de bestemming “Natuur” en “Recreatie” van de omliggende terreinen (Veenkade en recreatieterrein 
Bosdijk). Zie uitspraak provincie Utrecht, d.d. 22-11-1994. Dit heeft mede te maken met de 
milieuvergunning van het betreffende bedrijf. 
Het bestemmingsplan dient hierop aangepast te worden. Hiervoor moet de bestemming Natuur en 
recreatie aangepast te worden conform de uitspraak van de provincie. 

 
Reactie 

Gelezen de uitspraak en overleg met de milieudienst hebben wij besloten om de bestemming van deze 

percelen te wijzigen in “groen”. Deze bestemming heeft geen nadelige gevolgen voor uw bedrijfsvoering. 

 

Conclusie 

De bestemming “Natuur” en “Recreatie” van de omliggende terreinen veranderen in de bestemming 

“Groen”. 

 
2. Men geeft aan dat het bouwvlak niet zo langwerpig hoeft te zijn. Wanneer het bouwvlak achter op het 

perceel korter zou kunnen worden en deze vierkante meters er aan de zijkant van het bouwvlak 
geplaatst zou kunnen worden zou dit positief zijn voor de bedrijfsvoering. Men geeft aan dat men over 
(zover mogelijk) de diepte een 20 meter breder bouwvlak zou willen. Dit lopend vanaf de voorzijde van 
het perceel. 

 
Reactie 
Door de ligging in een nationaal landschap moet er goed gekeken worden waar de grenzen liggen met de 
groei. Aan de ene kant is het streven erna om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan agrarische bedrijven 
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aan de andere kant is het noodzakelijke om de kwaliteiten/ waarden te beschermen. Het betreffende 
perceel is gelegen nabij een ecologische verbindingszone. Om deze te realiseren en de uitvoering van uw 
bedrijf niet te verstoren is het naar ons inziens niet verstandig om het bouwvlak te veranderen. 

 
Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
  
3. Het huidige veebedrijf, vereist een grote goot en nokhoogte. Men kan zich met de voorschriften zoals 

die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd niet verenigen. Men doet het verzoek om de voorschriften 
voor bedrijfsgebouwen aan te passen naar goot 4,5 meter en nokhoogte 10 meter. 

 
Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 
 

4.5 15. Bosdijk 10 
 
1. Men doet het verzoek om een woonbestemming te krijgen op het woonadres Bosdijk 10 te Kockengen 

zodat het na ruim 16 jaar permanente bewoning erkend mag worden. 

Er wordt hierbij aangedragen dat sinds januari 2007 een huisnummer is toegekend aan het betreffende 

adres. Daarnaast is er ook riolering, gas water etc aanwezig. 

In februari 2010 is er door de gemeente Breukelen een persoonlijke gedoogbeschikking afgegeven voor 

Bosdijk 10 voor onbepaalde tijd. 

 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan heeft de gemeente gekozen om de recreatieobjecten een 

verblijfsrecreatieve bestemming te geven. Permanente bewoning van recreatieobjecten is niet toegestaan. 

Het gemeentebestuur heeft in de afgelopen tijd het beleid ter zake heroverwogen. Gezien die 

handhavingproblematiek en de algemeen maatschappelijke tendens, die ook in de landelijke politiek 

doorklinkt, om tot een soepeler beleid te komen inzake permanente bewoning van recreatiewoningen, is het 

gemeentebestuur tot de slotsom gekomen dat het gebruik van recreatieobjecten voor permanente bewoning 

niet toelaatbaar kan worden geacht.  

Op 24 april 2007 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Breukelen, na ampel beraad, 

besloten hier een uitzondering op te maken. In deze vergadering is besloten om aan bewoners van 

recreatiewoningen en andere recreatieverblijven die aan kunnen tonen dat ze daar vóór 24 april 2007 reeds 

permanent woonden, persoonsgebonden en objectgebonden gedoogbeschikkingen van de gemeente 

Breukelen af te geven. Middels de gedoogbeschikking wordt permanente bewoning door de betreffende 

bewoner van het betreffende object gedoogd tot het moment dat die bewoning door de betreffende bewoner 

eindigt, bijvoorbeeld door vertrek of overlijden. 

De recreatiebestemming van de recreatieobjecten blijft gehandhaafd. Na afloop van de werking van de 

gedoogbeschikking is permanente bewoning van het betreffende object niet meer toegestaan en geldt enkel 

de recreatiebestemming, zonder permanente bewoning. 

Er is niet gekozen voor een "woon"-bestemming, omdat het gebied is gelegen in een kwetsbaar gebied, in 

een Nationaal Landschap, te weten het Groene Hart. Het gebied ligt geïsoleerd in het buitengebied en 

maakt deel uit van de landschappelijk en natuurlijk waardevolle Bosdijk.  

Bovendien zou bij een "woon"-bestemming "vergunningvrij" bouwen van met name aan- of uitbouwen en 

bijgebouwen mogelijk worden, hetgeen in de ruimtelijke situatie in dit gebied niet wenselijk wordt geacht. 

Betaling van gemeentelijke belastingen is op zich geen vrijgeleide voor legalisering van permanente 

bewoning van deze objecten. Ook het verkrijgen van een huisnummer vormt geen aanleiding om een 

woonbestemming te geven. Alle recreatiewoningen binnen de gemeente zijn reeds voorzien van een 

huisnummer. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Daarnaast wordt aangegeven dat het bouwwerk in de loop der jaren is gaan verzakken en rotten 

waarbij nieuwbouw noodzakelijk is. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd zoals veiligheid, 
brandwerendheid, energieprestatie en duurzaamheid. Echter doordat het een recreatiewoning is, is het 
niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten bij de bank. 
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Reactie 

Zoals bij punt 1 aangegeven zijn wij van mening dat uw “woning” gelegen is in een kwetsbaar gebied, in een 

Nationaal Landschap, te weten het Groene Hart. Het gebied ligt geïsoleerd in het buitengebied en maakt 

deel uit van de landschappelijk en natuurlijk waardevolle Bosdijk hierdoor is er gekozen om de aanwezige 

recreatieobjecten een recreatiebestemming te geven. Wij achten permanente bewoning dan ook ongewenst 

is op deze locatie. 

Overigens wordt de bouw van een nieuwe recreatiewoning wel mogelijk gemaakt binnen het nieuwe 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.6 18. Breukelerwaard 3 
 
1. Achter op het bouwblok gelegen percelen, staat de aanduiding (WR-A (1-4) die maïsteelt belemmeren. 

Echter voor een goede bedrijfsvoering is het nodig om ook maïs te kunnen verbouwen. Een wijziging is 
nodig dat men daar niet in beperkt wordt. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
2. Bij de Manege Gunterstein staat de aanduiding Bestemming Sport, maar dat moet agrarisch zijn. Dit is 

met hen afgesproken toen de manege op deze locatie gebouwd werd. 

Nu heeft de manege een hinderwetvergunning waarin aangegeven is over hoe vaak er activiteiten 

plaats mogen vinden. De agrarische bestemming is destijds door bezwaren opgelegd. 

 

Reactie 

In het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 valt de manege in de bestemming Recreatieve 

doeleinden. Er is dus geen sprake van een agrarische bestemming binnen het planologisch regiem. 

Op basis van de milieuvergunning zijn er echter wel afspraken gemaakt over hoeveel evenementen er op 

jaar basis mogen plaatsvinden. Dit is ook de plaats waar zulke afspraken worden geregeld. Een 

bestemmingsplan legt puur de regels vast van welke bestemmingen er mogen komen. Daar komt bij de 

door de landelijke standaardisatie van de bestemmingsbenamingen (SVBP) een manege benoemd is bij de 

bestemming Sport.  

 
Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
3. Het bedrijf ligt tegenover de manege en het recreatieterrein De Aa. De vraag is welke beperkingen deze 

nieuwe functies geven ten opzichte van het bedrijf en welke mogelijkheden zijn er tot het omzetten van 
het bedrijf naar een Intensieve Veehouderij. 
 

Reactie 
In de huidige situatie is een sportbestemming geen beletsel. Daarnaast is het niet wenselijk om een nieuwe 
intensieve veehouderij in het gebied op te starten. 
 
Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
 
4. Buiten het bouwvlak ligt een paardenbak. De vraag is of deze binnen het bouwvlak kan liggen. Het 

bouwvlak is nu minder dan 1 ha groot en de vorm wordt bepaald door de waterleiding. 
 

Reactie 
In het nieuwe bestemmingsplan mag per bouwvlak één paardenbak aanwezig zijn. Deze mag uitsluitend 
binnen het bouwvlak liggen. Daarbij moet de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten 
minste 50 meter bedragen. Het is dus mogelijk dat u uw paardenbak verplaatst naar een locatie binnen het 
bouwvlak. 
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Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
 
5. Bij de manege is deel bestemde grond niet in eigendom van de manege.     
 

Reactie 
Een bestemmingsaanduiding in het kader van een bestemmingsplan hoeft niet overeen te komen met de 
eigendomsgrenzen. 
We hebben in deze situatie ook de bestaande bestemmingsplankaart bekeken en gezien dat de 
bestemming Sport ten behoeve van de manege te groot is ingetekend ten opzichte van de bestaande 
situatie. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsvlak Sport op de plankaart wordt conform het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 
West 1993 aangepast. 
 
6. In de regels voor paardenbakken staat dat lichtmasten maximaal 2 meter hoog mogen zijn. Dit is veel te 

laag. Waarbij de manege maximaal 15 meter mag zijn. Waarom dit verschil. Bij te lage masten rij je 
namelijk in het licht, dit is niet gewenst. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 

4.7 20. Breukelerwaard 7 
 
1. De huidige manege, vereist een grotere goot en nokhoogte. Men kan zich met de voorschriften zoals 

die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd niet verenigen. Men doet het verzoek om de voorschriften 
voor bedrijfsgebouwen aan te passen naar een goothoogte 4,5 meter en een nokhoogte van 10 meter. 

 

Reactie 

Binnen het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om een bedrijfsgebouw ten behoeve van de manege 

op te richten met een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 9 meter. 

Voor bedrijfsgebouwen bij agrarische bedrijven is besloten om de goot en nokhoogte te verhogen naar 6 en 

10 meter. Om eenduidigheid te creëren in de regels is besloten om voor bedrijfsgebouwen bij maneges de 

zelfde regels te hanteren met betrekking tot de hoogtes. 

 

Conclusie 

Bij de bestemming Sport de maximale bouwhoogte van 9 meter voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van 

een manege te verhogen naar 10 meter. 

 
2. Men kan zich met de maximale bebouwing van 3500 m² zoals deze in het bestemmingsplan is 

vastgesteld niet verenigen. De ontwikkelingen vereisen een uitbreiding van de bebouwing met een 
rijbaan 20x40 m². Men doet het verzoek om dit in de bouwregels mogelijk te maken.  

 

Reactie 

Wij achten verdere uitbreiding van bebouwing niet wenselijk. Door de ligging en de reeds aanwezige 

gebouwen zijn wij van mening dat deze voldoende ruimte bieden om de bestaande activiteiten uit te voeren. 

Wanneer u toch van mening bent dat uitbreiding noodzakelijk is dan dient te worden aangetoond met een 

bedrijfsplan waarin ook duidelijkheid wordt gegeven over de nut en noodzaak. 

Daarnaast gaat het hier om een consoliderend plan. Voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden dienen 

specifieke onderzoeken en afwegingen worden gedaan. Hiervoor is voeren van een aparte procedure beter. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.8 21. Gieltjesdorp 5 
 
1. Men is het niet eens met de bestemming zoals die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Het huidige 

veebedrijf/ loonwerkbedrijf vereist een grotere goot en nokhoogte. Men kan zich niet met de 
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voorschriften zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd verenigen. Er wordt verzocht om de 
voorschriften voor bedrijfsgebouwen goothoogte 4,5 meter en nokhoogte 10 meter aan te passen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
2. Er wordt verzocht om het ter plaatse gehouden veebedrijf/ loonwerkbedrijf op de plankaart en de regels 

op te nemen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is er navraag gedaan bij de milieudienst waar uw bedrijf reeds sinds 

langere tijd bekend is. Abusievelijk is dan ook uw loonwerkbedrijf niet opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de aanduiding sb-lb zal worden toegevoegd op het perceel 

Gieltjesdorp 5. 

 
3. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen, in het bestemmingsvlak Wonen 

op de plankaart zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen 
in de woonbestemmingen worden verplaatst, waardoor de bestaande en toekomstige uitbreidingen van 
het bedrijf milieukundig in gevaar komt. Er wordt verzocht om de plaats van de woningen vast te leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6. 

 

 

4.9 22. Gieltjesdorp 15/17 
 
1. Men geeft aan dat de woning nr. 17 geen karakteristiek gebouw is.  

 

Reactie 

De aanwijzing van een gebouw als karakteristiek komt voort uit de inventarisatie die is gedaan door de 

Provincie in samenwerking met de gemeente. Hiervoor is een Monumenten Inventarisatie Projecten (MIP) 

lijst opgesteld. Na bestudering van de MIP inventarisatie is gebleken dat Gieltjesdorp 17 geen Karakteristiek 

gebouw is. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie. De aanduiding KA wordt verwijderd van 

Gieltjesdorp 17. 
 

2. Nummer 17 is de tweede bedrijfswoning en behoort binnen bestemmingsvlak te vallen. 

 

Reactie 

De tweede bedrijfswoning op dit perceel is ten tijde van het agrarische bedrijf mogelijk gemaakt. Echter in 

de huidige situatie is op dit adres een lasservice aanwezig. Na bestudering van de plankaart van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste herziening is geconstateerd dat nummer 17 

een tweede bedrijfswoning is. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Het oude bestemmingsvlak was 100 meter diep, deze maat is voor de eigenaar niet echt noodzakelijk. 

Wel is de maat 43 meter achter het hoofdgebouw belangrijk. Het gewenste bestemmingsvlak wordt op 
een bijgevoegde tekening duidelijk gemaakt. Buiten het ingetekende vlak ligt een varkensschuur van 
6x10 meter komt dan te vervallen. Wel wil men de mogelijkheid behouden deze oppervlakte te 
herbouwen binnen het bestemmingsvlak. 

 

Reactie 
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In het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 had het perceel de 

bestemming Agrarische Doeleinden III. Ten behoeve van de agrarische bestemming was het bouwvlak 100 

meter diep. Echter voor een lasservice bedrijf achten wij dit niet noodzakelijk. Echter we begrijpen ook dat 

het huidige bouwvlak te klein is ingetekend ten opzichte van de bestaande bebouwing. Hierop zal het 

bestemmingsplan worden aangepast. Ditzelfde geldt voor de woonbestemming op Gieltjesdorp 17. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsvlak voor Gieltjesdorp 15 (bedrijf) zal worden vergroot tot aan de eerste dwarssloot welke 

gelegen is achter Gieltjesdorp 17. De woonbestemming voor Gieltjesdorp 17 zal worden vergroot tot aan de 

huidige bedrijfs-bestemmingsgrens van Gieltjesdorp 15.  

 
4. Tot slot is er over het perceel een strook WR-A4 getekend. U legt hiermee beperkingen op, op basis 

van veronderstellingen dat er mogelijk iets van archeologische waarde op of in de grond aanwezig is. 
Toont u eerst maar eens aan dat er iets aanwezig is alvorens u beperkingen voorstelt. Daarmee wordt 
verzocht om de WR-A4 strook niet over het bestemmingsvlak in te tekenen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 

4.10 22a. Gieltjesdorp 25 
 
1. De woning is aangeduid als Karakteristiek. De vraag is waarom dit pand als karakteristiek is bepaald. 

 

Reactie 

De aanwijzing van een gebouw als karakteristiek komt voort uit de inventarisatie die is gedaan door de 

Provincie in samenwerking met de gemeente. Hiervoor is een Monumenten Inventarisatie Projecten (MIP) 

lijst opgesteld. Na bestudering van de MIP inventarisatie is gebleken dat Gieltjesdorp 25 geen Karakteristiek 

gebouw is. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie. De aanduiding KA wordt verwijderd van 

Gieltjesdorp 25. 

 

4.11 23/24. Gieltjesdorp 29-31 
 
1. Op de plankaart van Gieltjesdorp 29-31 is nummer 31 aangemerkt als bedrijf. Dit is niet juist omdat 

nummer 31 geen bedrijfsgebouwen heeft, dit moet dus zijn wonen. 
De bedrijfsgebouwen behoren bij nummer 29 op dit terrein en is sinds 2000 in gebruik als opslag en 
stalling. Verzocht wordt om deze bestemming aan te passen in bedrijf met functieaanduiding opslag. 
Tevens wordt een gedeelte gebruikt door een hovenier dus ook is de specifieke vorm van bedrijfsopslag 
hoveniersbedrijf van toepassing. Een soortgelijke situatie komt ook voor bij o.a. Portengen 53 en 105. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is er navraag gedaan bij de milieudienst met betrekking tot de 

bestaande milieuvergunning. Bij de laatste controle is niet gebleken dat u op dit perceel een hovenierbedrijf 

had. Binnen de gemeente is hier ook niks over bekend. Wel is bij de controle gebleken dat u de ruimte 

gebruikte voor opslag. Wanneer u op dit perceel een hoveniersbedrijf wilt starten dient hiervoor een 

omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het perceel Gieltjesdorp 29 de aanduiding (op) opslag wordt 

toegevoegd bij de bedrijfsbestemming. 

Daarnaast zal de bestemming voor Gieltjesdorp 31 worden aangepast naar de bestemming Wonen. 

Gieltjesdorp 29 zal een bedrijfsbestemming krijgen. 

 
2. Er wordt aangegeven dat het bouwblok veel te klein is ingetekend. Gebouwen vallen erbuiten en het 

met beton verharde buitenterrein is niet ingetekend. Daarom wordt verzocht om het bouwblok te 
vergroten, zoals in rood aangegeven op bijgaande verbeelding. 
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Reactie 

Na bestudering van de plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste 

herziening is geconstateerd dat het bouwvlak onjuist verkeerd is ingetekend. 

  

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 

 
3. Bij Gieltjesdorp 29 en 31 staat aangegeven dat het karakteristieke gebouwen zijn, dit is niet juist. 

Nummer 31 is een jaren 70 woning en 29 is een nieuwe woning gebouwd in 2009. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
4. Men valt op dat er WR-A2 en WR-A4 vlakken over het bouwvlak lopen. U legt hiermee beperkingen op, 

op basis van veronderstellingen dat er mogelijk iets van archeologische waarde op of in de grond 
aanwezig is. Toont u eerst maar eens aan dat er iets aanwezig is alvorens u beperkingen voorstelt. 
Daarmee wordt verzocht om de WR-A2 en A4 strook niet over het bestemmingsvlak in te tekenen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 

4.12 25. Heicop 32 
 
1. Op het perceel, kadastraal bekend gemeente Kockengen, sectie F nummer 2146 staat een schuur en 

een carport welke behoren bij de woning Heicop 32 te Kockengen. De bestemming van dit perceel is 
Natuur. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen op basis van het huidige bestemmingsplan zodat de 
huidige bestemming en voorwaarden voortgezet worden in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Na bestudering van de plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste 

herziening is geconstateerd dat voor dit perceel de mogelijkheid wordt geboden om bebouwing te plaatsen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 

 

4.13 26. Hollandse Kade 1 
 
1. Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat men woont op een perceel met een agrarische bestemming. 

De woning is de voormalige bedrijfswoning gebouwd rond 1970 naast de boerderij op Wagendijk 1. De 
woning is sinds 1986 particulier bewoond en er zijn geen plannen voor agrarische bedrijfsvoering. 
Daarom wordt het verzoek gedaan om de agrarische bestemming van ons pand af te halen en de 
bestemming te wijzigen in particuliere bewoning. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is gezamenlijk met de milieudienst bekeken of een woonbestemming 

geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende bedrijven. Dit is niet het geval. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de woning gelegen aan de Hollandse Kade 1 een 

woonbestemming krijgt. 

 

4.14 27. Honderdschelaantje 2 
 
1. De afgelopen jaren heeft de gemeente Breukelen meerdere malen contact gezocht om de eventuele 

verplaatsing van de sportvelden naar onze gronden te bewerkstelligen. In het huidige plan wordt de 
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grond alleen als agrarisch bestemd. De vraag is of, wellicht inspelend op een eventuele verplaatsing 
van de sportvelden, er een wijzigingsbevoegdheid kan worden opgenomen van agrarisch naar 
sportvelden. 

 

Reactie 
In het verleden heeft de voormalige gemeente Breukelen naar de mogelijke verplaatsing van de 
sportvelden. Echter deze locatie is nog niet definitief bepaald. We zien daarom geen reden om op uw 
gronden een wijzigingsmogelijkheid toe te passen voor omschakeling naar de bestemming sport. Wanneer 
in de toekomst toch wordt besloten om de sportvelden op uw grond aan te leggen dan kan de 
bestemmingswijziging met een aparte planologische procedure worden gerealiseerd. 
 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
 
2. Het erf met gebouwen is thans in gebruik als agrarisch bedrijf met bedrijfswoning. In het nieuwe 

bestemmingsplan heeft het perceel een woonbestemming gekregen dit is niet juist. Verzocht wordt de 
agrarische bestemming te handhaven. De reden hiervoor is dat men nu een veehouderijbedrijf heeft en 
men wil zowel de gebouwen als op de grond een volwaardig agrarisch bedrijf blijven uitoefenen en zo 
nodig verder ontwikkelen. De bedrijfsvoering is dan ook niet hobbymatig. Het afgelopen jaar is een 
veebezetting geweest van 45 moederschapen met bijbehorende lammeren en 20 stuks rundvee. 

 

Reactie 

Per abuis is aan uw perceel een woonbestemming toebedeeld. De verbeelding zal conform het geldende 

bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
3. Het bouwblok van de boerderij wil men oprekken tot 1,5 hectare met bebouwingsmogelijkheden voor 

nieuwbouw van een veestal, loods en eventueel een nieuwe bedrijfswoning. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
4. Het bestaan van een archeologische zone is ons niet bekend en wij willen dan ook niet dat dit wordt 

opgenomen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
5. De hoogspanningszone is te breed ingetekend en moet worden beperkt. 

 

Reactie 

De voor Leiding – hoogspanning aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een hoogspanningsverbinding ter 

plaatse van de aanduiding hv voorzien. Hiervoor is een zone met een breedte van 4 meter aan weerzijden 

van de hartlijn aangegeven. Dit is een standaardmaatvoering voor een 380 kV leiding.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.15 28/29. Honderdschelaantje 13 
 
1. Er wordt aangegeven dat men het bouwblok iets aangepast ziet worden op de ligging van de 

gebouwen. Volgens dit plan liggen de gebouwen schuin in het bouwblok. Als men in de toekomst wil 
uitbreiden door de ligboxenstal aan de noordkant te verbreden, dan ligt de noord-oosthoek van de stal 
al buiten het bouwblok. Op een bijgevoegde tekening wordt de gewenste situatie aangegeven. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. Daarnaast wil men de archeologische waarde WR-A3 er graag vanaf hebben. De beperken die daar bij 

horen, met name in het bouwblok, maken het alleen maar kostbaarder om te ondernemen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
3. Het huidige veebedrijf vereist een grotere goot en nokhoogte. In opgenomen goothoogte van 4 meter en 

een nokhoogte van 8 meter zijn daarbij te laag. Voorgesteld wordt om een goothoogte van 4,50 meter 
en een nokhoogte van 10 meter te hanteren voor bedrijfsgebouwen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 

 

4.16 30. Industrieweg 1 en 2 
 
1. Dit zijn twee percelen en twee bedrijven. Volgens het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om er 

ook twee woningen te bouwen (een staat er al op nr. 2) klopt dit?  

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A13. 

 
2. Industrieweg 1 is al vele jaren in gebruik als dierenartsenpraktijk, tevens verkopen zij veel aanverwante 

artikelen aan particulieren. Verzocht wordt om de bestemming bedrijventerrein de specifieke vermelding 
dierenartsenpraktijk, detailhandel te vermelden. 

 

Reactie 

De dierenartsenpraktijk is gelegen in een gebied wat een overgang vormt tussen de weg Portengen en het 

bedrijventerrein Portengense brug. Op deze locatie is het dan ook aanvaardbaar om een dergelijke functie 

positief te bestemmen. De verkoop van goederen ten behoeve van een betere genezing van een dier is 

ondergeschikt aan deze functie. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de bestaande situatie zal worden bestemd.  

 

4.17 31. Industrieweg 3/ 3a 
 
1. Men heeft hun bedrijf op het bedrijventerrein Portengensebrug. Hun bedrijven vallen onder categorie 

3.1. zoals aangegeven op de Verbeelding. in bijlage 3.b: staat van bedrijfsactiviteiten staan de 
afstandcriteria in meters aangegeven voor geur, stof, geluid en gevaar. De voorgestelde afstandcriteria 
komen niet overeen met de bestaande toestand. 

Men vraagt voor de twee bedrijfspercelen vrijstelling te verlenen van de voorgestelde afstandcriteria en 

dit expliciet te vermelden in de “regels”. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw verzoek is de situatie  onderzocht. 

Op no. 3 is een schadeherstelbedrijf gevestigd (Verheul Allround Schadeherstel) en op no. 3a is een 

aannemersbedrijf gevestigd (Aannemersbedrijf Mulder). 

De bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit en hebben in 2010 een melding ingediend. 

De lijst Staat van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering 2007. Het 

kan inderdaad zo zijn dat in praktijk de afstanden niet gehaald worden. Het bestemmingsplan doet hier 

geen uitspraak over. In de regels is alleen opgenomen dat bepaalde categorieën zijn toegelaten. De toets of 

een bedrijf passend is in de omgeving, wat betreft daadwerkelijke afstanden, wordt gedaan in het kader van 

het milieuspoor en niet in het kader van het bestemmingsplan. Het niet voldoen aan de afstandcriteria uit de 

staat van bedrijfsactiviteiten heeft niet geleid tot klachten of andere knelpunten. Het is vanuit milieukundig 

oogpunt geen probleem de huidige bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.  
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Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.18 33. Industrieweg 3b, c, d 
 
1. Op de nieuwe tekeningen zijn functieaanduidingsvlakken opgenomen. Het terrein tussen 3a en 3b is 

onderdeel van het bedrijf en dient als zodanig opgenomen te worden in het functieaanduidingsvlak. 
Zoals dit is opgenomen in het geldende bestemmingsplan. 

 
Reactie 
Het bouwvlak tussen Industrieweg 3a en 3b is abusievelijk niet opgenomen. Het bestemmingsplan zal dan 
ook voor deze situatie worden aangepast. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Portengensebrug 1980 eerste herziening. 

 
2. De bedrijfshal 3b en 3c is vanaf het begin een timmerfabriek en bouwnijverheid groter dan 2000 m². 

Deze functie is nog steeds aanwezig. De categorie kleiner of gelijk aan 3.1 is niet goed, dit moet 
minimaal 3.2 zijn. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is deze besproken met de milieudienst. Het betreffendwe bouwbedrijf 

valt onder het Activiteitenbesluit en is meldingsplichtig (type B). Volgens de Staat van bedrijfsactiviteiten is 

er sprake van een inrichting uit categorie 3.2. Er zijn de afgelopen jaren geen klachten over het bedrijf 

binnengekomen. Het lijkt dan ook geen probleem de huidige bedrijfsactiviteiten in het nieuwe 

bestemmingsplan toe te staan. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij voor het bestemmingsvlak voor Industrieweg 3b en 3c de 

categorie 3.1 omgezet zal worden in 3.2. 

 
3. Bij artikel 6.4 wordt gevraagd de vrijstellingsmogelijkheid op te nemen voor het plat afdekken van 

bedrijfswoningen en bedrijfs- en bijgebouwen. 

 

Reactie 

Na bestudering van de plankaart van het bestemmingsplan Portengensebrug 1980 eerste herziening is 

geconstateerd dat hier reeds de mogelijkheid werd geboden om via een vrijstelling voor het plat afdekken 

van bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast conform de bestaande regelgeving zoals deze is aangegeven in de regels van 

het bestemmingsplan Portengensebrug 1980 eerste herziening. 

 
4. Men heeft ernstige bezwaren tegen Artikel 6.2 bouwregels a-1-b. als ieder perceel een bedrijfswoning 

mag realiseren, dan gaat het bedrijventerrein op een woonwijk lijken. In het verleden is met de 
gemeente en met de Milieudienst overeen gekomen dat per minimaal 1000 m² één bedrijfswoning wordt 
toegestaan. Dit is voor hen een goede oplossing. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A13. 

 
5. De bouwhoogte van de huidige bebouwing staat vermeld op de plankaart maar komt in de voorschriften 

nergens voor. De opgenomen bouwhoogte bijv. 10m is gekoppeld aan een voorgeschreven dakhelling 
zonder een ontheffingsmogelijkheid voor plat afdekken voor bijvoorbeeld bedrijfshal/ aanbouw idvv een 
entree of kantoor. Verzoek om dit op te nemen. 

 

Reactie 
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Zoals bij punt 3 reeds is genoemd wordt de mogelijkheid tot plat afdekken binnen de vrijstellingsbepaling 

weer mogelijk gemaakt. 

Bij het controleren van de verbeelding met de regels is abusievelijk gebleken dat in de regels geen 

verwijzing wordt gemaakt naar de aanduidingen over de nokhoogtes op de verbeelding. Dit zal worden 

aangepast. 

 

Conclusie 

De hoogte – aanduidingen op de verbeelding voor de bedrijfspercelen gelegen aan de Nijverheidsweg en 

Industrieweg worden aangepast conform de huidige regeling in bestemmingsplan Portengensebrug 1980 

eerste herziening. Daarnaast zal bij artikel 6.2 onder 1 een verwijzing worden gemaakt naar de verbeelding. 

 
6. De vrijstellingsmogelijkheid van 15 % opnemen in het bouwblok voor 3 b,c en d bijvoorbeeld voor 

specifieke doelen bijvoorbeeld tbv milieumaatregelen en/of kantoor. 

 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt in artikel 6.4 onder a reeds de mogelijkheid geboden voor verhoging 

van het bebouwingspercentage waarbij de oppervlakte van gebouwen mag worden vergroot met een 

maximum van 15%, indien zulks uit overwegingen van bedrijfsuitoefening en/ of bouwkundige constructie 

noodzakelijk wordt geacht. Wij zien dan ook geen reden om uw verzoek expliciet  voor Industrieweg 3 b,c 

en d op te nemen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.19 34. Industrieweg 9/ Nijverheidsweg 7 
 
1. In het voorontwerp bestemmingsplan zijn de direct aan de betrokken percelen grenzende gronden 

bestemd voor agrarische doeleinden. De gronden zijn echter reeds vele jaren in eigendom en worden 
gebruikt voor de opslag/ stalling van landbouwwerktuigen en kermisattracties. 

Verzocht wordt om voor deze gronden de bestemming overeenkomstig het werkelijk gebruik op te 

nemen in het bestemmingsplan zoals is aangegeven op bijgaande kopie van de plankaart. 

 

Reactie 

De bedoelde gronden zijn in de loop der jaren illegaal in gebruik genomen. 

Echter uit het verleden is reeds bekend dat uw bedrijven ook buiten opslagruimte nodig heeft voor de 

stalling van landbouwwerktuigen en kermisattracties. Dit probleem is ook ambtelijk voorgelegd aan de 

provincie Utrecht. 

Het bedrijventerrein ligt in de het Groene Hart en het beleid hiervoor is dat verdere uitbreiding van 

bedrijventerreinen/ woningen zonder dat daarvoor bebouwing wordt ingeleverd is uitgesloten. Dat deze 

gronden reeds lange tijd in gebruik zijn doet hier niet toe omdat dit via een illegale manier tot stand is 

gekomen. Echter beide partijen zagen ook de problematiek en op basis van de luchtfoto‟s is de situatie 

bekeken zoals deze was bij de inventarisatie voor dit bestemmingsplan. Hieruit blijkt dat terrein voor opslag 

bijna twee keer zo groot is geworden. 

In overleg met de provincie is besloten om de situatie zoals deze was op het tijdstip van de inventarisatie 

als richtlijn te gebruiken. Extra bebouwing op het perceel niet wenselijk dit moet dan ook gebeuren binnen 

de daarvoor aangegeven bouwvlak 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de aanduiding (op) opslag zal worden toegevoegd over de 

helft van het perceel, het betreft het gebied zoals deze bij de inventarisatie in gebruik was. Hierbij blijft de 

bestemming agrarisch wel gehandhaafd.  

 

4.20 35. Industrieweg 14 
 
1. Dit betreft één perceel en één bedrijf. In een gesprek is toegezegd dat er dan ook mag worden 

gewoond. Graag zo laten in het definitieve bestemmingsplan. 

