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Amendement: AGRARISCHE ONTWIKKELING TOESTAAN ALS NATUUR, LANDSCHAP EN 

CULTUURHISTORIE WORDEN VERSTERKT.  
 
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht bijeen ter vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk gebied Noord op 2 december 2015: 
 
Overwegende;  
 

- dat bij verschillende afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden is in de regels voor dit ontwerp 
bestemmingsplan als voorwaarde opgenomen dat de …”agrarische ontwikkeling de waarden 
natuur, landschap en cultuurhistorie niet mag aantasten”, of woorden van soortgelijke 
strekking; 

- dat betreft de tekst in de volgende artikelen in het document Regels:  
3.3.1. d, (overschrijden bouwvlak voor gebouwen) 
3.3.2.   (kuilplaten buiten bouwvlak) 
3.3.3. i,  (paardenbakken) 
3.5.1. 6,  (nevenfuncties) 
3.6.3. a, (voorwaarden voor een omgevingsvergunning) 
3.7.1. 4, (vergroten bouwvlak) 
3.7.2. 5, (t.b.v. het omzetten van de tweede agrarische bedrijfswoning naar wonen) 
3.7.3. 12. (t.b.v. vervolgfuncties) 
de gedachte is dat het ‘niet aantasten’ van cultuur en landschap een negatieve insteek is;  

- dat eerder moet worden gezocht naar agrarische ontwikkelingen die cultuur en landschap 
versterken;   

- dat het daarom gewenst is aan te sluiten bij de wijze waarop dat is geformuleerd  in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening waarin gesproken wordt van beschermen en versterken 
van cultuur en het landschap;  (zie bijlage artikel 4.9 en toelichting daarop uit Provinciale 
Ruimtelijke Verordening 2013);  

 
 
Besluit: 

- in  onderstaande artikelen in plaats van de huidige tekst op te nemen dat de:  …”agrarische 
ontwikkeling alleen mag plaatsvinden als de waarden van natuur en landschap worden 
beschermd en versterkt”: 
3.3.1. d, (overschrijden bouwvlak voor gebouwen) 
3.3.3. i,  (paardenbakken) 
3.5.1. 6,  (nevenfuncties) 
3.6.3. a, (voorwaarden voor een omgevingsvergunning) 
3.7.1. 4, (vergroten bouwvlak) 
3.7.2. 5, (t.b.v. het omzetten van de tweede agrarische bedrijfswoning naar wonen) 
3.7.3. 12. (t.b.v. vervolgfuncties) 

 
- als nieuw punt f. toe te voegen bij: 

3.3.2. f,  (kuilplaten buiten bouwvlak)   
”agrarische ontwikkeling alleen mag plaatsvinden als de waarden van natuur en landschap 
worden beschermd en versterkt” 
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