 

Reactie 
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Deze regel is in het nieuwe bestemmingsplan niet juist verwoord. Voor de bedrijfsvoering van de bedrijven 

op dit bedrijventerrein is het niet wenselijk dat hier woningen worden gebouwd wegens milieutechnische 

overwegingen. 

In het verleden is tussen de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Portengense Brug en de 

voormalige gemeente Breukelen en de milieudienst overeengekomen dat per minimaal 1000 m² één 

bedrijfswoning wordt toegestaan. 

 

Conclusie 

De regels zullen worden aangepast waarbij een nieuwe regeling zal worden opgenomen voor 

bedrijfswoningen op het bedrijventerrein Portengense Brug. 

 

4.21 36. Kerklaan 9 
 
1. Wat betekent het nieuwe bestemmingsplan voor ons bedrijf? Heeft het consequenties voor ons als het 

van landelijk gebied 2 naar 3 gaat?  

 

Reactie 

Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan veranderd er niet veel voor u. Om minder regels in het 

bestemmingsplan op te nemen is er besloten om het agrarisch gebied één bestemming te geven. Daarbij 

hebben de bouwvlakken dezelfde regels zoals deze ook gelden in de huidige bestemmingsplannen.  

Omtrent uw vraag over de consequenties verwijzen wij naar de reactie onder A7. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.22 37. Kortrijk 1 
 
1. Op dit moment heeft het perceel in het huidige bestemmingsplan de bestemming sb-ahh. In het 

voorontwerp wordt dit gewijzigd in de bestemming Wonen. Vanwege mijn klusbedrijf komt het wel eens 
voor dat op Kortrijk 1 werk wordt voorbereid voor mijn klanten. Gewoonlijk wordt er gewerkt op het 
perceel op het adres bij de klant. 

Graag wil men een aanvulling of een andere bestemming dat men bedrijfsmatige activiteiten mag 

ondernemen. 

 

Reactie 

In het bestemmingsplan zijn de bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de lijst „Staat van bedrijfsactiviteiten‟. 

Deze lijst geeft op basis van de milieuwetgeving weer welke gevoeligheid aan een activiteit gekoppeld moet 

worden (bijlage 3a en b van het bestemmingsplan).  

Een aannemersbedrijf met een bedrijfsoppervlakte < 1000 m² valt in categorie 2.  

Binnen de bestemming “Wonen” is het mogelijk om aan huis verbonden beroepen te beoefenen. Hiervoor 

geldt dat 70m² gebruikt mag worden ten behoeve van aan huis gebonden beroepen, kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte, mits: de activiteiten behoren tot ten hoogste categorie 2 volgens 

de Staat van bedrijfsactiviteiten. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.23 38. Kortrijk 1a 
 
1. Als eerste draagt men aan dat de bestemming Agrarisch met waarden- Natuur- en landschapswaarden 

nogal afwijkt van de huidige bestemming Agrarische gronden. In het streekplan van de provincie is de 
grond van ons bedrijf aangemerkt als landelijk gebied cat II. Ik vind dat er onderscheid moet worden 
gemaakt tussen agrarische bestemming en bestemming Natuur en Landschapswaarden. De 
bestemming lijkt meer op cat. III van het streekplan. Dit heeft als gevolg dat het bedrijf minder waarde 
krijgt. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 
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2. De voorwaarden die worden gesteld aan de gebouwen welke nodig zijn om het bedrijf uit te oefenen zijn 

op onderdelen achterhaald. Dit heeft vooral betrekking op de maatvoering van gebouwen (3.2.a.2). met 
het bouwen van een huisvesting voor melkvee moet men streven naar een optimale stal qua ruimte en 
inhoud om een zo goed mogelijk klimaat en leefomgeving te creëren voor het melkvee. Voorstel wordt 
gedaan voor een goothoogte van 6 en een bouwhoogte van 14 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
3. Verzocht wordt om het bouwblok te vergroten. Momenteel is het zo dat de ruwvoeropslag eindigt op de 

achterste grens van het bouwblok. Door schaalvergroting zal de komende jaren een verharde opslag 
gerealiseerd moeten worden. Daarvoor zou men buiten het bouwblok gaan. Om in de verdere toekomst 
bij het bouwen van nieuwe rundveestal niet wederom tegen het overschrijden van de bouwblokgrens 
aan te lopen is het wijzigen van de vorm van het bouwblok niet aan de orde. Er is een tekening 
toegevoegd met de grens van de vergroting zoals die gewenst is. Hierbij wordt aangemerkt dat een 
groot deel van de vergroting reeds in gebruik is als erf. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

4.24 39. Kortrijk 5 
 
1. Het perceel van Kortrijk 3 en 5 is voorzien van de bestemming Wonen. Men kan zich met de 

bestemming zoals die in het bestemmingsplan is vastgelegd niet verenigen. Dit heeft betrekking op de 
situering van het bouwblok op de plankaart. Men doet het verzoek om de achterzijde van het bouwblok 
in lijn te brengen met het naastgelegen bouwblok Kortrijk 1. 

 

Reactie 

Het nieuwe bestemmingsvlak is overeenkomstig zoals deze gesitueerd is in het geldende bestemmingsplan 

Landelijk Gebied West 1993. Echter we hebben ook geoordeeld dat bij het bestemmen van dit perceel een 

onlogische knik is ingetekend. Daarom hebben we besloten om de grens voor de bestemming Wonen ter 

hoogte van het naastgelegen geriefhoutbosje te leggen. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij voor de bestemming Wonen de grens aan de achterzijde van 

de percelen Kortrijk 3 en 5 gelijk komt te liggen met de bestemming Bos. 

 
2. Men kan zich niet vinden met de mogelijkheden van het bouwblok op de plankaart zoals die in het 

bestemmingsplan zijn vastgelegd. Men heeft ter plaatse een grote kavel land, waar hooi wordt 
gewonnen en paarden worden gestald. Men vraagt extra bebouwingsmogelijkheden voor een 
bijgebouw van 120 m² op de plankaart alsook in de voorschriften op te nemen. 

 

Reactie 

Binnen de bestemming Wonen is een nieuwe regeling opgenomen die de mogelijkheid biedt om een extra 

schuur te bouwen ten behoeve van agrarisch gebruik. Deze regel geeft de mogelijkheid om een bijgebouw 

te bouwen van maximaal 150 m² ten behoeve van hobbymatige uitoefening van agrarische activiteiten mits 

bij de woning behorende gronden minimaal 3 hectare aaneengesloten grasland beslaat gelegen bij de 

woning. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.25 40. Kortrijk 7 
 
1. In 2009 heeft men voor het 2

de
 huisje op Kortrijk 7 een A nummering aangevraagd zodat ze deze 

woning konden verhuren. Hierop is nooit door de gemeente op gereageerd. Bij navraag onlangs bij de 
gemeente is gebleken dat dit gebouw niet als woning staat geregistreerd. 

Dit huisje wordt al bewoond sinds 1981. Is er de mogelijkheid dat dit pand de bestemming wonen kan 
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krijgen? Zodat in de toekomst de woning nog steeds verhuurd kan worden?. 

 

Reactie 

Het is altijd mogelijk om een huisnummer aan te vragen echter dit betekent nog niet dat hiermee ook de 

bestemming van een bepaald gebouw wordt aangepast. Het provinciaal en het gemeentelijk beleid is er 

opgericht om geen extra woningen te creëren in het buitengebied. Dit mede door de hinder die dit 

meebrengt voor omliggende bedrijven. 

De door u bedoelde woning heeft in het nieuwe bestemmingsplan de aanduiding “recreatiewoning” 

gekregen. Hierdoor kunt u de woning verhuren aan recreanten. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
2. De loodsen/schuren op het perceel worden gebruikt voor opslag, tevens wordt er in de open lucht 

buizen opgeslagen. Verzocht wordt om de bestemming opslag op te nemen op het perceel Kortrijk 7 te 
Kockengen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw verzoek is er overleg geweest met de milieudienst. Uit deze gegevens blijkt dat op 

dit perceel geen vee meer wordt gehouden. Mogelijk alleen hobbymatig. Gezien de agrarische bestemming 

niet meer van toepassing is voor dit perceel zal de bestemming worden veranderd in bedrijf met de 

aanduiding “opslag”. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de bestemming voor het perceel Kortrijk 7 zal worden 

veranderd in een bedrijfsbestemming. 

 

4.26 41. Kortrijk 18 
 
1. Men geeft aan dat het bouwblok wel heel klein is geworden waarbij de schuren niet op de kaart staan 

aangegeven. Deze schuren worden gebruikt voor het stallen van o.a. de trekker, werktuigen en de auto. 
Men vraagt dit te herzien. 

 

Reactie 

In het geldende bestemmingsplan heeft dit perceel een agrarische bestemming. Hierbij hoort een bouwvlak 

van 100 meter diep. Doordat er uit de inventarisatie is gebleken dat hier geen volwaardige agrarische 

activiteiten meer worden uitgeoefend hebben wij besloten aan dit perceel een woonbestemming toe te 

wijzen. Dit is bij meerdere percelen in het nieuwe bestemmingsplan toegepast. Zo ook bij Kortrijk 16. Voor 

bepaling van de grote van het bouwvlak is gekeken naar de erfbebouwing hierdoor zijn er verschillen 

ontstaan over de grootte van bebouwingsvlakken. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast voor het perceel Kortrijk 18 waarbij het bestemmingsvlak Wonen aan de 

achterzijde vergroot wordt tot en met de schuur. 

 

4.27 42. Kortrijk 21 
 
1. Tegenover Kortrijk 21 is de bestemming Bos aangegeven. Op deze locatie is geen geriefhoutbosje 

aanwezig en heeft er ook nooit gelegen. Dit wordt bevestigd door de buurman. Wanneer dit bosje toch 
aangeplant mag worden zal dit het vrije uitzicht mogelijk belemmeren. 

 

Reactie 

De aanduiding van dit bosje komt voort uit het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

Echter uit onderzoek is gebleken, zoals u reeds heeft aangegeven, dat dit geriefhoutbosje hier nooit heeft 

gelegen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de bestemming „Bos‟ voor het geriefhoutbosje zal worden 
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verwijderd. 

 
2. De natuuraanleg van dhr. Boor is niet aangegeven op de plankaart. De vraag is wat ze nu mogen. Dit is 

nu niet duidelijk. 

 

Reactie 

De aangebrachte “natuur” valt onder de agrarische bestemming. De destijds verleende vergunning valt 

onder het behoud en herstel van de natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het 

agrarische landschap. De bestemming hoeft dan ook niet veranderd te worden voor deze natuuraanleg. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
3. Men geeft aan dat de regels met betrekking tot het hobbymatig agrarisch gebruik niet tot elkaar in 

verhouding staan. Dit heeft vooral betrekking op de 150 m² bebouwing en de noodzakelijke 5 hectare. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A1. 

 
4. Men geeft aan dat ze een hooiberg willen bouwen. De vraag is of dit mogelijk is binnen de 50m² aan 

bijgebouwen of valt dit er buiten? 

 

Reactie 

Wanneer u een hooiberg wilt bouwen voor het agrarisch gebruik, dan valt deze onder de regeling voor 

hobbymatig agrarisch gebruik. Hier moet u dan wel aan de eisen voldoen zoals deze gesteld worden in 

deze regeling. Echter wanneer de hooiberg voor andere doeleinden gebruikt zal gaan worden, dient deze 

binnen de 50 m²  voor bijgebouwen plaats te vinden. Daarnaast kan de gemeente ontheffing verlenen tot 

70m² voor een gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
5. Bij de regels over paardenbakken is de hoogte voor lichtmasten te laag. Een paard is namelijk 

gemiddeld 1.57 meter hoog plus daar nog een persoon bovenop is dit algauw meer dan 2 meter. 
Lichtmasten met een maximale hoogte van 2 meter is dan ook te laag. Het is juist de bedoeling dat een 
paardenbak van bovenaf wordt belicht. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
6. Men vraagt zich af of de bestaande schuren die op dit perceel aanwezig zijn in de bestemming wonen 

gewoon vernieuwd kunnen worden of zijn hier regels aan verbonden? Geldt hier voor nieuwbouw ook 
de regel van maximaal 50 m² aan bijgebouwen bij een woonbestemming? 

 

Reactie 

In het plangebied zijn de afgelopen jaren meerdere agrarische bedrijven gestopt. Dit zal in de toekomst niet 

anders zijn. Het grootste deel van de bedrijfswoningen krijgt daarna een woonfunctie waarbij de bestaande 

bedrijfsgebouwen gehandhaafd blijven. 

Hiervoor is artikel 30.1 opgenomen. Met deze regeling wordt voorkomen dat bestaande situaties die 

afwijken van de maatvoering ingevolge van hoofdstuk 2 – onbedoeld- geheel of gedeeltelijk onder het 

overgangsrecht van het bestemmingsplan vallen.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.28 43. Kortrijk 23 
 
1. Het perceel kadastraal 13 sectie L344 heeft geen relatie met woning Kortrijk 17 zoals aangegeven op 
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de plankaart. 

 
Reactie 
De aanduiding “relatie” welke tussen het perceel en Kortrijk 17 is aangegeven is abusievelijk opgenomen. 
Het bestemmingsplan zal dan ook voor deze situatie worden aangepast. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
2. Het perceel wordt ten behoeve van groente - siertuin bos en recreatief gebruikt. De bestaande 

gebouwen zijn niet ingetekend. Voor deze (al jaren voor de ruilverkaveling van 1970) bestaande 
gebouwen, verzoek ik u een bouwblok in te tekenen. 

 

Reactie 

In het huidig bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 is dit perceel niet positief bestemd en vielen de 

gebouwen onder de overgangsbepaling. Echter gezien de situatie en het reeds lange bestaan van deze 

schuren zijn we van mening dat dit positief volgens de huidige situatie bestemd moet worden. we zijn van 

mening dat de door uw omschreven omschrijving van het gebruik overeenkomstig is met een volkstuin. 

Deze bestemming zal dan ook aan dit perceel worden toegekend.  

 

Conclusie 

Het perceel kadastraal gemeente Breukelen sectie L 344, nummer 13 in het bestemmingsplan bestemmen 

als Recreatie met een aanduiding „volkstuin‟. 

 

4.29 44. Kortrijk 26-28 
 
1. In het voorontwerp bestemmingsplan is Kortrijk 26 - 28 opgenomen als agrarische bestemming met een 

bouwblok.  Men  wil graag dat het bouwblok vergroot wordt. Momenteel is het bouwblok 1ha groot en is 
grotendeels volgebouwd. Binnen het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om onder bepaalde 
voorwaarden het bouwblok te vergroten naar 1,5 ha. 

Op tekening wordt een voorstel gedaan hoe ze het graag vergroot zien worden.  

De uitbreiding is noodzakelijk omdat de stallen in de toekomst uitgebreid zullen worden aan de 

achterzijde. Deze uitbreiding is alleen mogelijk als de stal aan de noordzijde niet meer gebruikt wordt 

om vee te houden. Dit heeft te maken met de naast gelegen woningen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. De grens van het bouwblok aan de zuidzijde is te krap ingetekend. Een schuur op deze locatie ligt nu 

gedeeltelijk buiten het bouwblok. Men ziet graag dat deze binnen het bouwblok komt te liggen. 

 

Reactie 

Na bestudering van uw perceel en de verleende bouwvergunningen hebben we besloten om de verbeelding 

hierop aan te passen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt conform de huidige situatie aan de zuidzijde gewijzigd zodat het bedrijfsgebouw 

binnen het bouwvlak komt te liggen.   

 
3. Op de woning Kortrijk 28 is de aanduiding “KA” aangegeven. Er wordt de vraag gesteld of dit juist is. De 

woning is namelijk in 2001 gebouwd. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A8. 

 

4.30 45. Kortrijk 30 a en b (hoort bij Kortrijk 26) 
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1. Op de plankaart wordt aangegeven dat het bouwblok maar met 5% bebouwd mag worden. Dit klopt 
niet.  

 

Reactie 

Deze 5% gaat over het bedrijfsgebouw wat verleend is met het opstellen van het projectbesluit. Wanneer 

het postzegelbestemmingsplan, wat nu voor dit perceel wordt opgesteld, klaar is zal deze ingevoegd 

worden in dit bestemmingsplan. De regels die hierin genoemd zijn, zijn dan geldend. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.31 46. Kortrijk 36 
 
1. Het bouwblok van het betreffende perceel is in het nieuwe bestemmingsplan gewijzigd. Graag ziet men 

dat dit gewijzigd wordt zoals dit in het huidige bestemmingsplan is aangegeven. 

 
Reactie 

Na controle van het huidige bestemmingsplan is gebleken dat het bestemmingsvlak voor uw agrarisch 
bedrijf abusievelijk te klein is ingetekend. Het bestemmingsplan zal dan ook voor deze situatie worden 
aangepast. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 

 

4.32 47. Laag Nieuwkoop 15 
 
1. De woning is aan de voorzijde gelegen op ongeveer 25 meter van de weg Laag Nieuwkoop. Aan de 

achterzijde grenst het terras van de woning op 5 meter aan een smalle sloot en een door de vorige 
eigenaar gemaakte vijver. Achter deze sloot grenst een stuk agrarisch grasland van ongeveer 60 bij 60 
meter. Verzocht wordt om dit deel voor de helft (30 meter) als woonbestemming aan te merken. Dit deel 
kan dan als tuin gebruikt worden. Hiervoor wil men een landelijk passend karakter aangeven. Op een 
bijgaande tekening is de situatie overzichtelijk weergegeven. 

 

Reactie 

Binnen het huidige beleid zien wij geen redenen om de woonbestemming van het perceel Laag Nieuwkoop 

15 ten behoeve van uw wens te vergroten. Binnen de huidige regels is het mogelijk om de landschappelijke 

waarden te verbeteren/ behouden. Wanneer de bestemming Wonen op deze locatie vergroot wordt, worden 

er mogelijk in de toekomst mogelijkheden gecreëerd die niet wenselijk zijn. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.33 48. Laag Nieuwkoop 26 
 
1. In het voorontwerp bestemmingsplan is het perceel Laag Nieuwkoop 26 opgenomen als 

woonbestemming. In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel een agrarische bestemming. 
Men geeft aan dat men een veehandelsbedrijf heeft waardoor er grotendeels steeds tijdelijk vee 
aanwezig is. Men geeft aan dat deze het bedrijf graag te willen doorzetten voor de komende jaren en 
doet het verzoek aan de gemeente om de bestaande situatie te handhaven. 

 
Reactie 
Het bouwvlak voor uw bedrijf heeft abusievelijk een woonbestemming gekregen. Het bestemmingsplan zal 
dan ook voor deze situatie worden aangepast. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de bestemming bedrijf wordt toegekend aan het perceel met de 



 58 

aanduiding “veehandelsbedrijf”.  

4.34 49. Laag Nieuwkoop 30 
 
1. Het woongedeelte heeft een grondoppervlak van ca. 100 m² en een inhoud van ca. 500 m3.  

Het achterhuis heeft een grondoppervlak van ca. 250 m² en een inhoud van ca. 1.200 m3. 

Bij een bestemming „wonen‟ van een boerderij zou men verwachten, dat niet alleen het woongedeelte, 

maar ook het achterhuis voor bewoning mag worden gebruikt, zeker als het om een karakteristiek 

hoofdgebouw gaat. 

Volgens de bestemmingsregeling loopt men echter tegen het volgende aan: de inhoud van de woning 

mag niet meer bedragen dan  600 m3 of bij vrijstelling ten hoogste 750 m3. Ook mag hier geen splitsing 

van de woning plaatsvinden vanwege het feit, dat het grondoppervlak van de woning minder dan 150 

m² bedraagt. Kortom de bepalingen bieden m.i. geen soulaas om het hoofdgebouw in zijn geheel voor 

„wonen‟ (en eventueel  aan huis gebonden beroepen e.d.) te bestemmen, terwijl de instandhouding van 

het gebouw daarmee wel gediend zou zijn. 

 

Reactie 

voor legale bestaande bouwwerken die aanwezig of in uitvoering zijn bij de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan maar waarvan de bestaande afstands, hoogte, inhouds en oppervlaktematen afwijken 

van de maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming is een aparte regeling in 

het bestemmingsplan aanwezig. Voor deze gebouwen geldt onder andere dat de bestaande maten mogen 

(als ten hoogste toelaatbaar) worden aangehouden (artikel 30 Algemene bouwregels). 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
2. De ligging van de boerderij nabij de spoorlijn en de feitelijke breedte van het huisperceel , maken een 

eventuele situering van bovenstaande voorzieningen ter weerszijden van het hoofdgebouw vrijwel 
onmogelijk. Bovendien wordt de meest optimale locatie van bijv. een zwembad of paardenbak in het 
voorontwerpbestemmingsplan gezien in het verlengde van het hoofdgebouw. Dit brengt mij ertoe bij u te 
bepleiten, dat het bouwvlak wordt verlengd t/m de achtergevel van de huidige ligboxenstal, zodat een 
optimale inrichting van het erf mogelijk is. 

 

Reactie 

In het geldende bestemmingsplan heeft dit perceel een agrarische bestemming. Hierbij hoort een bouwvlak 

van 100 meter diep. Doordat er uit de inventarisatie is gebleken dat hier geen volwaardige agrarische 

activiteiten meer worden uitgeoefend hebben wij besloten aan dit perceel een woonbestemming toe te 

wijzen. Dit is bij meerdere percelen in het nieuwe bestemmingsplan toegepast. Echter in uw situatie zijn 

bestaande schuren niet opgenomen in de nieuwe bestemming.  

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de erfbebouwing van voormalige agrarische bedrijven worden 

opgenomen in het bestemmingsvlak Wonen. 

 

4.35 50. Laag Nieuwkoop 36 
 
1. In bijlage 2 bij kampeerstandplaats wordt een maximum genoemd van 25 standplaatsen. Dit is strijdig 

met de in de Regels genoemde Specifieke gebruikersregels 3.4.1 voor kleinschalig kamperen. Deze 
regel bevat nog de oude WOR tekst, welke kan vervallen omdat de WOR per 01-01-2008 is afgeschaft. 

Men verzoekt de regel uit bijlage 2 van maximaal 25 standplaatsen in het hele bestemmingsplan 

geldend te maken. Men heeft vanaf aanvang al 25 standplaatsen aangevraagd en ook aangelegd. Men 

vraagt om de huidige situatie in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

Reactie 

Per ongeluk is in bijlage 2 een foutief getal opgenomen. Dit moet zijn 15 kampeerplaatsen.   

Binnen de gemeente zijn daarnaast momenteel meerdere bestemmingsplannen in voorbereiding voor het 

landelijk gebied. Momenteel zijn we bezig deze op elkaar af te stemmen waardoor, waar mogelijk, een 

eenduidige regelgeving ontstaat. Binnen deze regelgeving is besloten om voor kamperen bij de boer een 

maximum van 15 kampeerplaatsen toe te staan. echter gezien bij u de bestaande situatie reeds 25 
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kampeerplaatsen aanwezig zijn en dit aantal geen gevolgen heeft voor de naast gelegen bedrijven zal het 

bestemmingsplan hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De regels zullen worden aangepast waarbij bijlage 1 bij Laag Nieuwkoop 36 ten behoeve van 

kampeerplaatsen, 25 kampeerplaatsen zal worden aangeduid in plaats van de beschreven 15. 

 
1. In bijlage 2 bij de regels wordt een maximale bebouwing ten behoeve van de kampeerplaats van 100 m² 

genoemd. Met het oog op de toekomstige eisen die o.a. door vakorganisatie VeKaBo aan campings en 
sanitair wordt gesteld, doet men het verzoek om de maximale bebouwing te verruimen tot 150 m². 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking zal het bestemmingsplan worden aangepast. Op basis van 3.4.1.c. dient 

de voorziening binnen de bestaande agrarische (bedrijfs)gebouwen plaats te vinden.  

 

Conclusie 

Bijlage 2 van de regels zal worden aangepast waarbij de maximale bebouwing ten behoeve van een 

kampeerplaats maximaal 150 m² mag bedragen. 

 
2. In bijlage 2 wordt ook B&B genoemd waarbij maximaal 4 eenheden mogelijk zijn. Gezien de 

bezettingsgraad van de afgelopen jaren is er veel vraag naar B&B mogelijkheden in het landelijk 
gebied. In de omliggende gemeenten zijn 5 tot 6 eenheden toegestaan. De vraag is of dit 
bestemmingsplan aan kan sluiten op de regelingen in de omgeving? 

 

Reactie 

Ten behoeve van uw vraag hebben we in eerste instantie gekeken naar de regelingen die in de voormalige 

gemeente Loenen en Maarssen van kracht zijn. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen 

worden 6 B&B eenheden toegestaan. Nu de herziening van dit plan gelijk oploopt met dit bestemmingsplan 

is besloten aan te haken bij het hierin gestelde beleid. 

 

Conclusie 

Bijlage 2: lijst nevenactiviteiten wordt aangepast waarbij 6 eenheden toegestaan zijn ten behoeve van Bed 

and Breakfast. 

 
3. In bijlage 2 bij lid a graag toevoegen: of nieuw te bouwen in karakteristieke stijl 

 

Reactie 

Bij het vestigen van B&B op een perceel dient dit te gebeuren binnen de bestaande bebouwing op het 

perceel. Een nevenactiviteit moet niet leiden tot meer bebouwing op een perceel. Dat dit puur mogelijk is 

binnen karakteristieke bebouwing is onjuist. dit zal dan ook aangepast worden in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Bijlage 2: lijst nevenactiviteiten, van de regels zal onder a worden aangepast waarbij karakteristieke tussen 

haakjes wordt aangegeven. 

 
4. In bijlage 2 bij lid e: deze regel is in tegenspraak met de in onze B&B aanwezige gastenkeuken. 

Kookgelegenheid wordt op prijs gesteld door gasten. Vraag is of deze regel kan komen te vervallen? 

 

Reactie 

In het huidige beleid van de gemeente is een gezamenlijke gastenkeuken mogelijk dit is abusievelijk niet 

opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Bijlage 2: lijst nevenactiviteiten, van de regels zal onder e worden aangepast dat in een bed and breakfast 

gelegenheden alleen één gezamenlijke keuken is toegestaan.  

 
5. Bijlage 4 categorie 1: een B&B met 2 of meer kamers en/of meer dan 5 bedden moet wettelijk 

aangesloten zijn bij het Bedrijfschap Horeca en wordt ook door dat bedrijfschap geclassificeerd. Met 
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een ***hotel classificatie voor ons bedrijf valt men hun inziens onder categorie 1: hotel. Het verzoek 
wordt gedaan om dit toe te passen in het bestemmingsplan, zodat de gasten de daarbij behorende 
service geboden kan worden? 

 

Reactie 

Een hotelbestemming op uw perceel is niet wenselijk. Uw B&B is een nevenactiviteit ten behoeve van het 

agrarisch bedrijf. De recreatieve activiteiten moet en ondergeschikt zijn hieraan. Verandering van deze 

functies kan nadelige milieu effecten hebben voor de omgeving. De hoofdbestemming voor dit perceel zal 

dan ook agrarisch blijven. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
6. Men geeft aan dat bijlage 1 niet juist is. Er is B&B/ hotel 4 eenheden, max 171 m², minicamping 

maximaal 25 standplaatsen. Bestemming Agrarisch met recreatie. 

Plankaart: de gebouwen zijn niet goed ingetekend. Hierbij wordt verwezen naar toegevoegde tekening. 

 

Reactie 

Na bestudering van bijlage 1 hebben wij moeten constateren dat abusievelijk de verkeerde gegevens zijn 

vermeld. Hierop zal het bestemmingsplan voor worden aangepast. 

Voor het overige wordt verwezen naar de reactie onder A3. 

 

Conclusie 

Bijlage 1: lijst van bestaande (neven)activiteiten van de regels moet bij Laag Nieuwkoop 36 aangegeven 

worden dat hier 4 B&B eenheden aanwezig zijn, een minicamping met maximaal 25 standplaatsen met de 

bestemming Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden. 

 
7. Bij de bouwregels 3.2 lid a wordt bij agrarische bedrijfsgebouwen aangegeven: goothoogte max. 4 

meter, bouwhoogte 8 meter. Het nieuwe bestemmingsplan is bedoeld voor de komende 10 jaar. Gelet 
op de schaalvergroting in de landbouw (en dus grotere machines) wordt verzocht deze hoogtes aan te 
passen tot: goothoogte: max 6-7 meter en nok van maximaal 12 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
8. Verzocht wordt om het bouwvlak naar achteren met 50 meter te vergroten tot 150 meter. (voldoet aan 

de voorwaarden van de provincie Utrecht). 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

4.36 51. Laag Nieuwkoop 38 
 
1. Verzocht wordt om het bouwblok met 30 meter te vergroten naar achteren toe. De reden hiervoor is dat 

men de rundveestal wil gaan vergroten. In de breedte is hiertoe geen mogelijkheid wegens de buren. 
Als toelichting is een plattegrond meegestuurd. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. De percelen hebben de bestemming AW-NLW. Men ziet dit graag aangepast in agrarisch gebied. De 

reden hiervoor is dat men problemen voorziet bij het vernieuwen van het grasland wanneer deze 
bestemming zo gehandhaafd blijft. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
3. Bij agrarische gebouwen staat dat de dakgoot maximaal 4 meter hoog mag zijn. Met de tegenwoordige 



 61 

bouwstijl en de grote van de landbouwmachines wordt het verzoek gedaan om dit op 5 meter te zetten. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 

 

4.37 52. Laag Nieuwkoop 42 
 
1. Op dit perceel is de bestaande situatie een woning, tuin, kas e.d. aanwezig. De kas ligt in dit 

bestemmingsplan niet meer in het bouwvlak, wat een ongewenste situatie is. Voor de kas is in 1974 een 
vergunning verleend. Verzocht wordt om het bestemmingsvlak ten behoeve van wonen te vergroten. 

 

Reactie 

In het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste 

herzieningvalt deze woning nog onder het agrarische bedrijf van Laag Nieuwkoop 44. Bij het splitsen van de 

percelen in dit bestemmingsplan is abusievelijk het bestemmingsvlak voor Laag Nieuwkoop 42 te klein 

ingetekend waardoor bestaande bebouwing buiten de bestemming is komen te vallen. Het 

bestemmingsplan zal hiervoor worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie aangepast waarbij de bouwvlak vergroot 

wordt tot en met de vergunde kas. 

 

4.38 53. Laag Nieuwkoop 44 
 
1. Wij voeren momenteel een agrarisch bedrijf waarbij het bedrijf onder de AMvB Besluit Landbouw valt. 

Het agrarisch bouwblok is in het bestemmingsplan ten onrechte geschrapt gezien het perceel een 
woonbestemming heeft gekregen. Het bedrijf heeft namelijk en bedrijfsomvang van 22,42 Nge, zie 
hiervoor ook de bijlagen. 

 

Reactie 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is er een grens gesteld wat nog een volwaardig agrarisch bedrijf 

is, dit was 16 Nge. Hierdoor hebben een aantal agrarische bedrijven die in het huidige bestemmingsplan 

nog een agrarische bestemming hadden, een woonbestemming gekregen. Na controle van de 

milieuvergunning voor uw perceel hebben wij geconcludeerd dat uw perceel abusievelijk een 

woonbestemming heeft gekregen. Aan uw perceel zal dan ook weer een agrarische bestemming worden 

toegekend. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 

 
2. Binnen het agrarische bouwblok moeten de twee bedrijfswoningen worden gesitueerd. Dus ook Laag-

Nieuwkoop 42 moet planologisch als bedrijfswoning worden gezien vanwege de eisen die de Wet 
Geurhinder en Veehouderij stelt. Deze woning mag niet worden beschouwd als geurgevoelig object en 
kan dus niet worden afgesplitst van het bouwvlak. 

 

Reactie 

Zoals bij punt 1 is beschreven zal uw perceel worden aangepast. Dit betekent ook dat uw tweede 

bedrijfswoning weer een agrarische bestemming krijgt. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 

 

4.39 54. Nijverheidsweg 1 
 
1. De bestemming BRK is niet meer van toepassing. De gemeente heeft de voormalige brandweerkazerne 
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verkocht aan de huidige beherende stichting met de goedkeuring voor de nieuwe bestemming 
“Buurthuis” en gedeeltelijke verhuur met bedrijfsfunctie. 

 

Reactie 

Abusievelijk is deze toezegging niet opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Dit zal alsnog worden 

gedaan. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de huidige situatie. De voormalige brandweerkazerne krijgt de 

bestemming bedrijf met de aanduiding “buurthuis”.  

 
2. De bedrijventerreinbestemming moet gehandhaafd blijven met als specifieke functie aanduiding Horeca 

3, die een niet commerciële doelstelling heeft. 

 

Reactie 

Wij zijn van mening dat een horecabestemming voor dit perceel niet wenselijk is. Ten behoeve van het 

buurthuis zal in de omschrijving de mogelijkheid worden geboden om ter plaatse dranken te schenken. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast waarbij begripsbepaling de volgende omschrijving voor buurthuis wordt 

toegevoegd: 
Buurthuis: gebouw dat als centrum dient voor het sociale en culturele leven van een buurt met plaats voor 
vergaderingen en voorzieningen voor activiteiten van recreatieve en educatieve aard waarbij deze een 
ruimte beschikt over ondergeschikte horeca. 

 

4.40 55. Nijverheidsweg 2 
 
1. Het perceel is gekoppeld aan Nijverheidsweg 3, dit is onjuist. deze objecten staan op zich zelf. 

Graag zien we die aangepast worden. 

 

Reactie 

Binnen de bestemming bedrijventerrein is geen sprake van koppeling tussen verschillende percelen. Binnen 

het bestemmingsvlak wat wordt aangegeven mogen meerdere bedrijven gevestigd zijn. De knip die steeds 

gelegd wordt in de bebouwingsblokken heeft te maken met de milieunormeringen en bouwhoogtes zoals 

deze binnen het huidige bestemmingsplan Portengesebrug ook reeds geregeld was. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Men is van mening dat het nieuwe bestemmingsplan minimaal dezelfde bouw en 

gebruiksmogelijkheden moet bieden als het geldende bestemmingsplan. Dit betreft voornamelijk de 
maximale goothoogte. Hier geldt dat een dergelijke afwijking die door het college is vergund positief 
moet worden bestemd en niet onder het overgangsrecht moet worden gebracht. 

 

Reactie 

Binnen de bestemmingsplanregeling is het nog steeds mogelijk om bij recht vergunning te verlenen op de 

bestaande bouwhoogtes. Hiervoor is ook artikel 30.1 opgenomen. Met deze regeling wordt voorkomen dat 

bestaande situaties die afwijken van de maatvoering ingevolge hoofdstuk 2 – onbedoeld- geheel of 

gedeeltelijk onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan vallen.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. De beperking tot bedrijven uit maximaal categorie 3.1 is niet aanvaardbaar. Zo is een plaatwerkerij een 

bedrijf uit categorie 3.2, dat ter plaatse niet is toegestaan, terwijl de activiteiten van het 
autoschadeherstelbedrijf van cliënt voor een belangrijk deel uit dergelijke werkzaamheden bestaan. Het 
verzoek wordt gedaan om de categorie indeling opnieuw te herzien. In deze tijd van economische crisis 
en veel leegstand op bedrijventerreinen ligt het niet voor de hand om onnodige beperkingen op te 



 63 

leggen aan ondernemers. 

 

Reactie 

Op basis van de Staat van bedrijfsactiviteiten wordt voor categorie 3.2 een minimaal aan te houden afstand 

opgegeven van 100 meter. In praktijk blijkt echter in veel gevallen een bedrijf uit categorie 3.2 of zwaarder 

ook op kortere afstand tot woningen toch vergunbaar te zijn.  

Aan de andere kant is ook de aanwezigheid van (bedrijfs)woningen op het bedrijventerrein toegestaan. 

Dit verhoudt zich slecht met het verhogen van de toegestane categorieën. Ook voor de direct omwonenden 

buiten het bedrijventerrein is een reden tot zorg wanneer met het bestemmingsplan de komst van 

zwaardere bedrijven zondermeer mogelijk maakt. 

Daarom wordt er gekozen om voor de komst van een bedrijf in een categorie hoger dan de toegestane 3.1 

een ontheffingsmogelijkheid aan het bestemmingsplan te verbinden in plaats van een algemene verhoging 

van de toegestane categorie. 

Daarnaast leent het terrein leent zich ook qua ligging en ontsluiting niet echt voor grote bedrijven met veel 

verkeersaantrekkende werking zoals fabrieken, slachterijen, grote transportbedrijven, etc. 

Het moet echter wel mogelijk zijn om bestaande activiteiten mits milieutechnisch inpasbaar toe te kunnen 

staan. 

 

Conclusie 

De regels zal worden aangepast waarbij een ontheffingsbevoegdheid wordt opgenomen voor het verhogen 

van de bedrijfscategorie naar 3.2. 

 
4. Het bepaalde in artikel 6, lid 4 onder b van de planregels is volstrekt zinledig. Deze bepaling biedt uw 

college de mogelijkheid ontheffing te verlenen voor een goot en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen tot 4 
en 6 meter, terwijl blijkens tabel in artikel 6 lid 2 reeds bij recht een goothoogte is toestaan van 4 en 7,5 
meter. Er moet dus sprake zijn van een vergissing. 

 

Reactie 

Dit klopt. Per abuis zijn hier onjuiste maatvoeringen weergegeven. Het bestemmingsplan zal hierop worden 

aangepast. 

 

Conclusie 

Bij Artikel 6 lid 4 van de regels zal onder b de ontheffingregeling worden aangepast. 

 

 

4.41 56. Nijverheidsweg 4 
 
1. Men  geeft aan dat in koopakte wordt aangegeven dat op de Nijverheidsweg 4 een bedrijfswoning is 

toegestaan. Dit is ook door de gemeente bevestigd in een brief van 17 juli 1995 (de koopovereenkomst 
is als bijlage toegevoegd). 
Verzocht wordt om de mogelijkheid tot bouw van deze bedrijfswoning op te nemen in het 
bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Deze regel is in het nieuwe bestemmingsplan niet juist verwoord. Voor de bedrijfsvoering van de bedrijven 

op dit bedrijventerrein is het niet wenselijk dat hier woningen worden gebouwd wegens geluid/ stof overlast. 

In het verleden is tussen de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Portengense Brug en de 

voormalige gemeente Breukelen en de milieudienst overeengekomen dat per minimaal 1000 m² één 

bedrijfswoning wordt toegestaan. 

 

Conclusie 

De regels zullen worden aangepast waarbij een nieuwe regeling zal worden opgenomen voor 

bedrijfswoningen op het bedrijventerrein Portengense Brug. 

 

4.42 57. Nijverheidsweg 6 
 
1. Het bedrijf voert binnen haar inrichting onder andere de activiteit „scheiden van bouw en sloopafval, 

daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en puin‟. 
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Deze activiteit is vergund op basis van de op 9 juli 2002 door het college van gedeputeerde Staten van 

Utrecht afgegeven revisievergunning Wet milieubeheer en meest recentelijk gewijzigd met een 

veranderingsvergunning op 13 juli 2010. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat voor het 

betreffende perceel categorie 3.2 geldt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Echter deze 

werkzaamheden zijn ingedeeld onder de categorie 4.1. 

Het overgangsrecht als neergelegd in artikel 37 van de planregels biedt de mogelijkheid om de huidige 

activiteiten uit te blijven oefenen. Echter de uitbreiding van deze scheidingsactiviteiten met o.a. bouw en 

sloopafval wordt door artikel 6.1 sub b van de planregels belemmerd. 

Gelet op het feit dat, zelfs bij en uitbreiding van deze activiteit de milieubelasting als gevolg van deze 

activiteit beduidend minder is dan bij een categorie 4.1 bedrijf, acht men deze belemmering voor de 

bedrijfsvoering van Verhoef niet gerechtvaardigd door het belang van een goede ruimtelijke ordening. 

Het is dan ook in overweging te nemen om artikel 6.1 sub b van de planregels toe te voegen dat het 

uitvoeren van andere, in de als bijlage 3b opgenomen „Staat van Bedrijfsactiviteiten‟ opgenomen 

activiteiten mogen worden uitgevoerd mits aangetoond wordt dat volstaan wordt aan de eisen gesteld 

aan. Hierbij wordt een voorstel gedaan hoe de tekst aangepast kan worden. 

 

Reactie 

Zoals al opgemerkt betreft het hier een inrichting die onder de bevoegdheid valt van de provincie Utrecht. 

Het planologisch aspect en het milieukundige staan hier los van elkaar. Het kan voorkomen dat een bedrijf 

voor een bepaalde activiteit een milieuvergunning heeft terwijl dit planologisch niet gewenst is. Dit komt 

doordat er verschillend wordt getoetst naar de activiteiten. Vanuit milieukundig oogpunt zijn er dan ook geen 

bezwaren op uw bedrijf op deze locatie. Daarnaast is het planologisch wenselijk dat dit soort bedrijven op 

een bedrijventerrein vestigen in plaats van op voormalige agrarische bedrijven. Gezien deze overweging 

kunnen we dan ook instemmen met de voorgestelde tekstwijziging.  

 

Conclusie 

In de regels zal bij artikel 6.1 de bestemmingsomschrijving worden aangepast voor categorie 3.2 bedrijven. 

Dit wordt: Ter plaatse van de aanduiding „bedrijf tot en met categorie 3.2‟, bedrijven tot en met categorie 3.2 

zoals benoemd in de in de bijlage 3b opgenomen „Staat van bedrijfsactiviteiten‟, dan wel bedrijven uit een 

hogere milieucategorie (maximaal 4.1) mits kan worden aangetoond dat deze qua milieubelasting 

vergelijkbaar zijn met bedrijven tot en met categorie 3.2. 

 
2. De maximale goot en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen wordt in de tabel behorende bij artikel 6.2 sub 

a onder 2 de maximale bouwhoogte van bedrijfsgebouwen genoemd van 7.5 meter. Op de plankaart 
wordt echter een hoogte aangegeven van 11 meter. Ook de plankaart van het geldende 
bestemmingsplan geeft voor het betreffende gebied een bouwhoogte van 11 meter aan. Verzocht wordt 
om deze omissie te herstellen. 

 

Reactie 

Na het bekijken van de plankaart en de regels hebben wij geconstateerd dat deze niet op elkaar zijn 

afgestemd. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

In de regels onder artikel 6.2 onder a2 zal de tabel bij bedrijfsgebouwen worden aangepast. Hier wordt 

opgenomen dat de hoogtes gelden zoals op de verbeelding anders staat aangegeven.  

 

4.43 58. Nijverheidsweg 7 
 
1. In een eerder schrijven heeft cliënt aangegeven dat het achterterrein al vele jaren gebruikt wordt als 

opslag/ stalling (ca 20 jaar). 

Dit achterterrein is onmisbaar voor het normaal uitoefenen van het bedrijf, namelijk in- en verkoop 

machines, tractoren, kranen, voertuigen enz. daarom de vraag om op de verbeelding aangegeven 

gronden de bestemming opslag/ stalling te geven overeenkomstig de werkelijkheid. Vanzelfsprekend 

zal de groenstrook rondom het terrein, voor zover nog niet aanwezig, geheel worden aangebracht en 

onderhouden. 

 

Reactie 

Reeds in het verleden zijn er door u en uw buurman verschillende verzoeken ingediend om het agrarisch 
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grasland wat aan de achterzijde is gelegen te gebruiken voor opslag. Hierop heeft de gemeente meerdere 

malen negatief op geantwoord. Willens en wetens heeft u beide toch deze gronden in gebruik genomen 

voor opslag. Daarbij wordt inmiddels ook het geriefhoutbosje aan de noordzijde gebruikt voor opslag. Dit 

betreft ook een illegale situatie. 

In de provinciale ruimtelijke structuurvisie heeft de provincie Utrecht beleid opgenomen omtrent de vestiging 

van bedrijven. De provincie heeft aan de gemeente Woerden een regionale opvangfunctie toegekend als 

het gaat om regionale „gewone‟ economische groei.  

Dit betekent dat een uitbreiding van het bedrijventerrein Portengensebrug ook in strijd is met het provinciale 

beleid. 

Echter om ook naar onze mening naar een werkbare situatie te komen voor beide partijen, zal het 

bestemmingsvlak gedeeltelijk worden vergroot waarbij ruimte wordt gecreëerd voor opslag. Hiervoor dient 

wel gezorgd te worden voor een groene inpassing van het terrein. Zodat zicht vanuit de omgeving beperkt 

blijft. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij een strook van 35 meter vanaf de bestemmingsgrens 

bedrijfsterrein zoals deze gelegen is aan de westzijde van het bedrijventerrein wordt bestemd voor opslag. 

Daaromheen zal een groenstrook aangegeven worden met een breedte van 10 meter. 

 
2. Door de spontane groei is het assortiment artikelen enorm uitgebreid. De winkel speelt een grote rol in 

het economisch gezonde bedrijf. Om dit zo te houden wil cliënt een detailhandelbestemming op de 
winkel waardoor het voortbestaan gewaarborgd blijft. 

 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan worden een aantal mogelijkheden geboden voor verkoop van goederen 

binnen de bestemming bedrijventerrein. Zover wij hebben kunnen oordelen zijn de door u te koop 

aangeboden goederen vooral ten behoeve van de uitoefening van een landbouwbedrijf, veeteeltbedrijf en/ 

of tuinbouwbedrijf. Daarnaast achten wij verkoop van andere goederen niet wenselijk. Dit geldt voor alle 

bedrijventerreinen binnen de voormalige gemeente Breukelen. Wij zien dan ook geen redenen om expliciet 

aan te geven dat op een bepaalde locatie binnen uw bedrijf detailhandel is toegestaan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.44 59. Kerkweg 136 
 
1. Men is van mening dat men in het bestemmingsplan ongelijk bedeeld wordt, dit ten opzichte van 

ondermeer de buren. Het gaat daarbij om het volgende: het is onduidelijk waarom de strook grond ten 
westen van de Kerkweg 136 niet is meegenomen in de zogenaamde bouwblok omkadering, terwijl dit 
voor alle andere percelen wel het geval is. 

De strook grond is door de vorige eigenaar een paar jaar geleden aangekocht van Kerkweg 134 met als 

doelstelling de kavel van Kerkweg 136 te vergroten naar acceptabele waarden. 

Bij alle andere percelen aan de Kerkweg maar ook daarbuiten zijn de bouwblokken wel aaneengesloten 

gelegen. 

Bij deze het verzoek om in de bestemmingsplantekening het bouwblok aan te passen naar aansluitend 

bij Kerkweg 136 zoals in een bijgevoegde tekening is aangegeven. 

 

Reactie 

De grenzen voor de bebouwingsvlakken van de bestemming Wonen zijn beoordeeld op de aanwezige 

perceelsgrenzen. Hierbij is het naast gelegen perceel bij uw woning niet beoordeeld als onderdeel van een 

bouwvlak nabij een woning. Dit is dan ook het enige perceel aan de Kerkweg waar geen woning op gelegen 

is. Aan de hand van uw opmerking hebben we besloten om mee te werken aan uw verzoek. Het 

bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het bebouwingsvlak waarin de woningen aan de Kerkweg 136 t/m 

140 gelegen zijn, wordt vergroot tot aan de grens van het bebouwingsvlak voor de woningen gelegen aan 

de Kerkweg 128 t/m 134. 
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4.45 60. Oud Aa 10 
 
1. Bij Oud Aa 10 zijn twee woningen aanwezig. Dit is niet op de kaart aangegeven. Verzocht wordt dit 

alsnog op te nemen. Mede gezien de situatie reeds sinds 1934 zo bestond. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking hebben we de situatie bekeken en moeten oordelen dat op dit perceel 

reeds sinds langere tijd twee woningen aanwezig zijn. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij in het bouwvlak voor het perceel Oud Aa 10 een aanduiding 

wordt toegevoegd welke aangeeft dat op dit perceel twee woningen zijn toegestaan. 

 
2. De inspreker geeft aan dat de wens is hier een zorgboerderij te maken. De vraag is of dit via een 

speciale aanduiding op de kaart kan worden aangegeven? 

 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om een zorgboerderij te ontpooien als 

nevenactiviteit. Hierbij wordt bij bijlage 2 van de regels aangegeven dat een zorgboerderij met dagopvang 

met een bebouwing van maximaal 200m² plus open grond mogelijk is. 

De gegeven aantallen en oppervlakten gelden als bovengrens in het algemeen, per ontheffing zal 

afhankelijk van de plaatselijke situatie een nadere afweging worden gemaakt omtrent het toegestane aantal 

en de toegestane oppervlakte. Daarbij geeft artikel 3.5 nog een aantal voorwaarden. 

Wanneer de inspreker de nevenactiviteit zorgboerderij wil toepassen dient er eerst een (bedrijfs)plan 

worden aangeleverd waarin de ideeën duidelijk in worden verwoord. Ditzelfde geldt ook bij het omzetten 

van de gehele agrarische bestemming naar zorgboerderij. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.46 61. Oud Aa 16 
 
1. Het is niet duidelijk welke specifieke vorm van bedrijf – wegenbouw wordt toegekend. Een definitie 

hiervan ontbreekt in het plan. Overigens is men van mening dat de aanduiding “wegenbouw” een te 
strakke bestemming is voor het bedrijf (aannemersbedrijf mede gericht op uitvoeren van infrastructurele 
werken). Mede gezien de vigerende bestemming voor ons perceel levert dit een beperking op. Verzocht 
wordt om een bestemming op te nemen waarmee al onze huidige activiteiten positief worden bestemd 
en de gebruiksmogelijkheden van de vigerende bestemming wordt gehandhaafd. Er wordt gepleit om 
de bestemming volgens de bedrijfsomschrijving van kamer van Koophandel te hanteren. 

 

Reactie 

De kamer van koophandel omschrijft uw werkzaamheden als volgt: de uitoefening van een 

straatmakerbedrijf, waaronder de aanneming van grond-, weg- en waterbouwwerken, alsmede de groot- en 

kleinhandel in wegen- en bouwmaterialen; uitoefening van railinfra gebonden werkzaamheden. Deze 

omschrijving komt naar ons inziens grotendeels overeen met wat er bedoeld wordt met de toegekende 

aanduiding bedrijf – wegenbouw. De hoofdtaak die de Kamer van Koophandel omschrijft is 

straatmakerbedrijf en railinfra gebonden werkzaamheden. Naar onze optiek ligt de functie 

straatmakerbedrijf in dezelfde lijn met een wegenbouwbedrijf. Echter om de toegestane werkzaamheden 

beter te omschrijven zal de aanduiding worden aangepast in „aannemingsbedrijf infrastructuur‟. 

 

Conclusie 

De verbeelding en de regels zullen worden aangepast waarbij de huidige aanduiding bedrijf – wegenbouw 

zal worden aangepast in bedrijf - aannemingsbedrijf infrastructuur. 

 
2. In het bestemmingsplan wordt een bebouwingspercentage van 15% toegekend. Dit is een 

verslechtering van de bestaande mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan, namelijk 20%. 

Daarnaast wordt er geconstateerd dat het eerstvolgende bedrijf gelegen aan oud Aa een maximaal 
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bebouwingspercentage wordt gehanteerd van 30%. Hierbij wordt gepleit voor een gelijkwaardige norm. 

Dit is tevens nodig voor de verzwaarde eisen op het gebied van milieu en arbowetgeving waarbij meer 

en meer goederen inpandig opgeslagen dienen te worden. 

Aan het vergroten van het percentage zijn voor de omgeving geen nadelen verbonden er is geen 

sprake van een verkeersaantrekkende werking of verkeersonveilige situatie de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden worden niet beperkt. Eveneens leidt de vergroting van het percentage niet 

tot een aantasting van het landschappelijke karakter van het gebied. 

 

Reactie 

Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is het bestemmingsvlak voor uw bedrijf abusievelijk 

onjuist ingetekend ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. 

Daarnaast is ook het bebouwingspercentage onjuist overgenomen. In het geldende bestemmingsplan heeft 

dit perceel namelijk een bebouwingspercentage van 30%.  

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. Daarbij wordt wel de aanwezige bedrijfswoning 

apart bestemd. 

 
3. Men stelt voor om de gehanteerde goothoogte te wijzigen naar minimaal 5.5 meter. Dit voor een betere 

bedrijfsvoering en voor het stallen van de bedrijfsvoertuigen. 

 

Reactie 

In het geldende bestemmingsplan wordt een hoogte voor uw perceel gehanteerd van 3.8 meter. In het 

nieuwe bestemmingsplan is deze voor het gehele plangebied op 4 meter gezet. 

In het huidige plan staat het per perceel aangegeven. Deze hoogte wijkt vaak af met wat er aangegeven is. 

Echter gezien de goothoogte lager is dan wat er bij recht is toegestaan in het nieuwe bestemmingsplan is 

besloten om uw perceel gelijk te trekken met de algemene regeling. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
4. Op het perceel lijkt sprake te zijn van 2 bouwvlakken. Het is niet duidelijk waarom voor de genoemde 

bouwvlakken deze begrenzing wordt aangehouden. Daarbij is ook niet duidelijk welk effect dit heeft op 
het bedoelde bebouwingspercentage. 

Waarschijnlijk was de bedoeling dat binnen de vlakken slechts één bedrijfswoning mag worden 

gerealiseerd. 

Het voorstel wordt gedaan om het perceel in zijn totaliteit als bouwvlak aan te geven op de kaart, 

waarbij zowel aan de noordzijde als zuidzijde de bedrijfswoning wordt aangegeven. Over het gehele 

perceel geldt in dat geval een bebouwingspercentage van 30%. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie bij punt 2. 

 
5. Er wordt geconstateerd dat buitenopslag van materialen onder strijdig gebruik wordt gebracht. Men doet 

het verzoek om artikel 4.4.1 te schrappen dan wel te wijzigen zodat buitenopslag van materialen voor 
hen mogelijk blijft. 

 

Reactie 

We hebben geconstateerd dat in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 wel de 

mogelijkheid werd geboden om buitenopslag te plegen. Echter opslag in de buitenlucht geeft een ook een 

bepaalde vervuiling van de landschappelijke uitstraling. Binnen de regels is hiervoor een oplossing gezocht. 

Artikel 4.4.1 zal worden aangepast dat bedrijfsmatige opslag alleen strijdig is buiten het bouwvlak. Dit 

betekent voor u dat er niets veranderd en opslag gewoon mogelijk is.   

 

Conclusie 

De regels moet bij artikel 4.4.1 aangepast worden waarbij de zin als volgt gaat luiden: 

Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt in ieder geval begrepen bedrijfsmatige opslag buiten het 
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bouwvlak en detailhandel.  

 
6. Men is voornemens het authentieke daglonerhuisje uit circa 1860 te restaureren. Het huisje maakt 

onderdeel uit van een 2 onder 1 kap. Waarbij Oud Aa 18 een woonbestemming heeft gekregen en Oud 
Aa 16 een bedrijfsbestemming. Graag zouden we van dit gebouw weer een “woonbestemming” krijgen. 
De reden hiervoor is dat het huisje een essentiële rol speelt in de veiligheid en continuïteit van onze 
bedrijfsvoering. Doordat men een 24 uurservice heeft is het praktisch om bij het bedrijf te wonen. 
Jarenlang hebben medewerkers om die reden de bedrijfswoning bewoond. Een andere reden is het 
toezicht om diefstal en inbraak te voorkomen. 

 

Reactie 

Bij het realiseren van de huidige bedrijfswoning is bepaald dat het daglonerhuisje geen woonbestemming 

zou krijgen. Daarnaast kan door een goed inrichting van het perceel ook voorkomen worden dat de 

veiligheid en de continuïteit van de bedrijfsvoering gehandhaafd kan blijven. Wij zien dan ook geen redenen 

om meewerking te verlenen aan een tweede bedrijfswoning bij uw bedrijf. Wel kan het gebruikt worden 

overdag voor bedrijfsmatige activiteiten zoals een toezichthouder. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.47 62. Oud Aa 18 
 
1. Het bouwblok voor de woning zoals deze in het voorontwerp bestemmingsplan is ingetekend, is veel 

kleiner dan dat in het huidige bestemmingsplan. 
Dit is niet correct gebeurd. Verzocht wordt het bouwblok zoals aangegeven in het huidige 
bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 over te nemen. 

 
Reactie 
Het bouwvlak voor uw woning is abusievelijk samen met Oud Aa 16 en 18a ingetekend. Hierdoor is 
waarschijnlijk uw bouwvlak verkeerd ingetekend. Het bestemmingsplan zal dan ook voor deze situatie 
worden aangepast. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 
 
2. Daarnaast vraagt men zich af of nu alles buiten het bouwblok (binnen de bestemming wonen) 

beschouwd kan worden als erf? 

 

Reactie 

Het gedeelte van het perceel wat buiten het bouwblok is gelegen is bestemd voor tuinen en erven. Waarbij 

bijgebouwen alleen een meter achter de voorgevelrooilijn mogen worden gebouwd. Dit gebied kan gezien 

worden als de vroegere erf bestemming. Het gebied wat gelegen is voor de voorgevelrooilijn kan gezien 

worden als de vroegere tuin bestemming. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.48 63. Oud Aa 25 
 
1. Op de plankaart staat de aanduiding KA. Deze aanduiding is onterecht toegewezen voor de uitgevoerde 

nieuwbouw van het B&B pand. Alleen de daarvoor liggende zomerwoning en de boerderij zou deze 
aanduiding moeten krijgen. 

 

Reactie 

Abusievelijk is de aanduiding KA op het verkeerde gebouw aangegeven. De verbeelding zal hiervoor 

worden aangepast. 

 

Conclusie 
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De verbeelding wordt aangepast waarbij de zomerwoning en boerderij gelegen op het perceel Oud Aa 25 

de aanduiding KA worden toebedeeld. 

 
2. De zomerwoning staat niet juist op de plankaart aangegeven, de aanduiding ontbreekt. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A9. 

 
3. In bijlage 1 van de regels is terecht aangegeven dat ter plaats als nevenactiviteit een Bed &Breakfast 

wordt geëxploiteerd. De bestemming van deze activiteit is “wonen”. Geconstateerd is dat deze 
bestemming niet op de plankaart is overgenomen. Bij deze wordt verzocht deze omissie te herstellen en 
aan de B&B de bestemming “wonen” te geven. 

 

Reactie 

In het verleden is door de gemeente al aangegeven dat B&B op uw perceel geen onevenredige aantasting 

geeft voor de omgeving. Hierdoor zijn er inmiddels een aantal B&B kamers gerealiseerd. Bij de realisatie 

van de hooiberg hebben we reeds aangegeven dat we in principe bereid zijn om mee te werken aan de 

realisatie van nog eens twee B&B ruimtes. Bijlage 1 zal dan ook worden aangepast met daarbij wel de 

opmerking dat de bestemming die in de tabel wordt genoemd voor uw perceel niet overeenkomt met de 

bestemming zoals deze op de verbeelding is aangegeven.  

B&B is een recreatieve nevenactiviteit op uw perceel. De hoofdfunctie is uw agrarische bedrijfsvoering. Wel 

is de formulering in tabel 1 onjuist. 

  

Conclusie 

Bij de regels, bijlage 1: Lijst van bestaande (neven) activiteiten bij Oud Aa 25 aanpassen in “bed 

andBreakfast met 5 eenheden. De bestemming is “Agrarisch met waarden – Natuur en 

landschapswaarden”. 

 
4. In de toelichting op het bestemmingsplan is aangegeven dat per agrarisch bedrijf maximaal 3 

hooiberghutten toelaatbaar zijn. In de regels komen deze hooiberghutten echter niet tegen. Zijn deze 
hooiberghutten rechtstreeks toelaatbaar bij agrarische bedrijven? 

In aanvulling hierop wordt verzocht om in de plankaart en de bijlage 1 van de regels de verbouwing van 

de bestaande hooiberg tot 2 hooiberghutten en een ontvangstruimte ook al mee te nemen. 

 

Reactie 

Nee, de opsomming die staat vermeld in bijlage 2 van de regels geven aan wat er maximaal mogelijk is als 

nevenactiviteit bij agrarische bedrijven. Bijlage 2 is gekoppeld aan artikel 3.5.1. Met het toepassen van deze 

regel kan dan het college ontheffing verlenen aan het opstarten van een bepaalde nevenactiviteit. 

In het bestemmingsplan wordt met hooiberghutten bedoeld een soort trekkershutten. Dit komt niet overeen 

met wat u wilt realiseren bij de verbouwing van de bestaande hooiberg. Deze vallen in de categorie van een 

Bed andBreakfastruimte. Omdat deze 2 hooiberghutten nog niet gerealiseerd zijn, is het nog niet mogelijk 

om deze als bestaande nevenactiviteit te vermelden bij bijlage 1. Wanneer u deze wilt realiseren dient u op 

basis van het nieuwe bestemmingsplan een omgevingsvergunning in te dienen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
5. De oude veestal in de boerderij wordt al sinds enige tijd niet meer gebruikt als agrarische ruimte. Op 

grond van artikel 3.7 onder e wordt via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden om extra 
woningen te realiseren. In de toelichting is hieromtrent het volgende verwoord: “ingeval van een 
boerderij die is aangeduid als Karakteristiek, zijn meerdere wooneenheden in het karakteristiek pand 
mogelijk. Hieruit wordt opgemaakt dat het achterhuis via een wijziging verbouwd mag worden tot 
woning. Omdat de regeling niet geheel duidelijk is wordt verzocht artikel 3.7 op dit punt te 
verduidelijken. 

 

Reactie 

Op basis van uw opmerking hebben wij geconstateerd dat het eerste gedeelte van deze wijzigingsregeling 

niet goed verwoord is. Artikel 3.7 onder e zal dan ook tekstueel worden aangepast. 
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Conclusie 

Artikel 3.7 onder e zal worden verduidelijkt. 

 
6. Men wil van deze regeling gebruik maken om de oude veestal in de boerderij te verbouwen tot 

wooneenheden dan wel gastverblijven teneinde het behoud van de oude karakteristieke boerderij te 
waarborgen. Verzocht wordt dit rechtstreeks mogelijk te maken in het bestemmingsplan.  

 

Reactie 

Zoals reeds bij punt 4 is aangegeven, is het in de toekomst mogelijk om via een ontheffingsmogelijkheid 

binnen het bestemmingsplan nieuwe nevenactiviteiten mogelijk te maken. Dit zal niet rechtstreeks mogelijk 

worden gemaakt omdat wij van mening zijn dat dit binnen een aantal randvoorwaarden moet gebeuren. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
7. Verzocht wordt om de bouwdelen in de vorm van de B&B, hooiberg en de oude veestal in de boerderij 

als “wonen” op de plankaart en als activiteit in bijlage 1 van de regels op te nemen. 

 

Reactie 

In het verleden is door de gemeente al aangegeven dat B&B op uw perceel geen onevenredige aantasting 

geeft voor de omgeving. Hierdoor zijn er inmiddels een aantal B&B voorzieningen gerealiseerd. Bij de 

realisatie van de hooiberg hebben we reeds aangegeven dat we in principe bereid zijn om mee te werken 

aan de realisatie van nog eens twee B&B ruimtes. Bijlage 1 zal dan ook worden aangepast met daarbij wel 

de opmerking dat de bestemming die in de tabel wordt genoemd voor uw perceel niet overeenkomt met de 

bestemming zoals deze op de verbeelding is aangegeven. De formulering in de tabel wordt dan ook 

aangepast in de bestemming “Agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden”. 

 

Conclusie 

Bij de regels, bijlage 1: Lijst van bestaande (neven) activiteiten bij Oud Aa 25 wordt aangepast in “bed 

andBreakfast met 5 eenheden. De bestemming is “Agrarisch met waarden – Natuur en 

landschapswaarden”. 

 

4.49 64. Oud Aa 33 
 
1. In het voorontwerp staat op mijn land de archeologische waarde 3 en 4 ingetekend. Ook andere 

natuurwaarden wordt er in vermeld. Tegen al deze waarden maak ik bezwaar. De reden hiervoor is dat 
ik graag mijn agrarisch bedrijf goed en volledig wil uitvoeren. Dat betekent zonder beperkingen. Om als 
middengrote veehouderij me te kunnen handhaven moeten er geen beperkingen opgelegd worden. 

In het gebied ligt een stroomrug. Deze zal in tact blijven maar moet ook goed bewerkbaar blijven. 

Daarnaast moet ook het telen van maïs tot de mogelijkheden behoren. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
2. In het provinciale streekplan heeft dit gebied de bestemming agrarisch gekregen verzocht wordt om dit 

gebied ook als agrarisch aan te wijzen. Dus zonder beperkingen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 

4.50 65. Oud Aa 35a 
 
1. In het voorontwerp staat op mijn land de archeologische waarde 3 en 4 ingetekend. Ook andere 

natuurwaarden wordt er in vermeld. Tegen al deze waarden maak ik bezwaar. De reden hiervoor is dat 
ik graag mijn agrarisch bedrijf goed en volledig wil uitvoeren. Dat betekent zonder beperkingen. Om als 
middengrote veehouderij me te kunnen handhaven moeten er geen beperkingen opgelegd worden. 

In het gebied ligt een stroomrug. Deze zal in tact blijven maar moet ook goed bewerkbaar blijven. 



 71 

Daarnaast moet ook het telen van maïs tot de mogelijkheden behoren. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
2. In het provinciale streekplan heeft dit gebied de bestemming agrarisch gekregen verzocht wordt om dit 

gebied ook als agrarisch aan te wijzen. Dus zonder beperkingen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 

4.51 66. Oud Aa 36 
 
1. De maximale bouwhoogte voor een vrijstaand bijgebouw is 5 meter. Deze maat is waarschijnlijk al 

decennia geleden vastgesteld en wordt in ieder bestemmingsplan weer opgenomen. Echter deze 
maatvoering is niet meer in verhouding met het heden waarbij de mens langer is geworden en de eisen 
van isolatie van gebouwen toeneemt. 

Als burger mag je verwachten dat de overheid anticipeert op dit soort ontwikkelingen. Zeker bij een 

bestemmingsplan dat 10 tot 15 jaar mee moet kunnen. De hoogte voor een bijgebouw dient dan ook 

verhoogt worden naar 5.88 meter. 

 

Reactie 

Isolatiemaatregelen zoals deze gesteld worden in het bouwbesluit hebben alleen betrekking op 

verblijfsruimten. In onze optiek zijn vrijstaande bijgebouwen bedoeld voor opslag van goederen en niet zo 

zeer om daar in te verblijven. Voor deze ruimten wordt dan ook binnen het bouwbesluit geen eisen gesteld 

ten behoeve van isolatie en bijvoorbeeld de hoogte van een deur. Daarnaast zijn wij van mening dat een 

bijgebouw ondergeschikt moet zijn aan een woning. Wij zijn dan ook niet van mening dat de hoogte van een 

bijgebouw niet verhoogt dient te worden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
2. Welk belang wordt er gediend met artikel 30.4 onderkeldering. Het is onduidelijk waarom de burger op 

dit vlak in zijn mogelijkheden wordt beperkt. Verzocht wordt deze regel in zijn geheel te laten vervallen. 

 

Reactie 

Met voorgestelde regeling wordt voorkomen dat percelen ongelimiteerd worden onderkelderd met het risico 

dat dergelijke omvangrijke ruimtes worden gebruikt voor niet woninggerelateerde functies zoals bijvoorbeeld 

bedrijvigheid. Daarnaast mag blijkens jurisprudentie de gezamenlijke oppervlakte van kelderconstructies en 

bovengrondse bouwwerken niet meer bedragen dan de totale oppervlakte aan bebouwing die ingevolge het 

bestemmingsplan is toegestaan. Met andere woorden indien bovengronds het toegestane aantal m² aan 

bebouwing reeds is benut is ondergrondse bouw niet meer mogelijk en vice versa. 

Echter we hebben wel geconstateerd dat de regeling voor ondergronds bouwen nu minimaal is. Deze zal 

dan ook worden aangepast conform de regeling zoals deze genoemd staat in het voorontwerp 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen. 

 

Conclusie 

Artikel 30.4 zal als volgt gaan luiden: 

30.4 Ondergronds bouwwerken 
a. Ondergrondse bouwwerken, niet zijde ondergrondse afvalcontainers, mogen worden gerealiseerd 

binnen de aangegeven bouwvlakken en binnen de direct omringende erven waar de bijgebouwen 
mogen worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn of worden opgericht; indien onder de 
bestemming is aangegeven dat ondergronds bouwen niet is toegestaan, mag niet ondergronds worden 
gebouwd. Daarbij mag het ondergrondse bouwwerk maximaal bestaan uit één laag waarvan de diepte 
niet meer dan 3 meter mag bedragen. 

Daarnaast zal nog een regeling worden opgenomen waarbij het bevoegd gezag mee kan werken aan de 

mogelijkheid voor ondergronds bouwen binnen de bouwwerken. 
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3. Welk belang wordt gediend met artikel 31.1 lid e. als er een oude brommer of motormaaier in de schuur 
wordt opgeslagen is er al sprake van strijdig gebruik. Wat is het nut van deze regeling. 

 

Reactie 

Dit is gebaseerd op het vigerend bestemmingsplan. De regeling is opgenomen ter voorkoming van 

bijvoorbeeld kleinschalige autosloperijen en autohobbyisten. Door deze regeling op te nemen kan er bij 

eventuele overlast handhavend worden opgetreden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. Het is niet duidelijk of de vergunde schuur binnen het aangegeven bebouwingsvlak valt. Het vak zou in 

ieder geval 15 meter (9+6 meter) ten zuiden van de zuidgevel van ons boerderijtje moeten lopen. 

 

Reactie 

Uw schuur is met een vrijstellingsregeling tot stand gekomen. Hierdoor is het voor u mogelijk gemaakt dat 

buiten het geldende bouwvlak gebouwd mocht worden. Dit betekent nog niet dat hierdoor ook het bouwvlak 

vergroot zal worden. Deze schuur valt onder de regeling zoals vermeld staat bij artikel 30. Hierin worden 

bouwwerken welke krachtens een vergunning voor het bouwen op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is dan wel kan worden gebouwd daarbij zijn de bestaande 

maten , hellingen, dan wel afstanden eveneens toegestaan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
5. Waarom wordt de inhoud van een bijgebouw in artikel 33a5b beperkt tot 200m3? Een bijgebouw van 

70m² heeft al snel een inhoud die groter is dan 200m3. 

 

Reactie 

Het betreft hier een regeling voor mantelzorg. Met deze regeling wordt voorkomen dat er nieuwe woningen 

ontstaan in het buitengebied. Dit is zeer ongewenst. Met een ruimte van 200 m3 kan een ruimte gecreëerd 

worden met voldoende kwaliteit waarin geleefd kan worden door een a twee personen ten behoeve van een 

tijdelijke situatie. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
6. Daarnaast wordt een aantal suggesties gedaan om het bestemmingsplan op details te verbeteren:  

 Een deel van de kaarten is helaas niet van goede kwaliteit. Op andere kaarten zoals pagina 23 is 
het bestemmingsplangebied onvoldoende duidelijk aangegeven. 

 De bij 4 genoemde kaart is moeilijk te beoordelen, omdat hij vol staat met (++). 

 Kunnen de pagina‟s van de bijlagen ook doorgenummerd worden? 

 In bijlage 1 van de regels ontbreekt bij Oukoop 37 een woord. 

 

Reactie 

Wij danken u voor deze suggesties. Waar mogelijk zullen uw suggesties worden overgenomen. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan zal zo mogelijk op de bovengenoemde punten worden aangepast. 

 

4.52 67. Oud Aa 37a 
 
1. Men zou graag de bouwkavel willen uitbreiden naar achteren met 25 meter. De reden hiervoor is dat de 

bouwkavel gekruist wordt door een brede sloot waardoor het moeilijk is de ruimte goed te benutten in 
combinatie met de bebouwing en de afstand daarvan aan de noordzijde van Oud Aa. Daarbij heeft men 
al sinds 1985 een pensionstal waardoor de bouwkavel gauw vol is incl. paardenbak en paddock. Als 
bijlage is de gewenste situatie op kaart aangegeven. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. In het streekplan is dit gebied een landbouwkerngebied. Een van de weinige polders waar volgens het 

streekplan nog ruimte is voor agrarische bedrijven om zich economisch te ontwikkelen. De bestemming 
moet dan ook agrarisch blijven en niet met waarden. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
3. Het bedrijf heeft een neventak met paarden. Dit is nergens vermeld. Al meer dan 25 jaar heeft men hier 

een paardenpension met 20 paardenboxen en een vergunning voor 25 paarden.  Met een paardenbak 
van 20x60 meter met hieromheen 2 lichtmasten van 5 meter hoog en een paddock van 20x20 meter. 

 

Reactie 

Abusievelijk is uw paardenpension niet met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Dit zal alsnog 

gebeuren. Daarnaast zal uw paardenpension als nevenactiviteit vermeld worden in de lijst van bestaande 

(neven) activiteiten zoals deze opgenomen is in bijlage 1 van de regels. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt conform de huidige situatie aangepast waarbij op het bestemmingsvlak de aanduiding 

paardenhouderij (ph) wordt toegevoegd. Bijlage 1 van de regels (lijst van bestaande (neven) activiteiten) 

wordt Oud Aa 37a toegevoegd waarbij als (neven)activiteit wordt vermeld: paardenpension met 20 

paardenboxen, paardenbak en een paddock. De bestemming is Agrarisch met waarden – natuur- en 

landschapswaarden. 

 
4. Ten behoeve van het paardenpension en paardenhouderij wil men de volgende wijzigingen in het 

bestemmingsplan: 

Aanpassen Artikel 3.5.2 onder d. een maximum van 800 m² voor een paardenbak is niet reëel. 

Wedstrijdmaten voor een bak zijn 20x60 meter. Een ruiter moet deze maten thuis kunnen oefenen voor 

een wedstrijd. Verdere is een ruimtere maat beter voor de bewegingen van een paard. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
5. Artikel 3.5.2 onder e: de bouwhoogte van lichtmasten is extreem laag. Dit dient 7 of 9 meter te zijn. De 

hoogte van een standaard lantaarnpaal. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
6. Artikel 3.5.2 onder f: de bouwhoogte van omheiningen niet meer bedragen dan 1,5 meter. Dit is 

onverantwoord. Een paard springt hier over heen (kan uitbreken) wat kan leiden tot onveilige situaties. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
7. Artikel 3.2.2.a een goothoogte van 6 en 10 meter zijn nodig om aan de huidige welzijneisen te kunnen 

voldoen en om emissiearm bouwen mogelijk te maken. Deze hoogte is ook nodig voor en kapschuur. 
Om grote grasbalen en strobalen met een trekker en voorlader op te slaan is hoogte nodig. Daarnaast 
zijn veel machines hoger dan 4 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
8. Artikel 3.2.2.b.4 bouwwerken, ten behoeve van mestopslag niet meer bedragen dan 750m² en een 

hoogte van 2.5 meter. Deze regel dient veranderd te worden in grotere maten. De huidige mestopslag is 
al groter. Bio-installaties ten behoeve van het opwekken van energie zijn door deze maten ook niet 
meer mogelijk. 
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Reactie 

Binnen het geldende bestemmingsplan is er nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals 

een bio-installatie. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt aangegeven wat geacht wordt als een wenselijke 

maat en wat landschappelijk inpasbaar wordt geacht in het landelijk gebied. Voor de bestaande mestopslag 

(vergund) die reeds groter is dan in de regels genoemde maatvoering, geldt de vervangende bouwregel. 

Binnen deze regel vallen alle vergunde bouwwerken met een afwijkende maatvoering.  

Vergistinginstallaties worden binnen de regels reeds apart genoemd. Hiervoor geldt een oppervlakte van 

1000 m² met een hoogte van 4 meter als maatvoering. De benodigde silo hiervoor heeft minimaal een 

hoogte van 12 a 13 meter. Hierop dient het bestemmingsplan te worden aangepast omdat een silo nu niet 

hoger mag zijn dan 10 meter.  

 

Conclusie 

De regels onder artikel 3.2.b.2 wordt aangepast waarbij voor overige silo‟s een maximale hoogte van 15 

meter wordt toegestaan. 

 
9. Artikel 3.2.2.b.8: Lichtmasten waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter dient 

veranderd te worden in 7 tot 9 meter. Dit is de standaard maat voor een straatlantaarn. 

 

Reactie 

Om lichtvervuiling tegen te gaan in het landelijk gebied is het niet wenselijk om lantaarnpalen toe te staan 

op erven. Daarnaast is het ook mogelijk om lichtpunten te creëren aan diverse bijgebouwen die op een 

perceel aanwezig zijn. 

Echter in het huidige bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om een bouwwerk geen gebouw 

zijnde te plaatsen met een maximale hoogte van 6 meter. Hieronder valt ook een lantaarnpaal. Het 

bestemmingsplan zal dan ook aangepast worden aan de bestaande regeling. 

 

Conclusie 

De regels wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven in de voorschriften van 

het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
10. Bijlage 2: lijst van nevenactiviteiten: hier zou men graag een wijziging willen tav paardenpension. En de 

maximale bebouwing. De reden hiervoor is dat men nu 20 paardenboxen heeft en ruim 500 m² 
bebouwing. De oppervlakte van maximum 200 m² voor een paardenpension moet geschrapt worden. 

 

Reactie 

Deze lijst van nevenactiviteiten geldt voor situaties wanneer een agrariër een nieuwe nevenactiviteit wil 

starten. Zoals bij punt 3 reeds is genoemd wordt de nevenactiviteit in bijlage 1 van de regels toegevoegd. 

Hierdoor is de huidige activiteit met de daarbij aanwezige bebouwing positief bestemd. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
11. De maximale oppervlakte van gebouwen voor nevenactiviteiten klopt ook niet. Een oppervlakte van 100 

m² is niet realistisch. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. 

 

Reactie 

De bedoeling van een nevenactiviteit is dat deze ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Daarom wordt per 

functie een maximale maatvoering aangegeven. Daarnaast dient op de bouwkavel voldoende ruimte voor 

beide activiteiten te zijn. Het gebruik van bebouwing voor nevenfunctie is aanvaardbaar, waarbij de 

maximaal toegestane omvang verschilt per functie en locatie. Op basis van een afweging  waarbij de 

specifieke ligging van belang is, zal bepaald moeten worden of de maximale toegestane maat op de 

betreffende locatie toelaatbaar is. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
12. Oud Aa heeft in het voorontwerp als polder de bestemming Agrarisch met Waarden- Natuur en 
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landschapswaarden gekregen. In het streekplan hebben deze gronden de bestemming agrarisch en 
zelfs landbouw kerngebied. 

In het belang van het gebied, de gemeente en de provincie is het belangrijk dat de bestemming van de 

gronden alleen landbouw blijft. Er zitten van oorsprong economische veehouderijen, die ook voor de 

toekomst alle ruimte nodig hebben om zich te ontwikkelen. De boerderijen zijn goed verkaveld sinds de 

ruilverkaveling. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
13. Onze percelen hebben ten onrechte Waarde archeologie 2 gekregen. Deze percelen zijn vlak en zeker 

geen stroomrug dus dat is een onnodige beperking. Daarnaast zal men als landschapsverzorgers niet 
onnodig de grond gaan bewerken. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 

4.53 68. Oud Aa 37b 
 

1. Men kan zich niet verenigen met de bestemming Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden 
zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. 

De gestelde hoogten zijn te laag. Verzocht wordt de regels aan te passen waarbij de goothoogte naar 4.5 

meter en nokhoogte 10 meter wordt gesteld. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
2. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen zoals deze op de plankaart zijn 

vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen in de woonbestemming worden verplaatst waardoor de 
bestaande en toekomstige uitbreidingen van het bedrijf milieukundig in gevaar komt. Er wordt verzocht om 
de plaats van de woningen vast te leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6. 

 

4.54 69. Oud Aa 39a 
 
1. Het bouwblok is verkleind t.o.v. bestaande bestemmingsplan waar het bouwblok 130 meter diep is. 

Verzocht wordt het bestaande bouwblok over te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de bouwvlakken is abusievelijk het betreffende bouwvlak te klein ingetekend. Het 

bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
2. Verzocht wordt WR-AW en N vlakken niet in te tekenen op hun eigendom. Deze beperkingen zij  niet in  

het koopcontract vermeld en zijn derhalve zeer onwenselijk ingetekend. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 

4.55 70. Oukoop 4 
 

1. aangegeven wordt of het mogelijk is of de aanwezige zomerwoning een woonbestemming kan krijgen. 
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Reactie 

In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om via een wijzigingsbevoegdheid de bestemming 

van historische zomerwoningen te wijzigen in een woonbestemming. Deze regeling is opgenomen om deze 

gebouwen welke karakteristiek zijn voor het gebied te behouden voor de toekomst. Aan deze 

wijzigingsbevoegdheid zijn wel een aantal voorwaarden verbonden die eerst onderzocht dienen te worden. 

Om deze reden is het niet wenselijk om deze omzetting bij recht toe te staan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.56 71. Oukoop 16a 
 
1. Het perceel betreft een meergeneratiewoning sinds 1978. De vraag is om op deze locatie drie woningen 

toe te staan. Kadastraal is deze situatie niet bekend. Wel zijn de drie woningen op economisch gebied 
verkocht aan zijn zoon en dochter. 

 

Reactie 

De bewoning vindt plaats in het hoofdgebouw. Hierbij zijn geen extra gebouwen toegevoegd op het perceel. 

Uit ruimtelijk perspectief gezien is deze situatie dan ook aanvaardbaar. Het bestemmingsplan kan worden 

aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de woning gelegen op het perceel Oukoop16a de aanduiding 

‟maximum aantal woningen 3‟. 

 

4.57 72. Oukoop 20/ 20a  
 
1. Verzocht wordt om de rooilijn van de voorgevel op de locatie minimaal met 5 meter naar het westen te 

verplaatsen. De bedoeling is namelijk om de woning te vernieuwen en dan iets verder van de openbare 
weg te herbouwen. 

 

Reactie 

Het bestemmingsplan bestemt de huidige situatie. Wanneer de rooilijn naar achteren wordt verschoven valt 

een deel van de bestaande woning buiten het bouwvlak. Dit is niet wenselijk. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Verzocht wordt om het zomerhuis een woonbestemming te geven zodat dit herbouwd kan worden. Dit 

zal dan zoveel mogelijk in karakteristieke toestand gebeuren. 

 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan is in het voorontwerp alleen de mogelijkheid geboden om bij een agrarische 

bestemming de zomerwoning om te zetten naar een woonbestemming. Zomerwoningen in dit gebied zijn 

uniek. De aanwezige zomerwoningen worden dan ook met een specifieke aanduiding op de verbeelding 

aangegeven. Om deze waarde zoveel mogelijk te behouden zal de wijzigingsbevoegdheid zoals deze bij de 

bestemming agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden geldt ook van toepassing worden bij 

de bestemming Wonen. 

 

Conclusie 

De regels zullen worden aangepast waarbij artikel 3.7 onder f ook van toepassing wordt voor artikel 18 

Wonen. 

 

4.58 74. Oukoop 23 
 
1. Inspreker zou graag willen dat het bouwblok van Oukoop 23 vergroot wordt. Dit met het oog op de 

toekomst. De eisen voor extra opslagruimte voor mest, voer en vee worden steeds strenger. Op de 
bijgevoegde kaart is aangegeven hoe het bouwblok moet worden vergroot. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. De woning van Oukoop 23a staat in het bestemmingsplan aangegeven als woning van derden. In het 

huidige bestemmingsplan staat deze woning anders beschreven, namelijk woning gebouwd als 
agrarische bedrijfswoning. Verzocht wordt om de bestaande bestemming te handhaven. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de bouwvlakken is abusievelijk de verbinding tussen de woning en het agrarisch 

bedrijf niet aangegeven. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
3. In het voorontwerp is tussen mijn agrarische gronden een ecologische verbindingszone gekomen. Dit 

heeft ernstige nadelige gevolgen voor mijn bedrijfsvoering. Verzocht wordt deze zone te verwijderen. 

 

Reactie 

Conform de Provinciale verordening worden we als gemeente verplicht om de ecologische 

verbindingszones op te nemen in het bestemmingsplan. De provincie Utrecht heeft in het Streekplan 2005-

2015 de EHS planologisch verankerd. Het is dan ook niet mogelijk om deze zone te verwijderen van de 

verbeelding. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. In het voorontwerp wordt in de legenda de agrarische gronden aangegeven als Agrarische met Waarde-

, Natuur- en landschapswoorden, afgekort AW-NLW. Waarom geeft u dit niet gewoon aan als 
Agrarische Waarden. Men zou het zeer op prijs stellen als dat mogelijk zou zijn. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 

4.59 75. Oukoop 26 
 
1. Men kan zich niet verenigen met de situering va het bouwblok op de plankaart. Verzocht wordt om het 

bouwblok langs de weg te verbreden (in noordelijke richting uit te breiden) zodat in de toekomst de 
afstand van de woning tot het naastgelegen rundveebedrijf vergroot kan worden. 

 

Reactie 

De opzet van het bestemmingsplan is het bestemmen van de huidige situatie daarbij wordt zoveel mogelijk 

het geldende bestemmingsplan gevolgd. In het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 

heeft dit perceel reeds een woonbestemming. Het aangegeven bestemmingsvlak is dan ook conform het 

geldende bestemmingsplan. Wij zien dan ook geen reden om het bouwvlak aan te passen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.60 76. Oukoop 26a 
 
1. Het huidig veebedrijf vereist een grotere nok en goothoogte. De huidige maatvoering is te laag. 

Verzocht wordt om de regels aan te passen aan een goothoogte van 4.5 meter en een nokhoogte van 
10 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 
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2. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen zoals deze op de plankaart zijn 

vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen in de woonbestemming worden verplaatst waardoor de 
bestaande en toekomstige uitbreidingen van het bedrijf milieukundig in gevaar komt. Er wordt verzocht 
om de plaats van de woningen vast te leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6. 

 

4.61 42. Oukoop 31 
 
1. Men zou graag de bouwkavel willen uitbreiden naar achteren met 50 meter. De reden hiervoor is het 

besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderij, hiervoor moet ik mijn huidige stal voor vleesvarkens 
vervangen voor een emissiearme stal. Daarnaast wordt onderzocht voor een mogelijke omschakeling 
naar een biologische veehouderij. 

Verder wil men de mestplaat verplaatsen, mogelijk overkappen en een nieuwe loods bouwen voor 

opslag van grasbalen, machines e.d.. hiervoor dient de paardenbak verplaatst worden naar achteren. 

De gewenste situatie is op een kaart aangegeven. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. Verzocht wordt de volgende artikelen te schrappen uit de regels: 

a. 3.2a.1b „ter plaatse van de aanduiding intensieve veehouderij uitsluitend het bestaande 
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij is toegestaan; 

b. 3.3a: niet zijnde een intensieve veehouderij, met niet meer dan 15% tot maximaal 1 ha; 
c. 3.3.b.1 t/m 5: waarin specifieke voorwaarde worden gesteld aan nieuwe agrarische 

bedrijfsgebouwen behoeve van intensieve veehouderij bedrijven. Ook al wordt gebouwd voor 
betere welzijn van de dieren of overschakeling naar biologische varkens-veehouderij. 

Deze alinea‟s zijn in strijdt met het landelijk beleid. Het geeft een grote ongelijkheid in het gebied 

met andere veehouderijen. 

 

Reactie 

Binnen het beleid van de gemeente (zoals deze reeds is benoemd in het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied West 1993) is in principe op bestaande agrarische bebouwingsvakken het uitoefenen van een 

intensieve veehouderij (veredelingsbedrijf) niet zonder meer toegestaan.  

Landschappelijk vallen intensive veehouderijen door de verschijningsvorm en omvang van de 

bedrijfsbebouwing in het open veenweidegebied uit de toon. De zeer lange lage gebouwen met veelal 

daarbij hoge silo‟s passen slecht bij de karakteristiek van de bestaande boerderij, terwijl de gebouwen zich 

veelal over zeer grote afstand manifesteren. Daarom is in bebouwingsnormen uitgegaan van “normale‟ 

agrarische bedrijven. 

Uit oogpunt van hinder kan het een en ander al snel tot conflicten leiden. Het kan ertoe leiden dat op 

bepaalde plaatsen de eisen krachtens de milieuwetgeving een onoverkomelijk barrière opwerpen voor de 

vestiging. Mede in het kader van natuurgebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet 1998 wordt 

een onderscheidt gemaakt tussen intensieve veehouderijen en overige agrarische bedrijven. De betreffende 

bedrijven hebben in dit bestemmingsplan een afzonderlijke aanduiding „intensieve veehouderij‟ gekregen. 

Het bestaande gebruik binnen een agrarisch bouwvlak voor intensieve veehouderij wordt positief bestemd. 

Met een ontheffingbevoegdheid kan dit gebruik worden verruimd ten behoeve van wettelijke eisen van 

dierenwelzijn en veterinaire gezondheid, zonder dat het aantal dierplaatsen toeneemt. 

Verdere verruiming, hervestiging op een bepaald bouwvlak of concentratie van intensieve veehouderij op 

een bouwvlak vraagt vanwege de potentiële invloed en impact op de omgeving per situatie maatwerk. Dit 

kan vervolgens gefaciliteerd worden met een herziening van het bestemmingsplan. 

De door u genoemde regels zijn dan ook conform het gemeentelijk beleid. Wij zien dan ook geen redenen 

om deze regelingen te schrappen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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3. In het streekplan is dit gebied een landbouwkerngebied. Een van de weinige polders waar volgens het 
streekplan nog ruimte is voor agrarische bedrijven om zich economisch te ontwikkelen. De bestemming 
moet dan ook agrarisch blijven en niet met waarden. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
4. Het bedrijf heeft een neventak met paarden. Dit is nergens vermeld. Al meer dan 20 jaar heeft men hier 

een paardenpension met 12 paardenboxen.  Met een paardenbak van 20x60 meter met hieromheen 6 
lichtmasten van 7 meter hoog en een paddock van 50x50 meter. 

 

Reactie 

Abusievelijk is uw paardenpension niet met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Dit zal alsnog 

gebeuren. vermeld worden in de lijst van bestaande (neven) activiteiten zoals deze opgenomen is in bijlage 

1 van de regels. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt conform de huidige situatie aangepast waarbij op het bestemmingsvlak de aanduiding 

paardenhouderij (ph) wordt toegevoegd.  

 
5. Ten behoeve van het paardenpension en paardenhouderij wil men de volgende wijzigingen in het 

bestemmingsplan: 

Aanpassen Artikel 3.5.2 onder d. een maximum van 800 m² voor een paardenbak is niet reëel. 

Wedstrijdmaten voor een bak zijn 20x60 meter. Een ruiter moet deze maten thuis kunnen oefenen voor 

een wedstrijd. Verdere is een ruimere maat beter voor de bewegingen van een paard. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
6. Artikel 3.5.2 onder e: de bouwhoogte van lichtmasten is extreem laag. Dit dient 7 of 9 meter te zijn. De 

hoogte van een standaard lantaarnpaal. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
7. Artikel 3.5.2 onder f: de bouwhoogte van omheiningen niet meer bedragen dan 1,5 meter. Dit is 

onverantwoord. Een paard springt hier over heen (kan uitbreken) wat kan leiden tot onveilige situaties. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A5. 

 
8. Artikel 3.2.2.a een goothoogte van 6 en 10 meter zijn nodig om aan de huidige welzijneisen te kunnen 

voldoen en om emissiearm bouwen mogelijk te maken. Deze hoogte is ook nodig voor een kapschuur. 
Om grote grasbalen en strobalen met een trekker en voorlader op te slaan is hoogte nodig. Daarnaast 
zijn veel machines hoger dan 4 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
9. Artikel 3.2.2.b.4 bouwwerken, ten behoeve van mestopslag niet meer bedragen dan 750m² en een 

hoogte van 2.5 meter. Deze regel dient veranderd te worden in grotere maten. De huidige mestopslag is 
al groter. Bio-installaties ten behoeve van het opwekken van energie zijn door deze maten ook niet 
meer mogelijk. 

 

Reactie 

Binnen het geldende bestemmingsplan is er nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals 

een bio-installatie. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt aangegeven wat geacht wordt als een wenselijke 

maat en wat landschappelijk inpasbaar wordt geacht in het landelijk gebied. Voor de bestaande mestopslag 

(vergund) die reeds groter is dan in de regels genoemde maatvoering, geldt de vervangende bouwregel. 
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Binnen deze regel vallen alle vergunde bouwwerken met een afwijkende maatvoering.  

Vergistinginstallaties worden binnen de regels reeds apart genoemd. Hiervoor geldt een oppervlakte van 

1000 m² met een hoogte van 4 meter als maatvoering. De benodigde silo hiervoor heeft minimaal een 

hoogte van 12 a 13 meter. Hierop dient het bestemmingsplan te worden aangepast omdat een silo nu niet 

hoger mag zijn dan 10 meter.  

 

Conclusie 

De regels onder artikel 3.2.b.2 wordt aangepast waarbij voor overige silo‟s een maximale hoogte van 15 

meter wordt toegestaan. 

 
10. Artikel 3.2.2.b.8: Lichtmasten waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter dient 

veranderd te worden in 7 tot 9 meter. Dit is de standaard maat voor een straatlantaarn. 

 

Reactie 

Om lichtvervuiling tegen te gaan in het landelijk gebied is het niet wenselijk om lantaarnpalen toe te staan 

op erven. Daarnaast is het ook mogelijk om lichtpunten te creëren aan diverse bijgebouwen die op een 

perceel aanwezig zijn. 

Echter in het huidige bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om een bouwwerk geen gebouw 

zijnde te plaatsen met een maximale hoogte van 6 meter. Hieronder valt ook een lantaarnpaal. Het 

bestemmingsplan zal dan ook aangepast worden aan de bestaande regeling. 

 

Conclusie 

De regels wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart van 

het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
11. Bijlage 2: lijst van nevenactiviteiten: hier zou men graag een wijziging willen tav paardenpension. En de 

maximale bebouwing. De reden hiervoor is dat men nu 12 paardenboxen heeft en ruim 400 m² 
bebouwing. De oppervlakte van maximum 200 m² voor een paardenpension moet geschrapt worden. 

 

Reactie 

Deze lijst van nevenactiviteiten geldt voor situaties wanneer een agrariër een nieuwe nevenactiviteit wilt 

starten. Zoals bij punt 3 reeds is genoemd wordt de nevenactiviteit in bijlage 1 van de regels toegevoegd. 

Hierdoor is de huidige activiteit met de daarbij aanwezige bebouwing positief bestemd. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
12. De maximale oppervlakte van gebouwen voor nevenactiviteiten klopt ook niet. Een oppervlakte van 100 

m² is niet realistisch. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. 

 

Reactie 

De bedoeling van een nevenactiviteit is dat deze ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Daarom wordt per 

functie een maximale maatvoering aangegeven. Daarnaast dient op de bouwkavel voldoende ruimte voor 

beide activiteiten te zijn. Het gebruik van bebouwing voor nevenfunctie is aanvaardbaar, waarbij de 

maximaal toegestane omvang verschilt per functie en locatie. Bij deze situatie is de paardenhouderij op het 

gebied van de ruimtelijke ordening geen nevenactiviteit meer. Het is niet ondergeschikt aan de hoofdfunctie. 

Daarbij is bij punt 4 reeds aangegeven dat de aanduiding “Ph” wordt toegevoegd op het perceel. Hiermee 

wordt ook aangegeven dat hier geen sprake meer is van een nevenactiviteit. De regels omtrent de 

genoemde m2 voor nevenactiviteiten zijn voor u dan ook niet van toepassing. 

  

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
13. Oukoop heeft in het voorontwerp als polder de bestemming Agrarisch met Waarden- Natuur en 

landschapswaarden gekregen. In het streekplan heeft deze gronden de bestemming agrarisch en zelfs 
landbouw kerngebied. 

In het belang van het gebied, de gemeente en de provincie is het belangrijk dat de bestemming van de 

gronden alleen landbouw blijft. Er zitten van oorsprong economische veehouderijen, die ook voor de 
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toekomst alle ruimte nodig hebben om zich te ontwikkelen. De boerderijen zijn goed verkaveld sinds de 

ruilverkaveling. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
14. Onze percelen hebben ten onrechte Waarde archeologie 2 heeft gekregen. Dit zou waarde 3 moeten 

zijn. Zoals dit ook vermeld staat in het archeologisch beleid van de gemeente Breukelen. 

 

Reactie 

Dit is juist. Bij het intekenen van de verbeelding is hier een verkeerde aanduiding aan gekoppeld. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de waarde Archeologie 2 wordt veranderd in de waarde 

Archeologie 3.  

 
15. Bij het voorontwerp zit geen kaartbijlage “ecostructuren” de Oukoperdijk valt onder een ecostructuur. 

Welke consequenties heeft dit voor het bedrijf. Is dit landelijke wetgeving of betreft het eigen 
regelgeving van de gemeente. Is deze kaart goedgekeurd door de raad? Zo ja wanneer? 

 

Reactie 

De ecostructurenkaart behoort bij de natuurinventarisatie welke wettelijk verplicht is bij het opstellen van 

een bestemmingsplan. Deze bijlage is abusievelijk niet meegenomen bij de besluitvorming door het college 

en raad. Dit zal alsnog bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan gebeuren. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
16. Voor het bedrijf Oukoop 30a en 31 heeft een geriefbosje de bestemming Bos gekregen. Men ziet dit 

graag veranderd in agrarisch zoals dat vroeger was. Men is bang dat door eventueel landelijk of 
provinciaalbeleid de bestemming bos problemen kan geven voor de ontwikkeling van mijn bedrijf. 

 

Reactie 

In het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 vallen de geriefhoutbosjes ook niet onder de 

bestemming Agrarisch maar hadden een aparte bestemming gekregen. In 2008 zijn er door het rijk 

standaarden geformuleerd om te zorgen dat er meer eenduidigheid komt tussen de verschillende 

bestemmingsplannen bij en tussen gemeenten. Hierdoor kunnen we geen aparte bestemming meer 

opnemen voor geriefhoutbosjes. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 

4.62 78. Oukoop 32 
 
1. De bestaande schuur aan de zuidzijde ligt momenteel tegen de grens van het bouwblok aan. Wanneer 

deze stal vergroot dient te worden, is dit hierdoor niet mogelijk. Verzocht wordt of het bouwblok aan de 
zuidzijde iets vergroot kan worden. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid gevraagd om het bouwblok aan de achterzijde en noordzijde te 

vergroten tot aan het begin van de sloot. Dit om in de toekomst te kunnen bouwen buiten de 

hindercirkel van de omliggende woningen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. Er is een vergunning voor een 2

de
 bedrijfswoning. Deze is ook reeds aangegeven op de huidige 

plankaart. Deze dient alsnog te worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Reactie 
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De tweede bedrijfswoning is abusievelijk niet opgenomen op de verbeelding. Het bestemmingsplan zal dan 
ook voor deze situatie worden aangepast. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
3. Naast het perceel heeft een perceel de bestemming Bos gekregen. De vraag is of deze geen hinder 

geeft voor de bedrijfsvoering. 

 

Reactie 

In het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 vallen de geriefhoutbosjes ook niet onder de 

bestemming Agrarisch maar hadden een aparte bestemming gekregen. In 2008 zijn er door het rijk 

standaarden geformuleerd om te zorgen dat er meer eenduidigheid komt tussen de verschillende 

bestemmingsplannen bij en tussen gemeenten. Hierdoor kunnen we geen aparte bestemming meer 

opnemen voor geriefhoutbosjes. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. Een archeologische aanduiding is gelegen aan de westzijde van het perceel. De vraag is wat voor 

invloed deze aanduiding heeft op de bedrijfsvoering. Aan de overzijde heeft deze namelijk ook enkele 
gronden. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
5. Op basis van de dierenwelzijn moeten stallen steeds ruimer en lichter worden. Dit betekent dat deze 

hoger dient te worden dan nu. dit past niet binnen de huidige regels. Een nieuwe stal heeft nu al een 
nokhoogte van 12.5 meter en een goothoogte van 4.5 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 

4.63 79. Oukoop 35b 
 
1. In het voorontwerp is Oukoop t.o. 35b opgenomen als agrarische bestemming met een bouwblok waar 

geen bedrijfswoning is toegestaan. De inspreker geeft aan dat er al meer dan 14 jaar gewoond wordt op 
deze locatie. Bij het opstellen van het huidige bestemmingsplan heeft de provincie goedkeuring 
onthouden tegen verandering van de bestemming. 

Men zou graag een woonbestemming op dit perceel willen hebben. Het is een schuur uit de jaren 50 die 

omgebouwd is tot woning. De vraag hierbij is welke procedure hiervoor gelopen dient te worden. Kan 

het meegenomen worden in deze bestemmingsplanprocedure of dient hiervoor een aparte procedure 

voor worden opgestart. 

De wens is dat dit meegenomen wordt in de bestemmingsplanherziening. Als toelichting is een 

beschrijving van de voorgeschiedenis toegevoegd. 

 

Reactie 

Er is hier niet gekozen voor een "woon"-bestemming, omdat het gebied is gelegen in een kwetsbaar gebied, 

in een Nationaal Landschap, te weten het Groene Hart. Extra woningen in het landelijk gebied zomaar 

toestaan is binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid niet mogelijk. Daarbij komt verder dat dit ook tot 

de nodige precedentwerking kan leiden. 

Afgezien van het bovenstaande ligt het perceel in de geluidsgevoelige zone van de rijksweg A2. Hierbinnen 

is het ook niet wenselijk om nieuwe woningen te realiseren. Betaling van gemeentelijke belastingen is op 

zich geen vrijgeleide voor legalisering van permanente bewoning van deze objecten. Ook het verkrijgen van 

een huisnummer vormt geen aanleiding om een woonbestemming te geven  
 
De gemeente stelt vast dat in voorafgaande bestemmingsplannen de bouw van een schuur mogelijk is 
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gemaakt voor een agrarisch bedrijf. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 (reeds geldend) 
heeft de gemeente getracht een atelier bestemming op het perceel te leggen doordat bekend was dat de 
schuur niet meer gebruikt werd voor agrarische bedrijvigheid. Echter heeft de provincie hier goedkeuring 
aan onthouden. De inspreker geeft aan dat deze meer dan 14 jaar de schuur reeds bewoond. Dat laat 
onverlet dat nog steeds sprake is van strijdigheid met het gemeentelijk beleid en met het vigerende en in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan.  

De gemeente is van oordeel dat legalisatie van de woning op het perceel ongewenst is en niet past binnen 

het gemeentelijk beleid voor het landelijk gebied. Omdat reeds sprake is van langdurige bewoning, kiest de 

gemeente er in deze situatie voor toepassing te geven aan het persoonsgebonden overgangsrecht. 

Hoofdstuk 4 van de regels zal hiervoor worden aangepast waarbij de paragraaf persoonsgebonden 

overgangsrecht wordt toegevoegd. 

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De regels worden aangepast.  

 

4.64 80/81. Oukoop 37a 
 
1. Men geeft aan dat in het kader van verbrede landbouw binnen het bouwvlak twee hooibergen zijn 

gerealiseerd. Hiervoor is in circa 2006 een bouwvergunning verleend. Zijn vraag is of deze positief zijn 
bestemd. 

 

Reactie 

In bijlage 1 bij de regels staat in de lijst van nevenactiviteiten het adres Oukoop 37a, met daarbij de 

vermelding dat ter plaatse recreatie in de vorm van twee hooiberghutten toe is gestaan. Ze zijn dus positief 

bestemd 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. Vanwege de twee hooiberghutten moet voorts het bouwvlak enigszins aangepast worden. De 

parkeervoorziening bij deze hutten, bestaande uit een verhard oppervlak bovenop de gedempte sloot, 
valt deels buiten het bouwvlak.  

 

Reactie 
Gelet op de ontheffingsbevoegdheid voor nevenactiviteiten behoort de parkeervoorziening ten dienste 
hiervan wel binnen het bouwvlak te vallen. Geconcludeerd wordt dat het bouwvlak iets vergroot moet 
worden aan de noordwestzijde. De gemeente zal deze conclusie conform de luchtfoto doorvoeren en 
mogelijk het bouwvlak aan de achterzijde iets verkleinen. Hiertegen heeft de inspreker in principe geen 
bezwaar. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het bouwvlak aan de noordzijde tot en met de gedempte sloot 

komt te liggen. 
 
3. Men geeft verder aan dat op het naastgelegen perceel feitelijk wel wordt gewoond. Gevraagd wordt of 

de eigenaar van het perceel rechten kan ontlenen aan dit bestemmingsplan met betrekking tot het 
mogen wonen op het perceel. 

 

Reactie 
Aangegeven wordt dat het wonen ter plaatse niet positief is bestemd, gelet op de aanduiding (-bw) en dat 
indien dit gebruik ook in strijd is met het nog geldende bestemmingsplan, het ook niet onder het 
overgangsrecht van dit bestemmingsplan valt. In die zin kan de eigenaar aan dit bestemmingsplan geen 
rechten ontlenen om op het perceel te wonen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
4. Nabij het perceel zijn voorts diverse stukken grond als „Bos‟ bestemd. Men vraagt of de gronden 

hiermee tot Natura 2000 zijn aangewezen, hetgeen een beperking zou opleveren voor zijn agrarisch 
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bedrijf.  

 

Reactie 

Natura 2000-gebieden worden door de minister aangewezen in een aanwijzingsprocedure. Dat is voor dit 

gebied niet gebeurd, het is dus geen Natura2000-gebied. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
5. Men stelt daarnaast dat de maximale bouwhoogte voor mestopslag en kuilvoer- en mestplaten te 

beperkend is en niet aansluit bij de praktijk van de agrarische bedrijfsvoering en de visie op het 
nabijgelegen landbouwontwikkelingsgebied. 

 

Reactie 

Binnen het geldende bestemmingsplan is er nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals 

een bio-installatie. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt aangegeven wat geacht wordt als een wenselijke 

maat en wat landschappelijk inpasbaar wordt geacht in het landelijk gebied. Voor de bestaande mestopslag 

(vergund) die reeds groter is dan in de regels genoemde maatvoering, geldt de vervangende bouwregel. 

Binnen deze regel vallen alle vergunde bouwwerken met een afwijkende maatvoering.  

Vergistinginstallaties worden binnen de regels reeds apart genoemd. Hiervoor geldt een oppervlakte van 

1000 m² met een hoogte van 4 meter als maatvoering. De benodigde silo hiervoor heeft minimaal een 

hoogte van 12 a 13 meter. Hierop dient het bestemmingsplan te worden aangepast omdat een silo nu niet 

hoger mag zijn dan 10 meter.  

 

Conclusie 

De regels onder artikel 3.2.b.2 wordt aangepast waarbij voor overige silo‟s een maximale hoogte van 15 

meter wordt toegestaan. 
 
6. Ook geeft men aan dat in het nog geldende bestemmingsplan voor bedrijfsgebouwen een maximale 

bouwhoogte van 10 m is opgenomen, terwijl in dit bestemmingsplan een maat van 8 m maximaal is. Hij 
beschikt nog over een bouwvergunning op basis waarvan hij tot 10 m mag bouwen.  

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 
 
7. Tenslotte vraag men hoe het zit met de mogelijkheden voor kamperen bij de boer. 
 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A11. 

 
8. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen zoals deze op de plankaart zijn 

vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen in de woonbestemming worden verplaatst waardoor de 
bestaande en toekomstige uitbreidingen van het bedrijf milieukundig in gevaar komt. Er wordt verzocht 
om de plaats van de woningen vast te leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6. 

 

4.65 82. Oukoop 46 
 
1. In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel een agrarische bestemming. Dit is met een wijziging 

omgezet naar een agrarisch loonbedrijf. Hierbij wordt opgemerkt dat een agrarisch loonbedrijf niet 
alleen meer gericht is op het agrarische. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van 
Water en wegenbouw. De begripsbepaling is dan ook niet meer anno 2010. Er wordt verzocht om deze 
begripsbepaling aan te passen naar de huidige maatstaven voor een loonbedrijf. 

 

Reactie 
De hoofdfunctie van een loonbedrijf is de functie waarbinnen arbeid wordt verricht voor productie of levering 
van goederen of diensten ten behoeve van agrarische bedrijven. Het is mogelijk dat een loonbedrijf andere 
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werkzaamheden uitvoert voor water en wegenbouw maar deze moeten wel ondergeschikt zijn aan de 
hoofdfunctie. Hiervoor zal bij de begripsomschrijving het begrip loonbedrijf worden opgenomen om de 
betekenis hiervan te verduidelijken.  

 

Conclusie 
Bij artikel 1, begrippen zal het begrip Loonbedrijf worden toegevoegd met daarbij de volgende omschrijving: 
een bedrijf waarbinnen overwegend arbeid wordt verricht ter productie of levering van goederen of diensten 
ten behoeve van agrarische bedrijven. 

 
2. Het bouwblok is te klein ingetekend vergeleken met de activiteiten op het perceel. 
 

Reactie 

Het bebouwingsvlak wat in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993 voor uw perceel is 

aangegeven was ten behoeve van de agrarische activiteiten. Omdat deze functie niet meer aanwezig is op 

dit perceel is het bouwvlak verkleind tot aan de oppervlakte van de bestaande bebouwing. Het nieuwe 

bouwvlak is op uw perceel echter te klein weergegeven. Het bestemmingsplan zal hierop worden 

aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waardoor het bestemmingsvlak grenst aan de omliggende sloten.  
 
3. Bebouwingspercentage dient bewijze van recht te worden toegestaan. De huidige 20% op de plankaart 

is de hoeveelheid bebouwing die er nu staat. De behoefte is 50% bij dit bedrijf. Op deze manier is 
uitbreiding in de toekomst nog mogelijk. De uitbreiding is bijvoorbeeld nodig voor binnenopslag. 
Voorbeeld: artikel 4.3 met maximaal 50% bebouwing waarbij opslag niet voor de voorgevelrooilijn plaats 
mag vinden. 

 

Reactie 

De hoofdfunctie van het gebied is agrarisch. Echter door schaalvergroting en grotere concurrentie zijn de 

afgelopen jaren een groot aantal agrariërs gestopt waardoor deze agrarische bedrijfsruimte leeg kwam 

staan. In deze vrijkomende bebouwing zijn de loop van jaren bedrijven gevestigd die in de kleinschaligheid 

nog wenselijk waren in het gebied. Echter hier zit ook een stop op. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden 

waardoor meer bedrijfsruimte nodig is, is het de vraag of dit nog wel wenselijk is. Er zijn niet voor niks 

verschillende bedrijventerreinen binnen de gemeente/regio waar de mogelijkheid bestaat om wel te groeien. 

Er is evenwel een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan voor het vergroten van het 

bebouwingspercentage van niet agrarische bedrijven, waarbij de oppervlakte van gebouwen onder 

voorwaarden mag worden vergroot met maximaal 20%. Het is dan ook niet wenselijk om verdere 

uitbreidingsmogelijkheden te geven dan reeds is aangegeven in het bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
4. Op de plankaart is op het perceel de archeologische waarde 2 aangegeven. Deze vloeit voort uit de 

archeologische waarde en beleidskaart van de gemeente die in november 2010 door de raad is 
vastgesteld.  
Volgens belanghebbende zijn er geen archeologisch waarden aanwezig op het terrein en verzoekt om 
de aanduiding WR A2 van zijn perceel te verwijderen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 
 
5. De aanduiding „KA‟  is gelet op de aard van de bestemming loonbedrijf te zwaar aangezet. De eigenaar 

verzoekt dan ook deze aanduiding van zijn woning te verwijderen.  
 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A8. 
 

4.66 83. Oukoperdijk 18 
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1. Het huidig veebedrijf vereist een grotere nok en goothoogte. De huidige maatvoering is te laag. 
Verzocht wordt om de regels aan te passen aan een goothoogte van 4.5 meter en een nokhoogte van 
10 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 

4.67 84. Portengen 4 
 
1. Men is zeer bevreemd dat de volledige kavel van Portengen 4 niet als Wonen staat afgebeeld, maar als 

agrarische woning. Op 9 december 2008 heeft het college namelijk besloten om de agrarische 
bestemming om te zetten in burgerwoning (brief 6 januari kenmerk 09.04799). Verzocht wordt dit alsnog 
in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de bouwvlakken zijn we abusievelijk de verleende vergunning vergeten op te nemen 

in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de verleende vergunning zoals deze vermeld staat in het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Breukelen van 9 december 

2008. 

 

4.68 85. Portengen 4a 
 
1. Op het perceel is een agrarisch bedrijf met intensieve veeteelt aanwezig. De bestemming wonen klopt 

niet. Bovendien heeft men een drankengroothandel met verhuur van o.a. bar- en toiletwagens. Dit wil 
men als nevenactiviteit op hun perceel vermeld zien worden. 

 
Reactie 
Het bestemmingsvlak van uw bedrijf heeft abusievelijk de bestemming Wonen gekregen. Het 
bestemmingsplan zal hierop worden aangepast.  
De drankengroothandel en verhuur van bar- en toiletwagens is bij de gemeente niet bekend daarnaast is 
deze ook niet opgenomen in de milieuvergunning. Hiervoor dient u dan ook eerst een vergunning voor aan 
te vragen waarbij gekeken dient te worden of deze situatie wel wenselijk is. 
 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie waarbij het perceel de bestemming 

Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden krijgt met de aanduiding IV. Dit conform de 

grootte zoals deze is aangegeven op de plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
2. Men heeft reeds enkele jaren het plan om het bedrijf uit te breiden. Echter dit is tot nu toe niet mogelijk 

doordat het bestaande bouwblok niet toereikend was. Om een gezonde groei te bewerkstellingen doet 
men het verzoek om bouwblok te vergroten zoals aangegeven is in de bijlage. Daarbij wordt 
aangegeven dat de het stukje bos gerespecteerd wordt en zich bewust is van de landschappelijke 
waarde daarvan. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

4.69 86. Portengen 5 
 
1. In het nieuwe bestemmingsplan loopt een strook met de bestemming WR AW over het bouwblok. Dit 

geeft beperkingen aan de bouwmogelijkheden. Bovendien heeft het negatieve invloed op de waarde 
van het perceel. Verzocht wordt om deze aanduiding te verwijderen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 
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2. Men heeft de mogelijkheid om een bedrijfswoning bij de paardenhouderij te bouwen. Deze mogelijkheid 

moet ook in het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. Misschien is het nodig de 
lintbebebouwingsstrook die langs Portengen loopt door te trekken langs de Schutterskade, zodat de 
bedrijfswoning daar binnen kan vallen. 

 

Reactie 

De door u aangegeven lintbebouwingsstrook heeft betrekking op de arcering voor archeologische waarden. 

Dit heeft dus geen betrekking op en bepaalde bebouwingsstrook. Daarnaast is op het perceel reeds een 

bedrijfswoning aanwezig. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.70 87. Portengen 6 
 
1. Verzocht wordt de huidige agrarische bestemming aan te passen naar een woonbestemming. 

Waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor het huisvesten van 15 ouderen. 9 ouderen kunnen worden 

gehuisvest in het appartementengebouw, 6 ouderen krijgen huisvesting in de woonboerderij. Bovendien 

wordt dit de woning voor de leidinggevende van deze kleinschalige woonvorm voor ouderen. 

Bij brief van 2 april 2009 (kenmerk 09.05902) is door u positief gereageerd en heeft de gemeente 

groenlicht gegeven om met een concreet verzoek te komen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw inspraakreactie heeft u ook een overleg gehad met de wethouder. Op basis van dit 

gesprek en het principebesluit van 2 april 2009 is aangegeven dat het beste is om een losstaande 

procedure te volgen. Wanneer het college hierop positief heeft besloten zal dit overgenomen worden in het 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.71 88. Portengen 7 
 
1. Er zijn plannen om de rundveestal te vergroten en zo mogelijk in de toekomst ook een paar sleufsilo‟s te 

plaatsen. Dit is niet mogelijk wanneer de ingetekende grenzen gehandhaafd blieven. Verzocht wordt de 
grenzen van het bouwblok aan te passen. Hiervoor is een tekening toegevoegd van de gewenste 
situatie. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

89. Portengen 9 

 
2. Het agrarisch bedrijf is gelegen aan Portengen 9 te Kockengen. Bij een eerdere bouwaanvraag is door 

u aangegeven dat de vergroting van het bouwvlak bekeken zal worden bij het opstellen van het 
bestemmingsplan landelijk gebied west. 
Dit is in het bestemmingsplan niet aangepast. De vraag/ wens is om het bouwvlak te vergroten tot een 
max van 1 ha (zie bijlage). De voorkeur hierbij is in de breedte. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 
 
3. Op de plankaart wordt ook de aanduiding IV aangegeven deze is niet meer van toepassing sinds 

ongeveer 2008. Deze kan dus worden verwijderd. 
 

Reactie 

De aanduiding IV zal van het bouwblok worden verwijderd. 
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Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de aanduiding IV wordt verwijderd van het bouwblok gelegen 

bij Portengen 9 te Kockengen. 
 
4. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij artikel 20 van de regels (Leiding – hoogspanningsverbinding) niet 

gebouwd mag worden. In het huidige bestemmingsplan zijn hiervoor wel regels opgenomen. Deze 
regels dienen overgenomen te worden in het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied west. Wanneer 
de nieuwe regels gehandhaafd blijven zal dit een grote belemmering betekenen voor de bedrijfsvoering 
van het bedrijf. 

 

Reactie 

Abusievelijk is deze regeling niet overgenomen vanuit het bestaande beleid. Het bestemmingsplan zal 

hierop worden aangepast. Zodat de bestaande bouwmogelijkheden blijven gehandhaafd in dit 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De regels wordt aangepast conform artikel 39 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 

eerste herziening 1989.  
 

4.72 90. Portengen 10 
 
1. In het bestaande bestemmingsplan heeft het betreffende perceel een bestemming opslagterrein. De 

eigenaar is gestopt met zijn bedrijfsactiviteiten en vraagt of het mogelijk is om de bestemming te 
wijzigen in een woonbestemming. Als voorstel is een tekening gemaakt. 

 

Reactie 

Op basis van uw inspraakreactie en een principeaanvraag is reeds overleg geweest met de wethouder. 

Hierin is aangegeven dan deze redelijk positief staat tegen een eventuele tweede woning op dit perceel. 

Hierbij is de vraag wel of hoeveelheid sloop van gebouwen voldoende zal zijn om te kunnen voldoen aan de 

eisen van de Provincie. Afgesproken is dat hiervoor een aparte procedure voor gevolgd zal worden en bij 

eventuele verlening opgenomen zal worden in dit bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.73 91. Portengen 10a 
 
1. In het voorontwerp is Portengen 10a opgenomen als woonbestemming. Echter op deze locatie is een 

agrarisch veehoudersbedrijf aanwezig met 60 volwassen koeien. Hiermee voldoet hij ruim aan de norm 
van 16 Nederlandse grootte-eenheden (NGE). Verzocht wordt om het perceel de bestemming AW-NLW 
met een agrarisch bouwblok te geven. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de bouwvlakken is abusievelijk de verkeerde bestemming aan uw perceel toegekend. 

Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1993. 

 
2. Verzocht wordt om het agrarisch bouwblok uit te breiden van ca. 0,5 hectare in het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989, naar 1,0 hectare in het nieuwe bestemmingsplan. 
Hiervoor heeft men 2 redenen: 

 Met het uitvoeren van de lopende bouwaanvraag zit hij aan de grenzen van zijn bouwblok. Zijn 
ambitie is om in de komende jaren gestaag te blijven groeien. 

 Met de Europese mestwetgeving die in 2012 van kracht wordt, krijgt hij een ruimtegebrek voor de 
verplichte mestopslag. 
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Het verzoek wordt op de bijgevoegde tekening verder toegelicht. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
3. Bij het naastgelegen perceel Portengen 12 komt het bestemmingsvlak niet overeen met de kadastrale 

perceelsgrenzen. Een deel van het bouwblok is namelijk gelegen op het perceel van de inspreker. Deze 
fout stond al in het vigerende bestemmingsplan en is nu overgenomen in het voorontwerp. 

 

Reactie 

Het toe kennen van een bestemming op een perceel zit niet vast aan de kadastrale situatie. Het kan zo zijn 

dat één bepaalde bestemming over meerdere eigendommen heengaat. De kadastrale situatie is wel een 

van de facetten die gebruikt wordt om de grenzen van de bestemmingen te bepalen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het bouwvlak van het perceel Portengen 12 wordt aangepast 

conform de huidige kadastrale situatie. 

  

4.74 54. Portengen 11 
 
1. Het valt op dat bij de projectie van het bouwvlak wordt uitgegaan van de oude situatie en niet van de 

recent vergunde situatie die momenteel wordt gerealiseerd. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de bouwvlakken zijn we abusievelijk de verleende vergunning vergeten op te nemen 

in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de verleende vergunning zoals deze vermeld staat in de het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Breukelen. 

 
2. In de tabel bij artikel 18 tweede lid van de planregels wordt aangegeven dat de inhoud van de woning 

maximaal 600 m3 mag bedragen. Bij de genoemde bouwvergunning heeft de gemeente reeds 
ingestemd met een inhoud van 750 m3. Het nieuwe bestemmingsplan zal een woning met die 
inhoudsmaat dan ook zonder meer positief moeten bestemmen. 

 

Reactie 

In het huidige en het nieuwe beleid is 600 m3 voor een woning standaard met 50 m² aan bijgebouwen. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat het college ontheffing kan verlenen om de inhoud van een 

woning te vergroten naar 750 m3 met 70 m² aan bijgebouwen. Daarnaast wordt in de algemene bouwregels 

onder andere aangegeven dat voor bouwwerken, die krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen 

op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd 

kan worden maar waarvan onder andere de bestaande inhoudsmaten afwijken van de 

maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat de bestaande maten 

die meer bedragen dan in de regels zijn voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden 

aangehouden. Dit betekent dus dat uw nieuwe woning positief bestemd is in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Men is van mening dat de bouwmogelijkheden binnen de bestemming wonen teveel worden beperkt 

aangezien er geen enkele uitbreiding van bebouwing wordt toegestaan. 

 

Reactie 

Binnen de bestemming Wonen is een woning van 600 m3 toegestaan met daarbij ruimte voor het plaatsen 

van bijgebouwen met een totale oppervlakte van 50 m² en met ontheffing is het mogelijk tot 70 m². 

Daarnaast is het onder voorwaarden nog mogelijk om de woning te vergroten naar 750 m3. Daarnaast is 

het ook nog mogelijk om de woning vergunningvrij uit te breiden.  



 90 

Deze bouwmogelijkheden vinden wij het maximale toelaatbare voor de bestemming Wonen in een 

kwetsbaar buitengebied.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. De bestemming Leiding-Hoogspanningsverbinding komt bijna neer op een absoluut bouwverbod. De 

planregels brengen aanzienlijke beperkingen met zich mee ten opzichte van de bestemming die 
voorheen heeft gegolden. Als gevolg hiervan worden reeds aanwezige gebouwen onder de werking van 
het overgangsrecht gebracht, hetgeen niet aanvaardbaar is nu binnen de planperiode niet valt te 
verwachten dat dergelijke gebouwen inderdaad zullen verdwijnen. Wanneer de regel gehandhaafd blijft 
zal men ernstige schade lijden en zal men in verband daarmee een planschadeverzoek indienen. 

 

Reactie 

Abusievelijk is deze regeling niet overgenomen vanuit het bestaande beleid. Het bestemmingsplan zal 

hierop worden aangepast. Zodat de bestaande bouwmogelijkheden blijven gehandhaafd in dit 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De regels wordt aangepast conform artikel 39 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 

eerste herziening 1989.  

 
5. De begripsomschrijving in artikel 1, onder yy van de planregels is niet duidelijk. Dit kan leiden tot allerlei 

interpretatiekwesties. 

 

Reactie 

Met magneetveldongevoelig object wordt bedoeld alle objecten die niet vallen onder begripsomschrijving 

ww, „Magneetveldbeoordelingsplichtig object‟ en xx „Magneetveldgevoelig object‟. 

 

Conclusie 

Gezien de begripsomschrijving yy „magneetveldongevoelig object‟ niet direct een toegevoegde waarde 

heeft aan de begripsbepalingen is besloten deze begripsomschrijving komt te vervallen.  

 

4.75 92. Portengen 15 
 
1. Portengen 15 staat omschreven als specifieke vorm van bedrijf lasservice. Maar dit bedrijf is tot 2006 

een veehouderij geweest. Vanaf deze datum is deze bedrijfsvoering gestopt en veder gegaan als 
wooneenheid met hobbydieren.  

Hier wordt mogelijk een vergissing gemaakt met Gieltjesdorp 15 wat een lasbedrijf is. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de bouwvlakken is abusievelijk de verkeerde bestemming aan uw perceel toegekend. 

Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 

 
2. Op de plankaart staat maar 1 bos aangegeven terwijl er 3 bossen zijn. Op de bijgevoegde tekening zijn 

de twee ontbrekende bossen gearceerd aangegeven. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de verbeelding zijn we abusievelijk deze twee geriefhoutbosjes vergeten.hierbij 

danken wij u voor uw oplettendheid. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 
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4.76 93. Portengen 21/23 
 
1. Krachtens het huidige bestemmingsplan is voor ons de mogelijkheid veel meer bouwvolume te 

realiseren dan thans in het voorliggende voorontwerp is opgenomen. Verzocht wordt dan ook een 
correctie hier op door te voeren. Voor de volledigheid treft men in de bijlage een kopie van ons 
vigerende bouwrecht. Dit bouwrecht kent zijn weerslag omtrent de agrarische toepassing van het 
perceel. 

 

Reactie 

na controle is gebleken dat een deel van het geriefhoutbosje zoals deze op de kaart is ingetekend niet 

overeenkomstig de huidige situatie is. Daarnaast is het bosje wat achterop het perceel is gelegen niet 

weergegeven. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast bij Portengen 21/23 waarbij het geriefhoutbosje wat gelegen is ten 

noorden van het perceel verkleind wordt en het bouwvlak wordt rechtgetrokken. Het geriefhoutbosje wat ten 

westen van het perceel aanwezig is wordt opgenomen op de verbeelding. 

 
2. Tevens wordt er aangegeven dat men momenteel twee huisnummers heeft, namelijk 21 en 23, met 

daarbij de mogelijkheid tot dubbele bewoning. Ook dit is in het nieuwe bestemmingsplan weggenomen 
en dient ook gecorrigeerd te worden met het oog op de nabije toekomst voor de paardenhouderij die, 
mogelijk met bewoning, een eigen nummer dient te houden. 

 

Reactie 

De huisnummering op de plankaart staan erop als indicatie. Hierdoor kan men op de plankaart makkelijker 

het juiste adres terugvinden. Echter bij het ontwerp bestemmingsplan zal gewerkt worden met een digitale 

versie waarbij de huidige ondergrond niet meer te zien zal zijn. 

Het extra huisnummer wat u ooit heeft vergekregen staat ook los van een bestemmingsplan. Een extra 

huisnummer biedt dan ook geen mogelijkheid tot een extra woning.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Er wordt aangegeven dat de plankaart niet juist is. In de bijlage wordt de feitelijke situatie op de kaart 

aangegeven. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 

 

4.77 94. Portengen 31 
 
1. Verzocht wordt om het bouwblok te vergroten. Aangezien in de nabije toekomst plannen zijn voor het 

uitbreiden van het bedrijf. Dit betreft het vergroten van de bestaande ligboxenstal of het bouwen van 
een nieuwe ligboxenstal en het vergroten van de daarbij behorende kuilvoeropslagen in de vorm van 
sleufsilo‟s. 

Hierbij wordt gedacht om uit te breiden richting zuid oosten en of zuid westen van het bedrijf. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

4.78 95. Portengen 36 
 
1. Op Portengen 36 is een fietsenmakerzaak gevestigd. hiervoor heeft de gemeente een aantal jaar 

geleden vrijstelling voor verleend.  
Men geeft aan dat hij graag ziet dat deze functie opgenomen wordt in het bestemmingsplan.  

 

Reactie 



 92 

De basis voor het verlenen van de vergunning voor het hebben van een fietsenmakerzaak op uw perceel is 

dat het paste in het principe van een aanhuis gebonden beroep. Binnen het nieuwe bestemmingsplan is 

deze activiteit nog steeds mogelijk. We zien dan ook geen redenen om deze functie specifiek aan te duiden 

op de verbeelding. 

  

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. Daarnaast dient men het verzoek in voor verruiming van het gebruik en uitbreiding van het aantal 

vierkante meters ten behoeve van de fietsenzaak. 
 

Reactie 

Het college heeft op 25 maart 2008 besloten vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan “Landelijk 

Gebied Kockengen eerste herziening 1989” voor de realisering van een fietsmakerszaak op uw perceel. 

Hierbij is met een artikel 19.3 WRO vrijstelling verleend voor het betreffende gebruik.  

Het verzoek had betrekking op een inhoudelijke verandering van een gebouw. Waarbij 40 m² op de begane 

grond gebruikt ging worden ten behoeve van fietsenherstelbedrijf. Ruimtelijk gezien zullen hierdoor geen 

veranderingen plaatsvinden. Als randvoorwaarde heeft het college aangegeven dat de vrijstelling werd 

verleend voor een fietsherstelbedrijf geen fietsenzaak. Dit betekende dat er geen fietsen verkocht mogen 

worden maar alleen onderdelen die nodig zijn voor reparatie van de fietsen. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt er extra ruimte geboden voor bedrijf aan huis. Hierin wordt 

aangegeven dat van de gezamenlijke vloeroppervlakte van een woning en de daarbij behorende 

aanbouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 30% tot een maximum van 70 m² worden gebruikt ten 

behoeve van aan huis gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsactiviteiten en praktijkruimte mits voldaan 

wordt aan een aantal voorwaarden. Deze geboden ruimte is naar onze mening voldoende voor een 

fietsherstelbedrijf.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.79 96. Portengen 46 
 
1. Op Portengen 46 is een woonboerderij met woonbestemming, daarnaast is er een bijhuis waar voordat 

men er kwam wonen 15 jaar detailhandel in meubels is geweest. Men importeert al jaren wijnen 
gebruikt het bijhuis voor wijn proeverijen. Gevraagd wordt om de bestaande bestemming te handhaven. 

 

Reactie 

In het huidige bestemmingsplan Portengensebrug 1980 heeft uw perceel de bestemming Woonboerderij en 

bijbehorende terreinen. Als strijdig gebruik wordt bij deze bestemming aangegeven dat het bedrijfsmatig 

verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen bestemd en gereed voor onmiddellijk gebruik in strijd is 

met het bestemmingsplan. Echter uw perceel is gelegen nabij het bedrijventerrein Portengense Brug waar 

verschillende activiteiten plaatsvinden zowel op als nabij het bedrijventerrein. Een wijnproeverij is relatief 

kleinschalig en past naar onze mening in dit gebied.  

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan zal worden aangepast waarbij in de regels een verwijzing zal worden gemaakt naar 

het bedrijf. 

 
2. Tevens bevinden zich op de boerderij een aantal gebouwen. Er staat achter de boerderij een open 

hooiberg en een schuur van ongeveer 150 jaar oud en een kippenhok en een lange open schuur. De 
schuur dient te worden opgenomen. De reden hiervoor is dat men de schuur wil vernieuwen. 

 

Reactie 

In artikel 30 van het bestemmingsplan is de regel algemene bouwregels opgenomen. Hierin wordt binnen 

een aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden om een bestaand bouwwerk terug te bouwen. Hierin kan 

uw schuur ook onder vallen. 

 

Conclusie 
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De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.80 97. Portengen 51 
 
1. Op het perceel is een kwekerij 10%, een hoveniersbedrijf en schuren voor opslag aan derden. De 

nadruk ligt op hoveniersbedrijf sinds 1991. Verzocht wordt om hiervoor een bedrijfsbestemming voor op 
te nemen. 

 

Reactie 

Gezien de ligging van uw perceel zijn wij van mening dat het ruimtelijk aanvaardbaar is dat het betreffende 

perceel een bedrijfsbestemming krijgt met daarbij de aanduiding hovenier. Dit geldt alleen voor de gronden 

welke gelegen zijn binnen het agrarisch bouwvlak. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het agrarisch bouwvlak wordt omgezet in de bestemming bedrijf 

met de aanduiding hovenier. 

 
2. In de begripsomschrijving is geen definitie voor een hoveniersbedrijf opgenomen. Verzocht wordt dit 

alsnog te doen. 

 

Reactie 

In het verleden is er vaker een discussie geweest wat de gemeente verstaat onder een hoveniersbedrijf. 

Daarom zal bij de begripsomschrijving de definitie van een hoveniersbedrijf worden toegevoegd. 

 

Conclusie 

In hoofdstuk 1, inleidende regels bij begrippen zal de volgende definitie voor hoveniersbedrijf worden 

toegevoegd: 

Een bedrijf, gericht op de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen en groen, met gebruikmaking 

van de daarbij behorende materialen en gereedschappen, zonder dat detailhandel wordt uitgeoefend. 

 
3. In het bestaande bestemmingsplan heeft men een bouwblok van 100 meter diep doorlopen om het 

bosje heen. Dit moet in het nieuwe bestemmingsplan zo blijven. 

 

Reactie 

Bij het intekenen van de verbeelding is abusievelijk uw bouwvlak verkleind. Het bestemmingsplan zal hierop 

worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989. 

 
4. Bovendien wordt in het huidige bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om een tweede 

bedrijfswoning te realiseren. De economische noodzaak om werknemers van de kwekerij onderdak te 
bieden wordt steeds groter. Al dan niet met hun gezin. Om aan deze situatie te kunnen voldoen behoudt 
men graag het recht een nieuwe tweede bedrijfswoning te realiseren. 

 

Reactie 

Het gemeentelijk beleid voor een tweede bedrijfswoning is erop gericht ze slechts in uiterste noodzaak toe 

te staan. Er moet in ieder geval sprake zijn van bedrijfseconomische noodzaak. In de afgelopen 20 jaar is 

het maar zelden voorgekomen dat er een vergunning is verleend voor een tweede bedrijfswoning de vraag 

ernaar is dus minimaal. Om deze reden is dan ook de regeling niet meer opgenomen in het 

bestemmingsplan. Daarbij dient er voor een goed werkklimaat in het landelijk gebied zomin mogelijk 

woningen bij te komen wegens de verschillende milieuregelgevingen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
5. De huisnummering is niet goed, de kwekerij is nr 51. Nummer 51a bestaat niet en de woning waar nu 
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51 staat moet 49 zijn. 

 

Reactie 

De huisnummering op de verbeelding staat als indicatie zodat op een eenvoudige wijze een plaatsbepaling 

kan worden gedaan. Bij de volgende fase zal gebruik worden gemaakt van een digitale versie waardoor het 

mogelijk is om op basis van de geometrie plaatsbepaling kan plaats vinden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.81 98. Portengen 57 
 
1. Het bebouwingspercentage van 35% zou moeten worden verhoogd. Er zijn bouwplannen voor een 

loods van 450 m². Een verzoek om bouwvergunning werd vanwege strijdt met het bestemmingsplan 
geweigerd. Men wil deze bouwmogelijkheid graag terug zien in het bestemmingsplan. Verzocht wordt 
het bebouwingspercentage te verhogen naar 44%. Een andere reden hiervoor is de hoge mate van 
discretie bij grafdelving. Hiervoor moet de apparatuur binnen staan zo ook de kistjes die gebruikt 
worden voor het opbergen van botten. 

 

Reactie 

In overleg met de wethouder is besloten om mee te werken aan uw verzoek. Hierbij wordt het mogelijk 

gemaakt dat voor het betreffende perceel het bebouwingspercentage wordt verhoogd waardoor een 

werkbouwloods mogelijk is van 450 m2. Dit onder voorwaarde dat de bouwwerken, deels illegaal van 462 

m², zoals deze op de tekening is aangegeven en in het overleg zijn toegezegd, worden verwijderd. Hierdoor 

zal het perceel opgeschoond worden. Hiervoor wordt een aparte procedure opgestart wanneer deze 

vergunning verleend is, zal de wijziging doorgevoerd worden in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt vooralsnog niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. De aanduiding AHH zoals in het geldende plan is aangegeven is in het voorontwerp vervangen door LB, 

dat is niet juist. Daarnaast zou het technisch ruimbedrijf (graven ruimen) een positieve bestemming 
moeten krijgen. 

 

Reactie 

Binnen het nieuwe bestemmingsplan verstaan we onder een agrarisch handels- en hulpbedrijf een niet 

industrieel bedrijf, dat gericht is op het leveren van dieren, goederen en diensten aan agrarische bedrijven 

dan wel op het verwerken of opslaan van dieren en goederen, die afkomstig zijn van agrarische bedrijven. 

De hoofdwerkzaamheden die uw bedrijf uitvoeren vallen hier niet onder. Zand en grondhandel, handel in 

machines, klein onderhoud en herstel, sloopwerken, ruim bedrijf en loonwerk passen meer bij een agrarisch 

loonbedrijf. Daarbij komen de werkzaamheden voor het technisch ruimingbedrijf veel meer overeen met de 

begripsomschrijving voor een agrarisch loonbedrijf. Hiervoor geldt de volgende omschrijving: een bedrijf dat 

uitsluitend of in overwegende mate gericht is op het verrichten van werkzaamheden voor en/ of de levering 

van diensten aan agrarische bedrijven. Wij zijn dan ook van mening dat uw perceel op de juiste wijze is 

bestemd. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. De werkzaamheden die in de milieuvergunning zijn opgenomen voor het perceel zouden moeten 

worden vertaald naar het bestemmingsplan. Hiervoor zou een bestemming op maat voor moeten 
worden gemaakt. Dit zijn werkzaamheden zoals: zand en grondhandel, handel in machines, klein 
onderhoud en herstel, sloopwerken, ruim bedrijf en loonwerk. 

 

Reactie 

In een milieuvergunning worden alle functies vastgelegd waarbij in een bestemmingsplan alleen de 

hoofdbestemming wordt vastgelegd. Deze is vaak op hoofdlijnen waarbij een aantal aanverwante functies 

onder kunnen vallen. Deze zijn dan ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Wanneer in een 
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bestemmingsplan voor elk perceel de werkzaamheden zoals deze in de milieuvergunning zijn opgesomd, 

wordt opgenomen dan zou dit betekenen dat voor ieder perceel een aparte bestemming moet worden 

gemaakt. Dit is niet werkbaar. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.82 99. Portengen 61 
 
1. Het huidig veebedrijf vereist een grotere nok en goothoogte. De huidige maatvoering is te laag. 

Verzocht wordt om de regels aan te passen aan een goothoogte van 4.5 meter en een nokhoogte van 
10 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
2. Men heeft ter plaatse een veebedrijf/ loonwerkbedrijf. Verzocht wordt om het reeds vele jaren 

aanwezige loonbedrijf in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

Reactie 

In het gebied zijn meerdere agrariërs actief die naast hun veebedrijf een loonwerkbedrijf hebben. Wij zijn 

dan ook van mening dat dit een aanvaardbare situatie is. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij op basis van de huidige situatie het perceel Portengen 61 de 

aanduiding agrarisch loonbedrijf krijgt. 

 
3. Verzocht wordt om de voorzijde van het bouwblok evenwijdig aan Portengen in te tekenen. 

 

Reactie 

Het bebouwingsvlak is aan de voorzijde reeds groter ingetekend als in het huidige bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. Hierin liep het bestemmingsvlak wel 

evenwijdig aan de weg. Wij zien daarom geen meerwaarde bij het aanpassen van het bestemmingsvlak. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. Men kan zich niet verenigen met het ontbreken van de bedrijvenbestemming op zijn perceel gelegen 

tussen nr 70 en 72. Verzocht wordt om op het betreffende perceel welke ten dienste is van het 
veebedrijf/ loonwerkbedrijf, als opslagruimte wordt gebruikt, een bedrijvenbestemming te geven.  

 

Reactie 

Deze gronden zijn in het verleden illegaal in gebruik genomen voor opslag. Het is daarnaast vanuit ruimtelijk 

oogpunt niet wenselijk dat op open agrarische percelen niet gelegen binnen het bouwvlak buiten opslag 

plaats vindt. Daarnaast streeft de gemeente erna dat deze percelen vrij blijven van bebouwing of 

andersoortige bedrijvigheid om zo de doorzichten in de lintbebouwing te behouden. Wij zien dan ook geen 

reden om mee te werken aan uw verzoek. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
5. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen zoals deze op de plankaart zijn 

vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen in de woonbestemming worden verplaatst waardoor de 
bestaande en toekomstige uitbreidingen van het bedrijf milieukundig in gevaar komen. Er wordt 
verzocht om de plaats van de woningen vast te leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6. 
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4.83 33/100. Portengen 68 
 
1. In de bestemming “Wonen” is niets opgenomen over de mogelijkheid om bijv. hooibergen/ kaibergen 

terug te bouwen. Dit geldt evenzeer voor het onderhoud van bestaande karakteristieke c.q. 
cultuurhistorische bebouwing die zo slecht zijn dat ze feitelijk vervanging zouden moeten worden. 
Gedacht zou kunnen worden aan het aanpassen van het overgangsrecht in de zin van herstellen/ 
vernieuwen van bestaande cultuurhistorische bouwwerken; boenhokken, zomerhuizen, karakteristieke 
stallen in relatie tot vrijkomende agrarische bebouwing/ boerderijen. Ook zou gedacht kunnen worden 
aan het opnemen van ontheffingsmogelijkheden. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A1. 

 
2. Opmerking; In het plan zitten beperkte mogelijkheden, gepleit wordt derhalve voor een meer 

omvattende algemene regeling voor cultuurhistorische bebouwing die verder gaat dan gedeeltelijk 
vernieuwen. In de lijst van definities is Calamiteit zoals het nu is geformuleerd een onduidelijk begrip. 
Het is niet/ onvoldoende gedefinieerd, verzakkingen e.d. zouden hierin kunnen worden opgenomen om 
meer ruimte te geven voor vernieuwing. 

 

Reactie 

Het gaat om cultuurhistorische bebouwing. De reden waarom deze bebouwing is aangeduid, is omdat het 

wenselijk is deze bebouwing te behouden. Een regeling die het mogelijk maakt om meer dan gedeeltelijk te 

vernieuwen, doet de cultuurhistorische bebouwing teniet. Na een calamiteit kan cultuurhistorische 

bebouwing uiteraard wel op basis van het overgangsrecht geheel worden vernieuwd of veranderd.  Wel kan 

een calamiteit worden gedefinieerd. De definitie van een calamiteit is een grote ramp of een niet-verwachte 

gebeurtenis die ernstige schade veroorzaakt. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Het bouwblok van nr 68 is te klein opgenomen op de plankaart, het naastgelegen zuidelijke kavel(tje) 

behoort er bij en zou als zodanig moeten worden opgenomen in het nieuwe plan. Het is bijvoorbeeld nu 
ook een kadastraal nummer. 

 

Reactie 

Een bestemmingsvlak wordt niet altijd bepaald op basis van de kadastrale gegevens. Zo kan een perceel 

met een kadastraal nummer meerdere bestemmingen hebben. Op basis van uw opmerking is uw 

bestemmingsvlak opnieuw naast het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste 

herziening gelegd en op basis van deze gegevens hebben wij geconcludeerd dat het bestemmingsvlak op 

de juiste wijze is overgenomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. De toegekende bestemming wonen is niet correct. Het perceel was voorheen agrarisch. Momenteel 

wordt het gebruikt voor verschillende activiteiten. Het is opgevallen dat bij een aantal vergelijkbare 
situaties, de bedrijfsbestemming al in het voorontwerp is ingetekend. 

 

Reactie 

Het perceel heeft reeds in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste 

herziening de bestemming Wonen. Het perceel is in het nieuwe bestemmingsplan conform het huidige 

bestemmingsplan bestemd. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt er extra ruimte geboden voor bedrijf aan huis. Hierin wordt 

aangegeven dat van de gezamenlijke vloeroppervlakte van een woning en de daarbij behorende 

aanbouwen en bijgebouwen ten hoogste 30% tot een maximum van 70 m² mag worden gebruikt ten 

behoeve van aan huis gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsactiviteiten en praktijkruimte mits voldaan 

wordt aan een aantal voorwaarden. Deze geboden ruimte is naar onze mening voldoende voor een ontwerp 
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en tekenbureau. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 

 
5. Het bebouwingspercentage is voor ons acceptabel, alleen wil men enkele gebouwtjes vernieuwen, 

waardoor er betere werkomstandigheden ontstaan en er vooral energiezuinig gebouwd kan gaan 
worden. 

 

Reactie 

Wanneer deze gebouwen met een vergunning zijn gebouwd is het mogelijk binnen de 

bestemmingsplanregels voor Wonen de gebouwen terug te bouwen. Wanneer hier echter sprake is van 

legale gebouwen maar waar de hoogte/ omvang etc niet past binnen de bestemming dan kan de herbouw 

mogelijk ook passen in artikel 30 van het nieuwe bestemmingsplan. Dit betreft een vervangende bouwregel 

voor bestaande bebouwing welke afwijkt van de in de regels gegeven regels ten aanzien van o.a. goot en 

bouwhoogte, oppervlakte en inhoud. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
6. Alle ondernemers dienen dezelfde rechten en plichten te hebben. Daarom is men van mening dat hun 

boerderijperceel ook de agrarische AW-NLW bestemming moeten hebben. Of overeenkomstig het 
huidige gebruik B bedrijf met toegestaan de nevenactiviteiten omschreven in bijlage 2 lijst 
nevenactiviteiten. 

Woonbestemming is hierbij geen optie, er mag dan maar 70m² van de gebouwen gebruikt worden voor 

aan huis verbonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte. De overige 

gebouwen mogen alleen gesloopt worden of leeg blijven staan. Verpaupering is het gevolg. 

Bij agrarische bouwvlokken is het voornoemde probleem niet aan de orde. De bestaande bebouwing 

mag grotendeels gebruikt worden voor nevenactiviteiten, waardoor zij neven inkomsten generen en 

verpaupering veel minder snel optreedt. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder punt 4 en A1. 

 

4.84 101. Portengen 69 
 
1. Men heeft een agrarisch bedrijf dat in het huidige bestemmingsplan staat omschreven met de 

aanduiding Aa. Deze aanduiding ontbreekt in het nieuwe bestemmingsplan. Verzocht wordt deze 
aanduiding alsnog op te nemen. 

 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de drie verschillende bestemmingen voor agrarische gronden onder 

een noemer gebracht. Hierdoor is de aanduiding Aa komen te vervallen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Ook de afmeting van het agrarisch bouwblok staat niet meer aangegeven. Men gaat er van uit dat deze 

minimaal hetzelfde blijft. Zo niet dan zou men graag hierover een bericht ontvangen. 

 

Reactie 

Het bebouwingsvlak voor uw agrarisch bedrijf is gelijk gebleven ten opzichte van het geldende 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Men heeft het plan om in de toekomst nieuwe agrarische gebouwen te realiseren. Hiervoor is een 
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nieuwe brug nodig met een uitrit op Portengen. Indien het nodig is wordt verzocht hier iets van op te 
nemen in het nieuwe plan. Bijvoorbeeld het bouwblok tot aan de wetering aan de voorzijde door te laten 
lopen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

4.85 102. Portengen 72a 
 
1. Men heeft een agrarisch handels en hulpbedrijf. De hulp bestaat voornamelijk uit loonwerk en de handel 

bestaat uit in en verkoop van betonplaten ten behoeve van bodembedekking. Het is niet duidelijk of de 
handel in betonplaten valt binnen de definitie AHH “goederen”, mocht dit niet het geval zijn graag 
opnemen in de “specifieke vorm van bedrijf”. 

 

Reactie 

Zoals u uw bedrijf omschrijft, lijkt het ons beter om uw perceel de aanduiding “agrarisch loonbedrijf” te 

geven. Hiervoor geldt de volgende omschrijving: een bedrijf dat uitsluitend of in overwegende mate gericht 

is op het verrichten van werkzaamheden voor en/ of de levering van diensten aan agrarische bedrijven. Wij 

zijn dan ook van mening dat uw perceel dan wel op de juiste wijze is bestemd. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het perceel Portengen 72a de aanduiding specifieke vorm 

van bedrijf – agrarisch loonbedrijf krijgt toegekend. 

 
2. De woning op Portengen 72 heeft niets met het bedrijf te maken en er is ook nooit een relatie met het 

bedrijf geweest. Cliënt heeft altijd het recht gehad om een bedrijfswoning te mogen bouwen en wil dat 
recht behouden. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van de verbeelding de woning bij het bedrijf ingetekend. Het 

bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 
3. Tevens stelt u voor het bebouwingspercentage terug te brengen van 37% naar 14% en de goothoogte 

terug te brengen van 6,5 m naar 4 meter. Dit is voor cliënt onacceptabel, het heeft immers een ernstige 
waarde vermindering tot gevolg en belemmerd de toekomstige bedrijfsontwikkeling. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van de verbeelding een verkeerde bebouwingpercentage aan uw bedrijf 

toebedeeld. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. Daarnaast zal de bouwregel voor de 

goothoogte worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding en de regels worden aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven 

op de plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste 

herziening. 

 

4.86 31. Portengen 73 
 
1. Bouwblok is verkleind t.o.v. bestaande bouwblok in het geldende bestemmingsplan. Verzocht wordt het 

bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

Reactie 

Het betreffende perceel had in het geldende bestemmingsplan een agrarische bestemming. In het nieuwe 

bestemmingsplan heeft uw perceel een woonbestemming gekregen. De reden van het verkleinen van het 



 99 

bestemmingsvlak is dat de grote van aangepast is aan de nieuwe activiteit die plaatsvindt op dit perceel. Wij 

zijn van mening dat een woonperceel een kleiner bouwperceel nodig heeft dan een agrarisch bedrijf. Echter 

we zijn ook van mening dat de bestaande bebouwing binnen het bestemmingsvlak moet komen te liggen. 

Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie waarbij de bestaande bebouwing binnen 

het bestemmingsvlak komen te liggen.  

4.87 103. Portengen 76 
 
1. Het bouwblok is verkeerd ingetekend. Verzocht wordt dit volgens bijgevoegde tekening aan te passen. 

 

Reactie 

Het betreffende perceel had in het geldende bestemmingsplan een agrarische bestemming. In het nieuwe 

bestemmingsplan heeft uw perceel een woonbestemming gekregen. De reden van het verkleinen van het 

bestemmingsvlak is dat de grote van aangepast is aan de nieuwe activiteit die plaatsvindt op dit perceel. Wij 

zijn van mening dat een woonperceel een kleiner bouwperceel nodig heeft dan een agrarisch bedrijf. Echter 

we zijn ook van mening dat de bestaande bebouwing binnen het bestemmingsvlak moet komen te liggen. 

Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie waarbij de bestaande bebouwing binnen 

het bestemmingsvlak komen te liggen.  

 

4.88 104. Portengen 79 
 
1. De bestemming zomerwoning lijkt op de hoofdwoning te liggen. Er zal onderzocht moeten worden of de 

bestemming op de goede woningen geplaatst zijn. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A9. 

 
2. Er is een zwembad gerealiseerd buiten het bouwvlak en in de bestemming Agrarische waarden – 

natuur en landschapswaarden. De bouwvergunning voor het zwembad is verkregen op voorwaarden 
dat deze meegenomen zou worden in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Reactie 

aan de hand van uw opmerking is er nogmaals naar het perceel gekeken en gezien dat het 

bestemmingsvlak te klein is aangegeven. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het bestemmingsvlak Wonen op het perceel Portengen 79 tot 

aan het geriefhoutbosje zal worden aangegeven. 

 

4.89 105. Portengen 81 
 
1. De bedrijfswoning nr. 83 is geen karakteristiek gebouw en dient dus niet als zodanig te worden 

aangemerkt. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A8. 

 
2. In het huidige bestemmingsvlak is de diepte van 100 meter aangegeven. In de voorgestelde situatie is 

het bouwvlak verkleind, waardoor enkele objecten buiten het vlak vallen. Bovendien worden de 
uitbreidingsmogelijkheden van mijn cliënt ernstig beperkt. Daarom bouwvlak aanpassen naar bestaande 
afmetingen (100 m diep). 

 

Reactie 
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Naar aanleiding van uw opmerking is de nieuwe verbeelding vergeleken met het huidige bestemmingsplan. 

Hieruit blijkt dat het bouwvlak niet verkleind is ten opzichte van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Men heeft een agrarisch bedrijf met daarnaast een paardenhouderij. Deze bedrijfsactiviteiten staan 

omschreven in de milieubeheervergunning geactualiseerd medio 2006. Verzocht wordt om de 
bestemming aan te passen in AW-NLW met als specifieke vorm Ph. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw verzoek is in overleg met de milieudienst besloten om de paardenhouderij positief 

te bestemmen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de aanduiding paardenhouderij zal worden toegevoegd op het 

perceel Portengen 81. 

 
4. Er is inmiddels vergunning verleend voor een tweede uitrit met brug, links van de woning nr 81. Indien 

het nodig is hiervoor iets op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Binnen het bestemmingsplan worden uitritconstructies niet apart bestemd. Dit valt binnen de verschillende 

bestemmingsregelingen. Binnen de bestemming Water zijn bijvoorbeeld bestaande bruggen toegelaten. 

Binnen „Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden‟ zijn wegen en paden toegelaten. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.90 106. Portengen 85 
 
1. Op het perceel is een agrarisch bedrijf gevestigd. Met 40 schapen en 5 ha land. Men geeft aan niet 

gelukkig te zijn met het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Verzocht 
wordt de bestaande bestemming te handhaven. 

 

Reactie 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is bekeken wat nog een volwaardig agrarisch bedrijf is. Landelijk 

ligt de norm op 25 Nge. Omdat binnen het plangebied relatief veel kleinere agrarische bedrijven voorkomen 

is de grens hier neergelegd op 16 Nge. U geeft aan dat u ongeveer 40 schapen heeft met 5 hectare land. 

Dit komt neer op ongeveer 5 Nge. Het aantal Nge op uw bedrijf ligt dan ook ruimschoots lager dan de 

gestelde grens. Hierdoor heeft u een woonbestemming gekregen. Uw bedrijfsactiviteiten vallen dan ook 

onder het hobbymatig houden van dieren. Binnen de bestemming Wonen is hiervoor een bijzondere 

regeling opgenomen waardoor het houden van dieren toch mogelijk is. Wij zin dan ook van mening dat aan 

uw perceel de juiste bestemming is gegeven. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Verzocht wordt om een apart huisnummer (87) toe te kennen voor de tweede woning omdat dit in het 

verleden niet is gebeurd vanwege het feit dat het destijds geen dubbele woning mocht zijn in verband 
met de milieuwetgeving. De boerderij is ook kadastraal gesplitst. 

 

Reactie 

Binnen een bestemmingsplan wordt de huisnummering niet geregeld. Op de verbeelding worden deze wel 

aangegeven maar zijn als indicatie voor plaatsbepaling van de percelen. 

In het nieuwe bestemmingsplan is aangegeven dat binnen het bestemmingsvlak twee woningen aanwezig 

zijn. Hiermee is de splitsing positief bestemd. 
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Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Men vraagt zich af waarom het gedeelte tussen de woonbestemming en de weg is aangegeven voor 

agrarische doeleinden. Bij andere percelen heeft dit gedeelte ook de bestemming woondoeleinden. 

 

Reactie 

Abusievelijk is er bij het intekenen van de bestemmingen dit gedeelte vergeten ook een woonbestemming 

aan toe te kennen. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij de woonbestemming voor Portengen 85 tot aan de weg wordt 

doorgetrokken. 

 
4. Tenslotte betaalt men OZB voor een zomerhuis/ recreatiewoning. Deze staat evenwel niet op de 

analoge verbeelding. Dit zomerhuis betreft het voorste gedeelte van de grote schuur. 

Verzocht wordt dit zomerhuis alsnog aan te geven op de analoge verbeelding. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A9. 

 

4.91 107. Portengen 86 
 
1. In het voorontwerp staat Portengen 84 en 86 als wonen aangegeven. Verzocht wordt dit te veranderen 

in een agrarische bestemming met een bouwblok van 100 x 100 meter. Op dit perceel wordt agrarisch 
bedrijvigheid uitgeoefend, waar 26 koeien worden gemolken en mogelijk de enige hooiberg in de 
gemeente Breukelen die als zodanig elk jaar wordt gebruikt. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van het bestemmingsvlak voor het perceel Portengen 86 een verkeerde 

bestemming toegekend aan het perceel. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 

4.92 108. Portengen 89 
 
1. De grootte van het terrein is kleiner ingetekend als de huidige bestemming en de tekening behorend bij 

de milieuvergunning. Verzocht wordt dit aan te passen. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van het bestemmingsvlak voor het perceel Portengen 89 het 

bestemmingsvlak te klein ingetekend. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 
2. Het bebouwingspercentage is aangegeven met 47%. De totale bebouwing bedraagt 1830 m². Het door 

u aangegeven bouwvlak bedraagt 2940 m², het geen een bebouwingspercentage van 62% betekend. 
Het bouwvlak volgens het geldende bestemmingsplan bedraagt ongeveer 5265 m², hetgeen een 
bebouwingspercentage van 35% betekend. 

Verzocht wordt om het voorontwerp aan te passen aan de actuele situatie en een 

bebouwingspercentage van 50% van het bouwvlak toe te staan, zodat ook in de toekomst nog een 

kleine uitbreiding van de gebouwen mogelijk is. 
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Reactie 

Op basis van uw opmerking is het betreffende bestemmingsvlak voor het perceel Portengen 89 vergeleken 

met het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste herziening. Hieruit blijkt dat 

het bestemmingsvlak te klein is ingetekend echter het bebouwingsvlak is wel gelijk met het geldende 

bestemmingsplan. Ditzelfde geldt voor het bebouwingspercentage. Daarnaast biedt het nieuwe 

bestemmingsplan de mogelijkheid voor bedrijven om buiten het bebouwingspercentage de oppervlakte van 

gebouwen met maximaal 20% te vergroten. Het college kan hier onder bepaalde voorwaarden ontheffing 

voor verlenen. Het bestemmingsplan biedt dan ook voldoende ruimte om ook in de toekomst uit te breiden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. De maximale goothoogte en gebouwhoogte zijn volgens de nieuwe voorschriften 4 resp. 8 meter. Op 

het bedrijfsterrein zijn met bouwvergunning gebouwen gebouwd met een goothoogte van 4.5 meter en 
nokhoogte van circa 8.8 meter. 

 

Reactie 

Dit klopt. In de regels is niet de juiste maatvoering overgenomen zoals deze was omschreven in het 

geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. Daarnaast geldt voor 

bestaande legale bouwwerken waarvan de maatvoering afwijkt van in de regels genoemde maatvoering de 

vervangende bouwregel. Binnen deze regeling zijn de bestaande maten, hellingen, dan wel afstanden 

eveneens toegestaan. 

 

Conclusie 

De regels bij de bestemming Bedrijf zal worden aangepast met betrekking tot maximale goothoogte. Dit 

conform het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 eerste herziening.  

 

4.93 109. Portengen 91 
 
1. Men geeft aan dat het bouwblok kleiner is geworden vergeleken met het bestaande. Dit komt doordat 

de 2
de

 bedrijfswoning, Portengen 89a een woonbestemming heeft gekregen. Momenteel woont op dit 
adres zijn moeder. 

Men ziet graag dat dit weer agrarische bestemming krijgt. Mede gezien de belemmeringen die 

voortkomen bij een woning zo dicht op zijn bedrijf (max. 17 meter). 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij de beoordeling van het plangebied geoordeeld dat de tweede bedrijfswoning niet hoorde 

bij het agrarisch bedrijf en hierdoor een woonbestemming heeft gekregen. Echter dit kan wel een 

belemmering vormen voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering. Het bestemmingsplan zal dan ook worden 

aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 
2. Daarnaast wordt er op de plankaart binnen het bouwblok twee recreatiewoningen aangegeven. Deze 

zijn hier niet gelegen maar liggen geheel aan de achterzijde van zijn percelen tegen de rivier de Grote 
Heicop aan. 

 

Reactie 

Bij in intekenen van de verbeelding zijn per ongeluk de verkeerde bouwwerken bestemd als 

recreatiewoning. De twee recreatiewoningen die gelegen zijn aan de Bijleveld zullen als zodanig bestemd 

worden. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de twee recreatiewoningen welke gelegen zijn op de kadastrale 

percelen gemeente Kockengen, sectie E met de nummers 1105 en 1106 worden voorzien van de 

aanduiding “recreatiewoning”. 
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3. Men geeft aan dat hij het liefst het bouwblok verplaatst wil hebben naar de Portengense Zuwe, nabij de 

Geerkade. Momenteel werkt hij vanuit een soort trechter naar de achterliggende gronden. Door het 
verplaatsen van het bouwblok naar deze plek zal de bedrijfsefficiënte verbeteren. 

 

Reactie 

Het is voor dit gebied typerend dat agrariërs werken in een soort trechter naar achterliggende percelen. Dit 

komt mede door de strokenverkaveling welke typerend is voor dit gebied. 

Daarnaast is het gemeentelijk en provinciaal beleid erop gericht om geen nieuwe agrarische bedrijven toe te 

voegen in het buitengebied. Bij nieuwbouw moet dit gebeuren binnen de bestaande percelen. Daarbij zijn in 

het gebied geen bestaande boerderijen aanwezig waardoor het karakteristieke open landschap wordt 

aangetast. De verplaatsing is dan ook ruimtelijk ongewenst. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.94 110. Portengen 92a 
 
1. Op de plankaart staat het perceel ingekleurd als Wonen. Daarbij heeft men al 43 jaar een agrarisch 

loonbedrijf. Verzocht wordt de toevoeging SB-LB van toepassing te verklaren. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van het bestemmingsvlak voor het perceel Portengen 92a de verkeerde 

bestemming aan toegekend. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het perceel Portengen 92a de bestemming bedrijf krijgt met de 

aanduiding SB-LB voor een agrarisch loonbedrijf 

 

4.95 111/112. Portengen 102 
 
1. Men geeft aan dat deze een vergunning heeft voor uitbreiding/ nieuwbouw van een stal gelegen aan de 

zijde van de Portengense Zuwe. Voor het mogelijk maken van deze uitbreiding is een deel van het 
bestaande bouwblok aan de noordzijde gebruikt om het gebouw binnen het bouwblok te laten vallen. 
Deze vergunning is verleend op 20 september 2010. 

Hierbij is de vraag of de ingetekende situatie op de plankaart klopt met deze vergunning.  

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw verzoek is de vergunning geraadpleegd en kunnen we concluderen dat de 

wijzigingen zoals deze zijn vergund passen binnen de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

2. De vraag is wat de mogelijkheden zijn tot verdere uitbreiding van het bouwblok. Hiervoor wordt gedacht 

om naar de zuidkant uit te breiden richting Portengense Zuwe (zie kaartje).  
De reden voor de uitbreiding is dat de schaalvergroting in de landbouw zeer snel gaat en nodig is voor 
de toekomst. Wanneer de eigenaar efficiënt wil uitbreiden dan is hiervoor het beste om dit naar de 
zijkant te doen. De vraag is of de gemeente hieraan mee wil werken en zo niet wat zijn dan de 
mogelijkheden? 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
3. In het huidige plan wordt nog gesproken over drie soorten agrarische gebieden, waarbij voor de 

bouwblokken een aparte bestemming is opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan is de benaming 
gelijk getrokken voor alle gebieden. Dit komt overeen met agrarisch gebied II in het huidig 
bestemmingsplan Kockengen en is gericht op de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast worden de 
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kwaliteiten van het landschap (nationaal landschap Groene Hart) mee aangeduid. 

Men geeft aan dat een verkeerde benaming kan betekenen dat het waterschap hiervoor aanleiding ziet 

om het waterpeil in het gebied te veranderen. Dit is niet wenselijk. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
4. Men geeft aan de genoemde hoogtes voor agrarische bedrijfsgebouwen te krap zijn voor de huidige 

maatvoering van stallen. Bovendien voor dierenwelzijn zijn grotere maatvoeringen ook noodzakelijk. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
5. Het huidig veebedrijf vereist een grotere nok en goothoogte. De huidige maatvoering is te laag. 

Verzocht wordt om de regels aan te passen aan een goothoogte van 4.5 meter en een nokhoogte van 
10 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4 

 
6. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen zoals deze op de plankaart zijn 

vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen in de woonbestemming worden verplaatst waardoor de 
bestaande en toekomstige uitbreidingen van het bedrijf milieukundig in gevaar komen. Er wordt 
verzocht om de plaats van de woningen vast te leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6 

 

4.96 113. Portengen 105 
 
1. Inspreker geeft aan dat hij de definitie van hoveniersbedrijf mist in de bepalingen/regels van het 

bestemmingsplan. Dit kaart hij voornamelijk aan omdat er geen buitenopslag is toegestaan bij de 
bestemming bedrijf. Voor een optimale uitvoering van een hoveniersbedrijf is het noodzakelijk 
buitenopslag te hebben. Men geeft aan dat hij nu ook buitenopslag heeft van zandgrond, stenen, plant- 
en houtopslag, deze is omplant door groen. 

 

Reactie 

In het verleden is er vaker een discussie geweest wat de gemeente verstaat onder een hoveniersbedrijf. 

Daarom zal bij de begripsomschrijving de definitie van een hoveniersbedrijf worden toegevoegd. 

 

Conclusie 

In hoofdstuk 1, inleidende regels bij begrippen zal de volgende definitie voor hoveniersbedrijf worden 

toegevoegd: 

Een bedrijf, gericht op de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen en groen, met gebruikmaking 

van de daarbij behorende materialen en gereedschappen, zonder dat detailhandel wordt uitgeoefend. 

 
2. Er wordt aangegeven dat een tweetal opstallen niet op de kaart zijn aangegeven. Een schuur achter de 

bedrijfswoning ontbreekt en een hooiberg die teruggebouwd zou mogen worden ontbreekt ook.  

 

Reactie  

Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 

 
3. Verzocht wordt het bouwvlak te vergroten. In het huidige bestemmingsplan was deze 50 meter diep, nu 

lijkt deze aanzienlijk minder diep. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is het bouwvlak vergeleken met het geldende bestemmingsplan uit dit 

onderzoek is gebleken dat het perceel abusievelijk minder diep is ingetekend. 
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De bedrijfsbestemming zou ook breder moeten worden, aan de rechter zijde (richting Portengen 105a). 

Deze grond heeft nu de bestemming Agrarische waarden – Natuur- en landschapswaarden maar heeft 

betrokkene in gebruik als houtopslag. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie aan de achterzijde en zijkant van het 

perceel zoals deze is aangegeven op de plankaart van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 

eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 
4. Verhuur van opslag aan derden moet mogelijk blijven. De vraag is of er dan de bestemming opslag of 

specifieke vorm van bedrijf – opslag hoveniersbedrijf binnen het bouwvlak moet komen. 

 

Reactie 

Opslag van goederen zoals u dit omschrijft is van ondergeschikte rol en betreft het een tijdelijke situatie. 

Wanneer deze geen hinder veroorzaken naar omliggende percelen is dit niet noodzakelijk om dit op te 

nemen in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
5. Is de bestemming woning mogelijk op de nu bestemde bedrijfswoning? 

 

Reactie 

Nee, de bedrijfswoning staat in relatie tot het bedrijf. Daarbij heeft het bedrijf een bepaalde geluidshinder 

wat schadelijk is voor woningen. Dit zou beteken dat uw bedrijf op slot komt omdat deze woning een 

woonbestemming zou krijgen. Daarnaast zou het dan mogelijk worden om een nieuwe bedrijfswoning te 

bouwen op het perceel. Het gemeentelijk maar ook het provinciaal beleid is gericht op het tegengaan van 

extra woningen in het buitengebied. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.97 114. Portengen 109 
 
1. Het perceel had een agrarische bestemming. Er wordt aangegeven dat ze aantal m² inleveren voor een 

nieuwe situatie. Dit is een 30% sanering van het aantal aanwezig m² en m³. De stukken hiervoor zijn 
getoond hoe dit wordt uitgevoerd. 
De vraag is of het bouwblok aangepast kan worden aan de aanvraag zodat wanneer het 
ontwerpbestemmingsplan vastgesteld is, dit passend is met de vraag. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij uw aanvraag naast de verbeelding gehouden. Hieruit is 

gebleken dat het bestemmingsvlak te klein is ingetekend ten opzichte van de bestaande bebouwing. 

Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de aangegeven situatie waarbij het bestemmingsvlak aan de 

achterzijde zal worden vergroot. 
 
2. de zomerwoning heeft geen aanduiding gekregen. Dit alsnog toepassen. 
 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A9 
 
3. Inspreker heeft betrokkenheid bij weg en waterbouw. De vraag is om de mogelijkheden te bezien of er 

planologisch mogelijkheden zijn voor opslag van goederen. 

 

Reactie 
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De bestemming voor het perceel betreft Wonen. Hiervoor is in de regels de mogelijkheid opgenomen voor 

aan huis verbonden beroepen kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte. Deze regeling biedt 

de mogelijkheid om van de gezamenlijke vloeroppervlakte van een woning en de daarbij behorende 

aanbouwen/ bijgebouwen 30% tot een maximum van 70 m² te gebruiken. Hiervoor gelden wel een aantal 

voorwaarden onder andere de activiteiten behoren tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. Dit heeft te maken met de milieubelasting. Daarnaast mag er geen buitenopslag ten 

behoeve van het bedrijf plaatsvinden. De gehele regeling is beschreven in artikel 18.5.2 van de regels. Het 

is mogelijk dat het verzoek past binnen deze regeling. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.98 115. Portengen 116 
 
1. Met verbazing wordt geconstateerd dat het agrarische gebied een bestemming “agrarisch met waarden 

Natuur en landschapswaarden” heeft gekregen. In de huidige bestemmingsplannen is het agrarische 
gebied niet belast met natuur en landschapswaarden. 

Het streekplan/ structuurvisie geeft aan dat grotendeels sprake is van een landbouwkerngebied. In de 

provinciaal structuurvisie wordt het gebied dan ook aangemerkt als landelijk gebied 2 met een 

agrarische hoofdfunctie. Men is dan ook van mening dat uit de toelichting van het bestemmingsplan niet 

de conclusie kan worden getrokken dat het totaal agrarisch gebied voorzien moet worden van Natuur 

en landschapswaarden. Verzocht wordt de bestemming met de bijbehorende regels en plankaarten aan 

te passen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7 

 
2. Geconstateerd wordt dat in de toelichting op het bestemmingsplan nauwelijks aandacht wordt 

geschonken aan de schaalvergroting in de landbouw. De bouwvlakken zijn niet bij recht vergroot. 
Uitbreiding van een bouwvlak is slechts met ontheffing tot 1 ha en door middel van een wijziging tot 1,5 
hectare mogelijk. Men is van mening dat een volwaardig agrarisch bedrijf bij recht moet beschikken 
over een bouwvlak van voldoende omvang. 

Het is dan ook gewenst dat voor het bedrijf op de plankaart een bouwvlak van 2 hectare wordt 

opgenomen. Van belang hierbij is dat het bestemmingsplan voor tien jaar zal gaan gelden en 

voorkomen moet worden dat het agrarische bedrijf in haar groei belemmerd gaat worden door 

vertragende en kostbare wijzigingsprocedures. Als bijlage is een tekening toegevoegd hoe het 

bouwblok uitgebreid dient te worden. 

 

Reactie 

Door de ligging in een nationaal landschap moet er goed gekeken worden waar de grenzen liggen met de 

groei. Aan de ene kant is het streven erna om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan agrarische bedrijven 

aan de andere kant is het noodzakelijke om de kwaliteiten/ waarden te beschermen.  De diepte van de 

agrarische bouwvlakken is in principe 100 meter met een maximum van 1 hectare. Een van de 

uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan is om aan de bestaande grondgebonden agrarische 

bedrijven de mogelijkheid te bieden om het bouwvlak te vergroten met een flexibiliteitbepaling. Dit kan dan 

tot 1,5 hectare hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden verbonden die vooraf aangetoond dienen te 

worden. Dit is ook het maximale wat het landschap aan kan. Door de ligging en de kavelstructuur is het niet 

wenselijk om nog grotere bouwkavels te creëren. Verder wordt verwezen naar de reactie onder A10. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Op de plankaart is het bouwvlak voorzien van de aanduiding dat slechts 1 woning aanwezig is. Dit is 

onjuist. het gaat hier om twee woningen voorzien van de huisnummers 116 en 116a. Verzocht wordt dit 
aan te passen. 

 

Reactie 

Abusievelijk is de tweede bedrijfswoning niet opgenomen deze zal alsnog worden aangegeven op de 



 107 

verbeelding. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast. De aanduiding „maximum aantal bedrijfswoningen 2‟ wordt toegepast.   

 
4. De in het bestemmingsplan opgenomen maximale goothoogte  van 4 meter en maximale bouwhoogte 

van 8 meter voldoen niet meer aan de huidige eisen van bedrijfsvoering. Nieuwe stallen krijgen meestal 
de voergang aan de zijkant van de gebouwen. Dit vergt een hogere maximale goothoogte. Gelet op de 
ontwikkelingen is een goothoogte van 7 meter en een maximale bouwhoogte van 12 meter gewenst. Dit 
heeft uiteraard ook gevolg voor het ontheffingsbeleid. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
5. Ook de maximale bouwhoogte van 2 meter voor kuilvoerplaten en mestplaten voldoet niet aan de 

huidige eisen. Verzocht wordt dit aan te passen naar 3 meter. 

 

Reactie 

Binnen het geldende bestemmingsplan is er nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals 

een bio-installatie. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt aangegeven wat geacht wordt als een wenselijke 

maat en wat landschappelijk inpasbaar wordt geacht in het landelijk gebied. Voor de bestaande mestopslag 

(vergund) die reeds groter is dan in de regels genoemde maatvoering, geldt de vervangende bouwregel. 

Binnen deze regel vallen alle vergunde bouwwerken met een afwijkende maatvoering.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
6. Het is niet juist om een aanlegvergunningplicht op te leggen voor het scheuren van  grasland voor 

graslandvernieuwing. Dit moet vergunningsvrij zijn. 

 

Reactie 

Bij het scheuren van grasland wordt de bestaande grasvegetatie vernietigd en vervangen door nieuw 

ingezaaid gras. Wanneer dit gebeurt met soortenrijke graslanden en bermen en/ of wanneer bij herinplant 

gebruik wordt gemaakt van snelgroeiende intensieve rassen, dan kan dit tot een belangrijke vermindering 

van de natuurwaarden leiden. Om deze reden zijn deze werkzaamheden binnen de bestemmingen 

aanlegvergunningspichtig. Dit geldt niet voor de gronden gelegen binnen een agrarisch bouwvlak.   

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
7. Men is van mening dat de agrarische bedrijfsactivisten niet mogen worden beperkt door de 

bestemmingen archeologie. In dit verband dienen de agrarische bouwvlakken gevrijwaard te blijven van 
de archeologische medebestemming. Mede doordat de bodem door diverse aanwezige bouwwerken 
reeds sterk zijn verstoord. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
8. Er wordt geconstateerd dat op de plankaart vele gedempte sloten nog zijn opgenomen. Ook niet alle 

bestaande gebouwen binnen het bouwvlak zijn ingetekend. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 

 

 

4.99 116. Schutterskade 1 
 
1. In het bestemmingsplan heeft het bouwvlak van onze melkveehouderij een oppervlakte van 1 hectare. 
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Een groot gedeelte van het bouwvlak valt echter onder de hoogspanningsverbinding. Bouwen onder de 
verbinding heeft grote nadelen en is derhalve niet wenselijk. Met het oog op de ontwikkeling van het 
bedrijf wordt voor zien dat het huidige bouwvlak te klein wordt. Verzocht wordt om het bouwvlak te 
vergroten in zuid/ westelijke richting. Op bijgaande kaart staat deze gewenste vergroting in het rood 
aangegeven. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

4.100 117. Spengen 2 
 
1. Verzocht wordt de aanduiding zomerwoning op de plankaart aan te geven en dit tevens op te nemen in 

de tekst. Waarbij twee woningen mogelijk zijn op het betreffende perceel, een op het woonhuis en een 
op de zomerwoning.  

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A9. Wanneer u in de toekomst een woning van dit object wilt maken 

dan kan dit door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden 

verbonden. 

  

4.101 118. Spengen 4 
 
1. Er wordt geconstateerd dat er 1 bouwvlak is ontstaan van de percelen Spengen 4 en 6. In het bouwvlak 

zijn twee woningen aangegeven. Er staan in het bouwvlak echter feitelijk drie woningen, inclusief het 
zomerhuis van de buren. Men vraagt zich af waarom de bouwvlakken zijn samengetrokken? 

Wat zijn de consequenties die het samentrekken van het bouwvlak ten opzichte van de huidige situatie 

in het geldende bestemmingsplan? Bijvoorbeeld het oprichten van bijgebouwen. 

 

Reactie 

Wanneer twee woningen naast elkaar gelegen zijn, is het gebruikelijk om het bouwvlak zoveel mogelijk met 

elkaar te integreren zodat er niet per perceel aparte regels gaan gelden. Ten opzichte van het geldende 

bestemmingsplan is er dan ook niks veranderd. Hierin had namelijk alleen het woonhuis een apart bouwvlak 

en was de bestemming Erf gelegen over beide percelen. In het nieuwe bestemmingsplan is het bouwvlak 

en de bestemming Erf in één bestemming komen te vallen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Hebben de twee aangegeven woningen betrekking op mijn woning? 

 

Reactie 

Het aangegeven bebouwingsvlak heeft zowel betrekking op uw woning gelegen op Spengen 4  als de 

woning gelegen op Spengen 6. De zomerwoning heeft binnen dit bestemmingsplan geen aparte 

bestemming en behoort bij de woning aan Spengen 6. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.102 119. Spengen 6 
 
1. Verzocht wordt om de boerderij op de plankaart aan te duiden als Sw-ZW en in de tekst te vermelden 

dat gestelde in artikel 3.7.f niet alleen van toepassing is op de agrarische gebieden maar ook van 
toepassing is op gebouwen met een woonbestemming. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A9. 

 
2. Verzocht wordt om ook de aanduiding “2 woningen” van toepassing te verklaren voor dit perceel. Zodat 
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het zomerhuis een permanente woonbestemming kan krijgen. 

 

Reactie 

Voor het bestemmen van een zomerwoning als woning moeten een aantal onderzoeken worden gedaan om 

te kijken of dit ook echt mogelijk is. Het is dan ook niet mogelijk om zo een nieuwe bestemming aan een 

zomerwoning toe te kennen. Wanneer u dan ook in de toekomst voor de zomerwoning een permanente 

woonbestemming wilt krijgen dan kunt u op dat moment gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid in het 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.103 120. Spengen 7 
 
1. Men vraagt zich af waarom men geen woonbestemming heeft. Al sinds 2005 is hier geen bedrijf meer 

gevestigd. 

 

Reactie 

Dit heeft te maken met het naast gelegen agrarisch bedrijf. Wanneer aan uw perceel een woonbestemming 

wordt toegekend dan zou betekenen dat het bedrijf volgens de milieuwetgeving op slot komt te zitten. 

Hierdoor kan deze niet op een geoorloofde manier zijn bedrijf uitoefenen. De hoofdfunctie van het landelijk 

gebied is dan ook landbouw alle andere functies zijn aanverwant of ondergeschikt aan deze functie. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. Men maakt bezwaar tegen het feit dat het bouwblok op het land naast de woning helemaal is komen te 

vervallen. 

 

Reactie 

Het bestemmingsvlak zoals deze was aangegeven in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 

1989 eerste herziening was bedoeld voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Zoals u hierboven reeds 

heeft aangegeven is er feitelijk geen agrarisch bedrijf meer gevestigd op dit perceel. Echter doordat we 

genoodzaakt zijn op uw perceel een agrarische bestemming te behouden zal het bestemmingsvlak conform 

het geldende bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 

4.104 121. Spengen 7b 
 
1. Verzocht wordt om het perceel naast Spengen 7b met het kadastrale nummer D463 te wijzigen in de 

bestemming erf en tuinen. Het is al een aantal jaren als zodanig in gebruik en om met de auto in de 
garage te komen. 

 

Reactie 

Op basis van uw verzoek hebben we moeten constateren dat u deze gronden destijds illegaal in gebruik 

heeft genomen. Het is dan ook niet de bedoeling dat hierop bouwwerken worden gebouwd. Het betreffende 

perceel heeft de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden. Binnen deze 

bestemming wordt niet apart de erf en tuinbestemming aangegeven. Deze liggen grotendeels aan de 

voorzijde van de betreffende percelen. Gezien het door u bedoelde perceel op een aangrenzend perceel ligt 

van het bestemmingsvlak is het mogelijk deze gronden binnen de huidige bestemming te gebruiken ten 

behoeve van een inritconstructie.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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4.105 122. Spengen 8 
 
1. Op het perceel is een agrarisch bedrijf gevestigd. In het nieuwe plan heeft het perceel een 

woonbestemming gekregen. Het bedrijf heeft 27 fokschapen en in de lammerperiode ongeveer 60 tot 
70 schapen. Daarnaast heeft het bedrijf ook nog 18 vleeskoeien. Verzocht wordt om het agrarisch 
bouwblok zoals opgenomen in het huidige bestemmingsplan te handhaven. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van het bestemmingsvlak voor het perceel Spengen 8 een verkeerde 

bestemming toegekend aan het perceel. Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 

4.106 123. Spengen 12 
 
1. Het perceel Spengen 4 heeft tussen Spengen 2 een woonbestemming gekregen klopt dit? 
 

Reactie 

Dit is juist. Dit bestemmingsvlak is conform het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 

1989 eerste herziening opgenomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. Er zijn geen regels opgenomen over ondergronds bouwen, dienen hier geen regels voor worden 

opgesteld? 
 

Reactie 

Binnen de regels is artikel 30.4 opgenomen hierin worden regels aangegeven met betrekking tot 

ondergronds bouwen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
3. Waarom is de bestemming wonen bij nr 8 zo klein en die bij 6 bijvoorbeeld zo groot. Is daar een rede 

voor? 
 

Reactie 

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bestemmingen omgezet voor agrarische bedrijven die minder dan 

16 Nge vee hadden of die reeds gestopt waren, naar de bestemming wonen. Hierbij zijn ook de 

bestemmingsvlakken verkleind tot aan de bestaande bebouwing. Hierdoor kan het zo zijn dat het 

bestemmingsvlak bij de een groter is dan bij de ander. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
 
4. Bewoners geven aan dat Spengen 10 + 12 een karakteristieke aanduiding hebben gekregen. De vraag 

is waarom? De woningen zijn gebouwd omstreeks 1950 (nr. 10) en in 1988 (nr. 12). 
 

Reactie 

De aanwijzing van een gebouw als karakteristiek komt voor uit de inventarisatie die is gedaan door de 

Provincie in samenwerking met de gemeente. Hiervoor is een Monumenten Inventarisatie Projecten (MIP) 

lijst opgesteld. Na bestudering van de MIP inventarisatie is gebleken dat Spengen 10 en 12 geen 

Karakteristieke gebouwen zijn. 

 

Conclusie 
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De verbeelding wordt aangepast waarbij de karakteristieke aanduiding voor de percelen Spengen 10 en 12 

zullen worden verwijderd. 
 
5. Bewoners geven aan dat ze varkens houden, echter is dit een nevenactiviteit. Dit wordt ook aangetoond 

met gegevens die aan de gemeente zijn overhandigd. Er wordt gevraagd om de IV aanduiding te 
verwijderen van het perceel. Dit geeft namelijk belemmeringen voor de hoofdactiviteit melkveehouderij. 

 

Reactie 

Met het bijgevoegde onderzoek heeft u aangetoond dat de varkenshouderijtak significant ondergeschikt is 

aan de melkveehouderij. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de aanduiding IV zal worden verwijderd. 
 
6. Artikel 3.2b onder 4 staat…zijn zowel binnen als aansluitend aan…toegestaan. Bij artikel 5 

staat…uitsluitend binnen alsmede aansluitend aan…toegestaan. Mag in beide gevallen ook het 
bouwwerk over de bouwvlak grens doorlopen? 

 

Reactie 

Dat is juist. Kuilvoerplaten en mestplaten nemen relatief veel plaats in op een erf. Omdat juist deze ruimte 

(het bouwvlak) bedoeld is voor bedrijfsgebouwen hebben wij gemeend dat het mogelijk moet zijn om deze 

platen aan te leggen in of aansluitend aan een bouwvlak. Dit betekent dus dat het bouwwerk over het 

bouwvlak heen mag lopen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
7. Wat is het verschil tussen een mestopslag en een mestplaat 
 

Reactie 

Een mestopslag is vaak een ronde bak die afgedekt kan worden. Een mestplaat is rechthoekige plaat met 

een rand eromheen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
8. Is het ook mogelijk om met de weg mee te bouwen? Hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd binnen 

het bouwblok. Graag zouden de bewoners weten wat hier de voor en tegen argumenten zijn. 
 

Reactie 

De erven in de veenweidegebieden hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld van karakteristieke 

traditionele boerderijen tot moderne agrarische bedrijven. Inzicht in de karakteristieke opbouw van deze 

erven dient het behoud van deze karakteristieke waarden te behouden en ter inspiratie voor de inpassing 

van nieuwe ontwikkelingen zijn. Het traditionele boerenerf is oorspronkelijk ruim van opzet. Het erf bestaat 

uit een langgevelboerderij in de lengterichting van het erf met achter op het erf enkele schuren. Het erf 

wordt begrenst door sloten. Doordat dit vanuit het verleden altijd smalle stroken zijn werden de 

bedrijfsgebouwen in de lengterichting van het perceel gebouwd. In het landschapsontwikkelingsplan (lop) 

zijn voor nieuwbouwrichtlijnen opgenomen hoe om te gaan met nieuwbouw. Hierbij is het belangrijk om de 

ruimtelijke opbouw van het traditionele erf als leidraad geldt voor nieuwe ontwikkelingen op het erf. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.. 
 
9. Is het mogelijk om het bouwblok te vergroten. Bij vergelijking van de plankaart blijkt dat het bouwblok al 

iets groter is ingetekend vergeleken met het huidige bestemmingsplan. De vraag is om aan de 
achterzijde het bouwblok recht te trekken bij de “slurf” (zie tekening). Hiervoor kan de ruimte die nu voor 
de woning wordt geboden voor worden ingeleverd. 
Wens uitbreiding bouwblok aan de noordzijde met 2 meter. Dit om te kunnen voldoen aan eisen die 
horen bij het bouwen van een nieuwe stal.  
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 
 
10. De afstand van de voorgevel van de varkensstal ten opzichte van de woning Spengen nummer 8 is 68 

meter. Kan deze woning wel een woonbestemming krijgen? 
 

Reactie 

Het is mogelijk dat Spengen 8 een woonbestemming heeft. Bij het verlenen van de milieuvergunning is al 

rekening gehouden met Spengen 8 als burgerwoning. Verandering van het bestemmingsplan verandert dus 

niets qua vergunningssituatie, het brengt alleen het een in overeenstemming met het ander. 

  

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
11. In het nieuwe bestemmingsplan is uitbreiding van bestaande varkensstallen niet mogelijk. De vraag van 

de bewoners is waarom niet? 
 

Reactie 

Dit beleid vloeit voort uit het geldende bestemmingsplan. Hierin wordt onder andere reeds aangegeven dat 

landschappelijk de bedrijven door de verschijningsvorm en omvang van de bedrijfsbebouwing in het open 

veenweidegebied uit de toon vallen. De zeer lange lage gebouwen met veelal daarbij hoge silo‟s passen 

slecht bij de karakteristiek van de bestaande boerderijen, terwijl de gebouwen zich veelal over zeer grote 

afstand manifesteren. Ook kunnen deze bedrijven hinder opleveren voor de terreinen voor dagrecreatie. Uit 

het oogpunt van hinder kan een en ander al snel tot conflictsituaties leiden. Het kan er toe leiden dat op 

bepaalde plaatsen de eisen zoals genoemd in de milieuwetgeving, een onoverkomelijke barrière opwerpen 

voor de vestiging of nieuwbouw. Onder andere deze redenen hebben er toe geleid dat de gemeente heeft 

besloten in 1993 om uitbreiding van bestaande varkensstallen niet mogelijk te maken. Echter burgemeester 

en wethouders kunnen ontheffing verlenen van deze verbodsbepaling waarbij wel voldaan moet worden 

aan een aantal voorwaarden. Een hiervan is dat het uitsluitend gebouwd mag worden ten dienste van het 

dierenwelzijn waarbij het aantal dierplaatsen niet mag toenemen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
12. De bewoners vragen zich af of een onderkelderde mestplaat ook buiten het bouwblok (aangrenzend) 

mag liggen. 

 

Reactie 

Nee dit is niet mogelijk. Onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder hoofdgebouwen en in maximaal één 

laag waarvan de diepte niet meer dan 3 m mag bedragen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.107 124. Spengen 16 
 
1. Verzocht wordt de plankaart zodanig aan te passen dat de huidige bestaande situatie binnen het 

bouwblok wordt weergegeven. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is het nieuwe bestemmingsvlak (wat toegekend is aan uw perceel) 

vergeleken met de geldende bestemmingsplankaart. Hieruit blijkt dat het nieuwe bestemmingvlak conform 

het geldende beleid is overgenomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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2. Verzocht wordt de aanwezige bijgebouwen op het perceel in een bouwblok (zonder woning) op te 
nemen.(zie bijgevoegde tekening) 

 

Reactie 

De aangegeven bijgebouwen zijn destijds ten behoeve van het beheer van de rondom gelegen agrarische 

gronden vergund. Het is dan ook aannemelijk dat deze objecten binnen een bouwvlak vallen. Echter het is 

niet de bedoeling dat hier in de toekomst een woning komt dit zal specifiek worden aangegeven op de 

verbeelding. 

   

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de bestaande bijgebouwen welke gelegen zijn op het 

naastgelegen perceel binnen een bouwvlak komen te liggen. De aanduiding „woning uitgesloten‟ zal worden 

toegevoegd aan het bouwvlak dit ter voorkoming dat hier in de toekomst alsnog een woning wordt 

gerealiseerd.    

 
3. Verzocht wordt een uitbreidingsmogelijkheid voor de bijgebouwen (zoals vernoemd onder 2) op te 

nemen tot minimaal 150m², conform artikel 18.4.c) 

 

Reactie 

Binnen de bestemming Wonen is in het nieuwe en het geldende bestemmingsplan de mogelijk geboden om 

maximaal 50m² aan bijgebouwen te bouwen. Daarbij is het met afwijking mogelijk om de gezamenlijke 

oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten naar 70m². Daarnaast is vergunningsvrij ook nog mogelijk om 

binnen een aantal voorwaarden 30 m² uit te breiden. Deze geboden ruimte vinden wij voldoende ten 

behoeve van de woonfunctie. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. Verzocht wordt de brug op te nemen t.b.v. de toegang vanaf Spengen naar de bedrijfsgebouwen i.v.m. 

zwaar transport van en naar de bedrijfsgebouwen. 

 

Reactie 

Binnen het bestemmingsplan worden alleen de bruggen aangegeven die ten behoeve zijn van de openbare 

verkeersvoorzieningen en zijn gelegen binnen de bestemming Verkeer. Alle overige bruggen zijn 

ondergeschikt aan de bestemming Water en zijn dan ook niet specifiek aangegeven op de verbeelding. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.108 125. Spengen 19 
 
1. Aangegeven wordt dat het perceel te klein is ingetekend op de kaart. Daarbij ontbreken ook de schuren 

op de kaart terwijl die van de buren wel zijn ingetekend. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is het nieuwe bestemmingsvlak (wat toegekend is aan uw perceel) 

vergeleken met de geldende bestemmingsplankaart. Hieruit blijkt dat het nieuwe bestemmingvlak conform 

het geldende bestemmingsplan is overgenomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.109 126. Spengen 22 
 
1. Aangegeven wordt dat hun perceel een agrarisch bouwvlak heeft gekregen van slechts 0.8 hectare. Dit 

is in afwijking van het geldende bestemmingsplan waarin het perceel meer dan 1 hectare groot is. 
Verzocht wordt het bouwvlak aan te passen overeenkomstig met het geldende bestemmingsplan. 
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Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is het nieuwe bestemmingsvlak (wat toegekend is aan uw perceel) 

vergeleken met de geldende bestemmingsplankaart. Hieruit blijkt dat het nieuwe bestemmingvlak niet 

conform het geldende bestemmingsplan is overgenomen. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 
2. Men heeft een ontwikkelingsplan opgesteld voor het bedrijf. Deze is ook ter beoordeling aan de 

gemeente toegestuurd in 2009. In dit plan zijn recreatieve voorzieningen opgenomen om te gaan 
exploiteren. Verzocht wordt om de op pagina 7 van het ontwikkelingsplan aangegeven B&B 
voorzieningen in dit plan mee te nemen en als zodanig te bestemmen. 

 

Reactie 

Het beleid voor B&B in het landelijk gebied was voorheen niet omschreven. Op basis van de ervaring die 

opgedaan is, is in het nieuwe bestemmingsplan een B&B regeling opgenomen als nevenactiviteit bij 

agrarische bedrijven. Hiervoor is het mogelijk onder een aantal voorwaarden 6 eenheden te realiseren 

binnen de bestaande bebouwing. Echter het is niet duidelijk om hoeveel eenheden het gaat, welke 

voorzieningen u hiervoor wilt treffen en hoe deze gesitueerd zullen worden. Daarom is het nu niet mogelijk 

om uw verzoek op te nemen in het bestemmingsplan. Wel is het mogelijk om een omgevingsvergunning 

aan te vragen voor de verbouw van de beoogde locatie. Men kan dan vooruitlopend op dit 

bestemmingsplan ontheffing verlenen aan uw verzoek. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
3. Aangegeven wordt dat de opgenomen bouwregels voor een bedrijfswoning met een maximale 

inhoudsmaat van 600 m3 te beperkt is. Gelet op de veranderende eisen uit het bouwbesluit is dit 
inmiddels achterhaald en verouderd. Gemeend wordt dat aan en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen hierbij ook niet zouden moeten worden meegenomen en dat een ontheffingsmogelijkheid 
zou moeten komen om de bedrijfswoning te vergroten naar maximaal 750 m3. Verzocht wordt om het 
voorontwerp aan te passen en de maximale inhoud van een bedrijfswoning met 10% te vergroten naar 
660 m3 (zonder aan en uitbouwen) met een ontheffingsregel naar maximaal 750 m3. 

 

Reactie 

Binnen de veranderde eisen is een maatvoering van 600m3 nog goed te doen. Deze maatvoering staat ook 

in verhouding met de bestaande bebouwing zowel binnen de gemeente als bij omliggende gemeenten. 

Daarnaast geeft de Provinciale ruimtelijke verordening aan dat de maximale inhoudsmaat voor woningen in 

het landelijk gebied 600 m3 is voor bestaande woningen. Hierbij wordt wel binnen het gemeentelijk beleid 

onderscheidt gemaakt tussen karakteristieke panden en gewone boerderijen. Waarbij bij de karakteristieke 

woningen de maatvoering vrij is zodat de uitwendige hoofdvorm en het aanzicht bewaard kunnen blijven 

voor het gebied. 

Daarnaast zal de afwijkingsmogelijkheid zoals deze benoemd staat in artikel 18 van de regels (Wonen) 

worden aangepast waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat onder bepaalde voorwaarden de woning 

vergroot kan worden tot een inhoud van maximaal 750 m3. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast waarbij artikel 18.4 onder a als ontheffing ook van toepassing is bij artikel 3 

agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden. 

 
4. Verzocht wordt om artikel 33 onder a.5. zodanig aan te passen en aan te vullen dat niet alleen 

bijgebouw maar ook een bedrijfsgebouw kan worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg. 

 

Reactie 

De regeling zoals deze nu in het bestemmingsplan staat zal worden veranderd waarbij het beleid gelijk 

wordt gesteld met Maarssen en Loenen. Hierdoor ontstaat er een ruimere regeling waarin Mantelzorg 

toegepast kan worden. 
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Conclusie 

De regels worden aangepast waarbij artikel 33.5 wordt aangepast aan de regeling zoals deze benoemd 

staat in het bestemmingsplan Maarssenbroek woongebied. 

 

4.110 127. Spengen 23 
 
1. Op de plankaart staat de woning weergegeven als karakteristiek. Dit is naar mijn mening niet juist. In 

1991 is door de gemeente Breukelen een vergunning afgegeven voor de nieuwbouw van de destijds 
karakteristieke boerderij. Deze woning is niet in de oude stijl gebouwd. Verzocht wordt deze aanduiding 
te verwijderen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is de vergunning geraadpleegd en kunnen wij concluderen dat de 

boerderij destijds door stormschade zo sterk was beschadigd en zozeer verzakt was dat het financieel niet 

mogelijk was om de karakteristieke uitwendige hoofdvorm te behouden. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de aanduiding KA zal worden geschrapt van de woning gelegen 

aan Spengen 23. 

 

4.111 128. Spengen 24 
 
1. Aangegeven wordt dat het perceel in het nieuwe bestemmingsplan wel de juiste omschrijving heeft 

gekregen maar dat de kleur niet correct is. In plaats van geel dient dit paars te zijn. Verzocht wordt dit 
aan te passen. 

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van uw perceel de verkeerde bestemming gebruikt. De woonbestemming 

zal worden aangepast naar de bedrijfsbestemming.  

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het perceel Spengen 24 de bestemming Bedrijf krijgt. 

 

4.112 129. Spengen 25a 
 
1. In het voorontwerpbestemmingsplan is Spengen 25a opgenomen als woonbestemming. Er wordt 

aangegeven dat de het bouwblok bij Spengen 27 (aan de noordzijde) wel zeer groot is. Daarnaast heeft 
de toegang tot het achterliggende perceel een woonbestemming dit is niet juist. Deze is gelegen tussen 
de weg Hoek van Spengen en het perceel Spengen 27.  

 

Reactie 

Abusievelijk is bij het intekenen van de verbeelding dit perceel gezien als een volwaardig perceel wat 

behoorde bij de woning. Echter naar aanleiding van uw opmerking is de situatie opnieuw bekeken. Hierbij is 

gebleken dat het bestemmingsvlak te groot is ingetekend aan de noordzijde. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het bestemmingsvlak van het perceel Spengen 27 aan de 

noordzijde wordt verkleind tot aan de perceelsgrens. 

 
2. Het ingetekende bouwblok voor Spengen 25a is te klein. Men houdt hobbymatig dieren. Er is nu binnen 

het bouwblok geen ruimte om uit te breiden. De vraag is of het bouwblok aan de achterzijde even groot 
kan zijn als bij de buren en dat deze aan de achterzijde tot aan de waterleiding kan worden gelegd. 
Deze waterleiding staat bovendien niet op de kaart ingetekend. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw verzoek is het nieuwe bestemmingsplan vergeleken met het geldende hieruit is 

gebleken dat beide percelen een gelijke verhouding hebben qua bestemming. In het nieuwe 
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bestemmingsplan wordt er meer ruimte geboden ten behoeve van de woonfunctie. Het is dan ook redelijk 

dat het bestemmingsvlak tot dezelfde hoogte wordt doorgetrokken als bij Spengen 27. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij de grens van het bestemmingsvlak aan de westzijde wordt 

vergroot zodat deze qua diepte gelijk komt met Spengen 27. 

 
3. Het heeft voor de eigenaren de voorkeur dat het bouwblok aan de zijkant (zuidkant) wordt uitgebreid. 

Dit komt mede door de problemen die er zijn geweest met eerdere procedures. 

 

Reactie 

Bij punt 2 hebben we reeds aangeven dat het bouwvlak aan de achterzijde wordt verruimd. Aan de zijkant is 

reeds extra ruimte geboden in het bestemmingsplan. De reeds verleende schuur valt binnen dit bouwvlak. 

Daarnaast is het beleid van de gemeente dat nieuwe bebouwing zoveel mogelijk achter de woning plaats 

vindt zodat de bestaande zichtlijnen van de lintstructuur richting het landschap niet aangetast worden. Dit 

beleid is vertaald in het landschapsontwikkelingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
4. Het beleid in het bestemmingsplan is veel te veel gericht op de agrarische bedrijfsvoering. Terwijl de 

mogelijkheden die geboden worden voor “hobbyboeren” nihil zijn. Voor een agrariër is het bijvoorbeeld 
veel makkelijker om nevenactiviteiten te ontplooien of om schuren te verhuren aan derden. Dit is bij een 
woonbestemming niet mogelijk. Een ieder is gebruiker en bewoners van het gebied. Op deze manier 
voelt men zich niet serieus genomen waarbij ze veel geïnvesteerd hebben in het landschap terwijl 
boeren die stoppen de stallen overal voor kunnen gebruiken. Ze hebben dezelfde rechten en plichten 
als een agrariër. 

Er wordt aangegeven dat de nevenactiviteiten die mogelijk zijn bij een agrarische bestemming ook 

mogelijk moeten zijn bij een bestemming “wonen”. Een voorbeeld kan zijn hooiberghutten of B&B.   

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A1. 

 

4.113 130. Spengen 30 
 
1. Er wordt geconstateerd dat er uitgegaan is van oude tekeningen. Men gaat ervan uit dat dit geen 

gevolgen heeft voor zijn landbouwgronden, verzocht wordt dit te bevestigen. 

Ook staan op de tekening de kuilplaten niet aangegeven. Indien zulks noodzakelijk is voor een juiste 

weergave in het bestemmingsplan wordt verzocht deze eventuele correcties aan te brengen. Deze 

kuilplaten zorgen ervoor namelijk dat ca 85% van het bouwblok ingevuld is. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A3. 

 
2. In de tekening staat voor Spengen 30 geen symbool dat het toegestane aantal woningen aangeeft. Op 

het perceel is een woning en bedrijfsgebouwen aanwezig. Verzocht wordt het op te nemen 
overeenkomstig de huidige situatie. 

 

Reactie 

Binnen een bestemmingsvlak worden het aantal woningen alleen aangegeven wanneer op het perceel 

meer dan een aanwezig is. Dus wanneer maar een woning op het perceel is aangegeven dan wordt dit niet 

aangegeven, aangezien deze ene woning al mogelijk is gemaakt in de bestemming „Agrarisch met waarden 

– Natuur- en landschapswaarden‟ in de regels. De situatie bij u is dan ook conform de huidige situatie 

bestemd. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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3. Verzocht wordt te informeren over de argumenten die aan de omvang van het nu weergegeven 
bouwblok ten grondslag liggen. Met het oog op de toekomst is het nu weergegeven bouwvlak te klein 
van opzet. Met het doel te voorkomen dat er gebouwen buiten het toegestane bouwvlak kunnen komen 
te liggen, wordt verzocht het bouwvlak in te tekenen op 1 hectare. 

 

Reactie 

Het bestemmingsvlak is gebaseerd op het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989 

eerste herziening. Voor het overige wordt verwezen naar de reactie onder A10. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.114 131. Spengen 34 
 
1. De Inspreker heeft reeds eerder het verzoek gedaan om planologisch de mogelijkheid te creëren om de 

huidige ligboxenstal geschikt te maken voor bewoning. Dit verzoek is nog steeds actueel. Verzocht 
wordt dit alsnog mogelijk te maken. 

 

Reactie 

Zoals reeds vermeld in het principebesluit van 7 juli 2009 is het beleid voor vrijkomende bebouwing primair 

gericht op kwaliteitswinst door ontstening van het landelijk gebied via (gedeeltelijke) sloop van voormalige 

bedrijfsbebouwing, in combinatie met vervangende woningbouw of vestiging van niet-agrarische 

bedrijfsvormen.  

Een extra woning is mogelijk onder de voorwaarden dat alle voormalige (cultuurhistorisch niet waardevolle) 

bedrijfsgebouwen, met een ondergrens van 1000 m², worden gesloopt (ruimte voor ruimteregeling). In de 

directe omgeving liggen geen (agrarische) bedrijven welke mogelijk gehinderd worden door de gevraagde 

wijziging van het perceel. Indien voldoende gesloopt wordt, is het de vraag of het realiseren van een woning 

in een bestaande stal een wenselijk ontwikkeling is. De inhoud van een nieuw te bouwen woning mag 

normaliter maximaal 600 m³ bedragen. De inhoud van de stal overschrijdt deze inhoud in hoge mate. 

Ondanks dat u heeft aangegeven dat een deel van de stal als berging bij de woning gebruikt zal worden, is 

de inhoud van de stal niet redelijk voor een woning. Ook wordt de maximaal toegestane oppervlakte aan 

bijgebouwen ver overschreden (50 m²).  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.115 132. Ter Aase Zuwe 4 en 4a 
 
1. Voor de continuïteit van het veehouderijbedrijf achten wij het nodig om het bouwblok te vergroten. De 

huidige gebouwen bevatten inmiddels een groot gedeelte van ons bouwblok. Daarnaast wil men een 
stal kunnen bouwen om de intensieve veehouderijtak uit te voeren. Hier is momenteel ook geen ruimte 
voor. Voorgesteld wordt om het bouwblok naar achteren toe te verlengen met 60 meter. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
2. De percelen hebben de bestemming agrarisch met natuur en landschapswaarde gekregen. Men is van 

mening dat de bestemming agrarisch zou moeten zijn. Dit is ook aangegeven in het streekplan van de 
provincie. Deze bestemming kan nadelige gevolgen hebben voor het bedrijf. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A7. 

 
3. Op de percelen is ook de aanduiding archeologische waarde 2 van toepassing. Gevraagd wordt hoe de 

gemeente tot deze resultaten is gekomen en waarop de resultaten op zijn gebaseerd. Door deze 
archeologische waarden wordt men namelijk beperkt in het bouwblok. Hierop kunnen wij mogelijk niet 
bouwen en in ieder geval geen mestkelder aanleggen en anders gaat dit gepaard met grote kosten voor 
archeologisch onderzoek. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 

 
4. In het bestemmingsplan wordt er gesproken over een maximale goothoogte van 4 meter en een 

bouwhoogte van 8 meter. Tegenwoordig worden er geen stallen meer gebouwd met een kleinere 
nokhoogte dan 12 meter. Verzocht deze regeling aan te passen aan de hand van de huidige 
bedrijfstechnische maar ook dier en welzijneisen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 

 

 

4.116 133/134/135 Ter Aase Zuwe 6a 
 
1. Verzocht wordt om het bouwblok over de volle breedte circa 80 meter te verlengen. Dit doordat een 

aantal stallen vernieuwd moeten worden en daarbij aan de zijkant geen ruimte is wegens omliggende 
woningen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 
 
2. Men is het niet eens met de bestemming zoals die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Het huidige 

veebedrijf vereist een grote goot en nokhoogte. Men kan zich niet met de voorschriften zoals die in het 
bestemmingsplan zijn vastgelegd verenigen. Er wordt verzocht om de voorschriften voor 
bedrijfsgebouwen goothoogte 4,5 meter en nokhoogte 10 meter aan te passen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
3. Op de plankaart ontbreekt de aanduiding van twee woningen. Verzocht wordt de tweede bedrijfswoning 

op de plankaart aan te geven. 

 

Reactie 

Abusievelijk is de tweede bedrijfswoning niet opgenomen op de verbeelding dit zal alsnog gebeuren. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal aangepast worden waarbij op het perceel Ter Aase Zuwe 6a de aanduiding ‟maximum 

aantal bedrijfswoningen 2‟ zal worden toegevoegd. 

 
4. Men kan zich met het ontbreken van plaatsbepalingen van woningen, in het bestemmingsvlak Wonen 

op de plankaart zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd niet verenigen. Zo kunnen woningen 
in de woonbestemmingen worden verplaatst, waardoor de bestaande en toekomstige uitbreidingen van 
het bedrijf milieukundig in gevaar komen. Er wordt verzocht om de plaats van de woningen vast te 
leggen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A6. 

 
5. Het blijkt dat er op een deel van het bouwblok en op een deel van het land archeologische lijnen zijn 

ingetekend. Hiertegen maken wij bezwaar. De archeologische lijnen zijn niet tot stand gekomen door 
een gedegen onderzoek. Dit baseren wij op het feit dat er circa 25 jaar geleden een nieuwe boerderij is 
gebouwd. Voor die tijd heeft er nooit een gebouw of iets dergelijks gestaan op de Ter AaseZuwe 1. 
Voor ons brengen deze lijnen onnodig hoge kosten met zich mee als men gaat bouwen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A2. 
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4.117 136. Wagendijk 1 
 
1. Op de uitsnede van de bestemmingsplankaart wordt een stal gemist, de mestsilo van 13 meter 

doorsnede en de hooiberg en jongveestal vallen nu buiten het bouwblok. In de uitsnede is aangegeven 
hoe de huidige situatie is. 

 

Reactie 

Geconcludeerd is dat het bouwvlak betreffende uw perceel te klein is ingetekend. Dit zal conform de huidige 

situatie worden aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast conform de huidige situatie waarbij het bouwvlak zal doorlopen tot en 

met het geriefhoutbosje. 

 
2. In het bestemmingsplan is een lijst met nevenactiviteiten opgenomen. Wagendijk 1 is hierin opgenomen 

als boerderijmuseum met daarbij 223 m² aangegeven. Waarschijnlijk is dat de huidige stal. Men geeft 
aan dat het natuurlijk wel verschillend is of men een postzegelmuseum heeft of tractoren (zoals hij). 
Voor tractoren is wel aanzienlijk meer m² nodig. Hierop doet men een voorstel:  

a. het aantal m² uitbreiden omdat in 1 stal vee staat en in een andere stal een melkinstallatie staat 
voor demonstratie of 

b. geen m² opnemen maar een aanduiding dat de boerderijmuseum activiteiten binnen het 
bouwblok moeten plaats vinden.  

Hierbij heeft men de voorkeur voor optie b 

 

Reactie 

Gezien de uniekheid van uw activiteiten moet er ook ruimte worden geboden om activiteiten voor het 

boerderijmuseum te kunnen ontplooien. Wij kunnen dan ook instemmen met optie b waarbij het aantal 

maximale vierkante meters niet wordt aangegeven in bijlage 1 van de regels. 

 

Conclusie 

Bijlage 1 van de regels wordt aangepast waarbij de aangegeven vierkante meters wordt geschrapt. In de 

regels zal bij artikel 1, begrippen de volgende begripsomschrijving worden toegevoegd: 

Boerderijmuseum: Een boerderijmuseum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van 

de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële 

getuigenissen van het boerenleven op de boerderij en de omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en 

tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie. 

 
3. Is het mogelijk voor het perceel Wagendijk 1 een speciale aanduiding te maken? Met daarin vooral 

aandacht  voor de volgende zaken: 

 Groentetuin aansluitend aan het bouwblok; 

 Boerderijmuseum (zonder opname m², maar met vermelding „activiteiten binnen het bouwblok‟; 

 Horeca onderdeel (ondergeschikt); 

 Boomgaard. 

Met de volgende omschrijving: bedrijf met agrarische waarden met landschappelijke recreatie en 

educatie met agrarische nevenactiviteiten. 

Daarnaast wordt verzocht om aan te geven in de begripsbepaling dat onder boerderijmuseum ook 

horeca-activiteiten (ondergeschikt) mogelijk zijn.  

 

Reactie 

Wij zijn van mening dat de groentetuin en boomgaard een onderdeel vormen van het boerenerf. Deze 

vormen dan ook een ondergeschikte rol binnen de bestemming Agrarisch  met waarden – Natuur en 

landschapswaarden. Het boerderijmuseum en de horecafunctie zijn dat niet. In de lijst van nevenactiviteiten 

zal hier aandacht aangegeven worden. 

 

Conclusie 

Bijlage 1 van de regels wordt aangepast waarbij wordt aangegeven dat er een ondergeschikte 

horecafunctie aanwezig is. 

 



 120 

4. Men vraagt zich af waarom er een aanduiding „karakteristiek‟ (ka) op hun woning zit.  

Er wordt opgemerkt dat de naast gelegen woning (Hollandse kade 1) ook een „karakteristiek‟ 

aanduiding heeft. Dit is in ieder geval niet juist.  

 

Reactie 

In het huidige bestemmingsplan is de boerderij ook als „karakteristiek‟ aangeduid. De bedoeling van deze 

aanduiding is om bij vervanging van de boerderij regels te kunnen stellen aan de goot- en nokhoogte, de 

dak- en nokrichting en de uitstraling van de woning om de karakteristiek te kunnen behouden.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.118 137. Wagendijk 8a 
 
1. Op wagendijk 8a is reeds sinds 20 jaar een agrarisch loonbedrijf gevestigd. Verzocht wordt het 

bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

Reactie 

Abusievelijk is het agrarisch loonbedrijf niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit zal alsnog gebeuren 

conform de vergunde situatie. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het perceel Wagendijk 8a de bestemming Bedrijf met de 

aanduiding “agrarisch loonbedrijf” krijgt. 

 
2. Medegedeeld wordt dat nummer 8a apart staat van wagendijk 9. Dit komt niet overeen hoe dit op de 

analoge verbeelding vermeld staat. Dit wordt verduidelijkt op een bijgevoegde uitsnede van de 
plankaart. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij geconcludeerd dat abusievelijk beide percelen aan elkaar 

zijn gekoppeld. 

 

Conclusie 

De verbeelding zal worden aangepast waarbij het perceel Wagendijk 8a de bestemming Bedrijf met de 

aanduiding specifieke vorm van bedrijf agrarisch loonbedrijf krijgt en het perceel Wagendijk 9 behoud de 

woonbestemming. 

 

4.119 138. Wagendijk 9 
 
1. Het bestemmingsplan is niet in overeenstemming met de door de gemeente verleende vergunningen en 

ontheffingen. Het betreft onder andere de volgende punten: 
a. Reeds lange tijd zijn de erven van nummer 9 en 8a kadastraal gedeeld; 
b. Men heeft vergunning voor bewoning met drie gezinnen 
c. Op het erf bevindt zich een bedrijfsgebouw met atelierruimten 
d. Er is vergunning verleend voor een recreatieverblijf 
e. Er is een tijdelijke vergunning verleend voor een mantelzorg woning. 

Verzocht wordt de bestemmingen in overeenstemming te brengen met de vergunde werkelijkheid. 

 

Reactie 

Abusievelijk is Nieuw Kokanje niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit zal alsnog gebeuren conform 

de vergunde situatie. 

 

Conclusie 

De verbeelding en de regels aanpassen waarbij conform de vergunde situatie wordt ingepast in het 

bestemmingsplan. 
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4.120 139. Wagendijk 17 
 
1. In het bestaande bestemmingsplan zijn geen beperkingen qua bouw op het agrarisch bouwblok 

ingetekend. In het nieuwe bestemmingsplan is een vrijwaringzone molenbiotoop en een WR-A3 strook 
over het bouwblok ingetekend. Deze twee ingetekende zones beperken de bouwmogelijkheden en 
hebben negatieve uitwerking op de toekomstige bedrijfsontwikkelingen. 

 

Reactie 
Het opnemen van een molenbiotoop is vereist op grond van het Provinciaal beleid zoals de beleidslijn 
nieuwe Wro. Aanpassing van de molenbiotoop is dan ook niet mogelijk. Overigens is wel ontheffing van de 
maximale bouwhoogte ten gevolge van de molenbiotoop mogelijk, mits daardoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende molen en terzake vooraf advies van de 
molenbeheerder is ingewonnen. Voor herbouw van bestaande hogere bebouwing is dit niet nodig, de 
hogere hoogte bestond immers al.  

Met betrekking tot archeologie wordt verwezen naar de reactie onder A2. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.121 140. Wagendijk 31 
 
1. De eigenaar geeft aan dat het bedrijf deels ligt in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West en 

Kockengen. Door de ligging van het bedrijf ten opzichte van de kern Kockengen wordt deze flink 
geschaad in de uitvoering van het agrarisch bedrijf. Mede omdat deze aan de westzijde van de kern is 
gelegen. 

 

Reactie 

Momenteel is de gemeente ook bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de kern 

Kockengen. Bij het opstellen van dit plan is besloten om de agrarisch bouwvlakken welke gelegen zijn aan 

de Wagendijk op te nemen in het bestemmingsplan van Kockengen omdat de bedrijfswoning gelegen is in 

dit plan. Hierdoor zijn de bouwvlakken aangegeven in één bestemmingsplan. De inspraakreactie wordt 

meegenomen bij de inspraakprocedure voor dit bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. Er zal dan ook gekeken moeten worden of het bouwblok aangepast kan worden of vergroot zodat het 

bedrijf kan voortbestaan op deze locatie. Het liefst ziet de eigenaar dat het bouwblok ver naar achteren 
wordt geplaatst zodat de bedrijfsvoering voldoende kan worden uitgevoerd en geen overlast is ten 
opzichte van de omliggende woningen. Hierbij wordt gedacht aan een afstand van 100 meter ten 
opzichte van de burgerwoningen om de overlast te beperken. Concreet voorstel is om het perceel 
achter de graskuilen, het bouwblok te verlengen met ca 200 meter lang en ca 50 meter breed. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie bij punt 1 en A10. 
 
3. Het gebied rondom de huidige bedrijfsbebouwing is tevens aangeduid met archeologische waarde. De 

vraag is of er bij vergroting van het bouwblok ook gekeken kan worden dat deze niet op deze waarde 
komt te liggen. Het doel van deze wet is om evt. bodemschatten te beschermen en niet om eigenaren te 
verplichten om op hun kosten de bodem in kaart te brengen. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie bij A2. 
 
4. de eigenaar geeft aan dat de benaming voor de bestemming agrarisch gebied gevolgen kan hebben 

voor het waterpeil. Doordat hier meerdere functies worden genoemd zoals natuurwaarden, kan het 
waterschap bepalen dat het peil op deze waarden wordt aangepast. Dit is een belemmering voor de 
bedrijfsvoering. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie bij A7. 
 
5. De eigenaar heeft een vraag over de molenbiotoop: welke belemmering zorgt de molenbiotoop ten 

opzichte van zijn bedrijf. Wanneer de bijbehorende berekening wordt gedaan dan zou dit betekenen dat 
de gebouwen tot ca 350 meter vanaf de molen niet hoger mogen worden dan 5 meter. Dit geeft 
mogelijk erg grote beperking voor de bouwkavel. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie bij punt 1. 

 
6. Verzocht wordt om de goothoogte op max 7 meter en de nokhoogte op max 12 meter te stellen. De nu 

toegestane goot en nokhoogte zijn niet toereikend voor de huidige en toekomstige eisen aan 
huisvesting van vee m.b.t. diergezondheid en dierenwelzijn en ontwikkelingen in bedrijfsgrootte de 
komende tien jaar. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie bij A4. 

 

4.122 141. Wagendijk 55 
 
1. Pagina 60 eerste alinea bevat onder andere de tekst over ammoniakdepositie. In de Wet Ammoniak en 

Veehouderij en de Natuurbeschermingswet wordt hierover al voldoende geschreven. Het expliciet 
vermelden van deze is tekst is hier dan ook niet noodzakelijk. 

 

Reactie 

Binnen de huidige wetgeving is het noodzakelijk dat aan ammoniakdepositie aandacht wordt besteed. Het 

wordt dan ook bij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan duidelijk aangegeven dat wanneer een 

uitbreiding van een bouwvlak plaatsvindt duidelijk aangegeven dat hier naar gekeken moet worden. hiermee 

wordt voorkomen dat er geen juridische fouten worden gemaakt in de planvorming. 

  

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van dit bestemmingsplan 

 
2. Op de plankaart staat het bouwblok verkeerd weergegeven. In de bijlage is het bouwblok weergegeven 

zoals dit is verleend. Verzocht wordt dit alsnog op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Momenteel is de gemeente ook bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de kern 

Kockengen. Bij het opstellen van dit plan is besloten om de agrarisch bouwvlakken welke gelegen zijn aan 

de Wagendijk op te nemen in het bestemmingsplan van Kockengen omdat de bedrijfswoning gelegen is in 

dit plan. Hierdoor zijn de bouwvlakken aangegeven in één bestemmingsplan. De inspraakreactie wordt 

meegenomen bij de inspraakprocedure voor dit bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van dit bestemmingsplan. 

 
3. In het nieuwe plan wordt de mogelijkheid geboden om het bouwblok te verruimen naar 1,5 hectare. Op 

de bijgevoegde tekening is het gewenste bouwblok weergegeven. Daarbij omvat het gewenste 
bouwblok de oppervlakte en dezelfde gronden als het huidige bouwblok. Na wijziging liggen alle huidige 
bouwwerken en de toekomstige werken binnen het bouwblok. De wijziging van het bouwblok is om de 
volgende redenen noodzakelijk: 

 Door de groei van bedrijfsomvang is het vergroten van de opslag van ruwvoer en voerresten/ vaste 
mest noodzakelijk. 

 Groei bedrijfsomvang; 

 Bedrijf ligt tegen de bebouwde kom van het dorp Kockengen. Voornemen is om de te houden 
dieren op geruime afstand van de woningen te huisvesten. 

 Uitbreiding is noodzakelijk om te kunnen bieden aan de concurrentie. 

 Optimalisatie van de looplijnen binnen de inrichting en gebouwen 
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Reactie 

Momenteel is de gemeente ook bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de kern 

Kockengen. Bij het opstellen van dit plan is besloten om de agrarisch bouwvlakken welke gelegen zijn aan 

de Wagendijk op te nemen in het bestemmingsplan van Kockengen omdat de bedrijfswoning gelegen is in 

dit plan. Hierdoor zijn de bouwvlakken aangegeven in één bestemmingsplan. De inspraakreactie wordt 

meegenomen bij de inspraakprocedure voor dit bestemmingsplan. Daarnaast wordt ook verwezen naar de 

reactie onder A10. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

4.123 142. Wagendijk 65a 
 
1. Door de inspreker is op 14 juni 2010 een principeverzoek ingediend voor de realisatie van 5 bed en 

breakfast eenheden, realisatie van drie hooiberghutten en een minicamping. Met daarnaast het houden 
van vee in een nieuw te bouwen veestal. Daarnaast is er een jonge zorgboerderij opgestart. Verzocht 
wordt dit principeverzoek te beschouwen als inspraakreactie op dit bestemmingsplan.  

 

Reactie 

Op 9 februari 2011 heeft u een reactie gekregen met betrekking tot het principeverzoek. In deze brief is 

aangegeven dat wij niet direct afwijzend zijn tegenover een recreatieve ontwikkeling bij het agrarisch bedrijf 

in combinatie van vorm van zorg.  Dit alles past ook binnen dit nieuwe bestemmingsplan. Het is alleen niet 

mogelijk om met recht deze activiteiten toe te staan omdat hieraan een aantal randvoorwaarden gekoppeld 

zijn. Daarnaast wordt in de brief ook aangegeven dat de onderhoudstoestand van het perceel op dit 

moment niet acceptabel is om daar recreatieve ontwikkelingen in welke vorm dan ook toe te staan. 

Wanneer u alsnog deze activiteiten wilt ontplooien op het perceel dan kunt u hiervoor een 

omgevingsvergunning indienen bij de gemeente, waarmee vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan 

meegewerkt kan worden. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4.124 143. Wagendijk 66 
 
1. Er wordt aangegeven dat de bestemming sport ten behoeve van de voetbalvelden te groot opgenomen 

is op de plankaart. Deze bestemming ligt nu een deel over de weilanden van betrokkenen heen. 

 

Reactie 

Naar aanleiding van uw opmerking is geconcludeerd dat het bestemmingsvlak voor de sportvelden van 

Kockengen te groot zijn ingetekend. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast conform de bestaande situatie zoals deze is aangegeven op de plankaart 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen eerste herziening 1989 eerste herziening. 

 
2. Verzocht wordt om het bouwblok te vergroten. Er wordt voorgesteld het bouwblok te vergroten richting 

Wagendijk/ provinciale weg en een verdieping van het bouwblok over het water heen. Het zou in het 
laatste geval niet gaan om bouw van schuren. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 
3. Betrokkenen maken bezwaar tegen de gestelde nok en goothoogte zoals opgenomen in de regels van 

het bestemmingsplan. Huidige schuren worden steeds hoger daarnaast heeft men op het perceel reeds 
een schuur staan die hoger is dan toegestaan. Hiervoor is vrijstelling verleend. 
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Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A4. 

 
4. Daarnaast wordt aangegeven dat ze in de toekomst nevenactiviteiten willen starten naar de 

veehouderij. Men denkt hier aan een siersmederij of werkplaats. De vraag wat de mogelijkheden 
hiervoor zijn. 

 

Reactie 

Binnen het nieuwe bestemmingsplan zal de mogelijkheid worden geboden om naast het agrarische bedrijf 

een nevenactiviteit te beginnen welke onderschikt is aan de agrarische functie. Zo is het mogelijk om een 

ambachtelijke bedrijvigheid te starten of siersmederij waarbij de bebouwing maximaal 100 m² bedraagt. 

 

4.125 144. Rijksweg A2/ E35 WZ 
 

1. Inspreker doet het verzoek om het bestaande verkoopgebouw van het benzinestation uit te breiden. In 

verband met de toegenomen drukte op de huidige locatie en de nog te verwachten groei in de nabije 

toekomst is de doorstroming niet optimaal. De verkoopruimte wordt als te klein ervaren, en opslag en 

koelruimten zijn onvoldoende om aan de hoger gestelde eisen te kunnen voldoen. Ook de wens om de 

verkoopruimte te kunnen voorzien van een bakery waarbij de klant verse producten kan worden 

aangeboden doet de vraag naar een groter gebouw versterken. Daarnaast is extra ruimte nodig in de 

toekomst voor het vergroten van de verkoopruimte en toiletgroepen. 

Het bestaande gebouw heeft in zijn huidige vorm een bebouw oppervlak van ca. 360 m². De uitbreiding 

bedraagt ca. 635 m² waardoor het totaal bebouwd oppervlak van het gebouw zou uitkomen op 995 m². 

 

Reactie 

Door de verbreding van de rijksweg A2 zijn er meer verkeersstromen. Daarvoor zijn het aantal pompen 

reeds vergroot. Het is begrijpelijk dat hierdoor ook een grotere winkelruimte noodzakelijk is om aan de 

verschillende wensen van de klant te kunnen voldoen. Op de toegevoegde tekening wordt aangegeven dat 

voor de bouw 8 parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Naast het benzinestation is nog een groot parkeerterrein 

aanwezig  naar verwachting zal dit niet leiden tot te weinig parkeerruimte voor bezoekers. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast waarbij het bouwvlak voor het benzinestation wordt vergroot waardoor de 

gewenste uitbreiding mogelijk is. 

 

4.126 145. Portengen 118 
 

1. Inspreker geeft aan dat het bouwvlak aan de achterzijde vergroot moet worden. Door het armenland 

tegenover het bedrijf is het niet mogelijk om aan de zijkant uit te breiden. Een optie is hierbij is dat een 

deel van het bouwvlak aan de noordzijde wordt verwijderd en aan de achterzijde weer wordt 

toegevoegd. 

 

Reactie 

Verwezen wordt naar de reactie onder A10. 

 

Verder zijn er geen inspraakreacties ingediend.  
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