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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Ten noorden van het buurtschap Kerklaan in Loenen ligt een klein agrarisch gebied, dat is
ingeklemd tussen de Provinciale wegen N201, de N402 en de Oostkanaaldijk/ het Amsterdam-
Rijnkanaal. In het meest noordoostelijke gedeelte ligt direct ten zuiden van de N201 een
rioolzuiveringsinstallatie en een vrachtwagenparkeerplaats.

Het plangebied maakt onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan "Landelijk Gebied
Loenen" (2003), waarin de gronden zijn bestemd voor "Bedrijfsdoeleinden" met de aanduiding
‘Opslag zonder bebouwing’. De vrachtwagenparkeerplaats is hier al vanaf 2003 aanwezig.

In het kader van de 10 jaarlijkse actualisatie wordt een integrale herziening van het
bestemmingsplan voorbereid, te weten het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Het
voorontwerp heeft vanaf 20 december 2013 tot en met 30 januari 2014 ter inzage heeft gelegen.
Als aanvulling hierop is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, zodat het bestaande gebruik
wordt gelegaliseerd binnen de in het bestemmingsplan vast te stellen bouw- en gebruiksregels.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de voormalige gemeente Loenen ten oosten
van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Oostkanaaldijk. In noordelijke richting ligt de Provinciale
weg N201. In de Oksel van de N201 en het Oostkanaaldijk ligt een afvalwaterzuiveringsinstallatie
met de vrachtwagenparkeerplaats. Meer zuidelijk ligt het buurtschap Kerklaan. In onderstaande
plattegrond is het plangebied met een gearceerde driehoek aangeduid.

Figuur 1: Plattegrond plangebied (gearceerde rode driehoek) en omgeving.
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1.3 Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het volgende bestemmingsplan:

Bestemmingsplan Raadsbesluit GS-besluit Kroon
Landelijk Gebied Loenen 1 juli 2003 17 februari 2003 -

In het bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor "Bedrijfsdoeleinden” met de aanduiding
‘opslag zonder gebouwen’ (Bo(z) (artikel 6 van de voorschriften). Deze gronden zijn bestemd
voor opslag behorende tot categorie 2 (figuur 2). Het gebruik ten behoeve van een
vrachtwagenparkeerplaats is hiermee in strijd. In het bestemmingsplan is geen vrijstellings- en /of
wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Figuur 2: uitsnede plankaart bestemmingplan Landelijk Gebied Loenen.

Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Noord
In het voorontwerpbestemmingsplan van december 2013 is het plangebied al opgenomen als
‘Bedrijf’ in de milieucategorieën 1 en 2 met de functieaanduiding ‘Parkeerterrein’. Een uitsnede
van de plankaart is opgenomen in figuur 3. Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter nadere
toelichting op de in het bestemmingsplan opgenomen bedrijfsbestemming, waarin een
parkeerterrein binnen de bestemming ‘Bedrijf’ mogelijk wordt gemaakt.

Figuur 3: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
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1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin wordt het voor deze ruimtelijke
onderbouwing relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 3
beschrijft de huidige situatie en geeft een planbeschrijving van de nieuwe toestand. Het vierde
hoofdstuk omvat de omgevingsaspecten, zoals milieu, Watertoets en archeologie. Ook overige
uitvoeringsaspecten worden hier beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de beoordeling van het
verzoek om hieraan medewerking te verlenen.
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2. Beleidskader

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
met bijbehorende stukken aangenomen. De Minister van Infrastructuur en Ruimte heeft op 13
maart 2012 het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden.
De structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteit- en ruimtelijke
ordeningsbeleid. Dit nieuwe beleid vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte en de
structuurvisie Randstad 2040. De structuurvisie heeft betrekking op:
 rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving,

water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden;
 rijksbelangen met betrekking tot (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie;
 rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de economische

structuur.
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere
verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat het Rijk
de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale
schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het landschaps- en
natuurdomein fors ingeperkt. Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en uitvoering van
verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Alleen
in de stedelijke regio’s rond de mainports (Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.) zal het Rijk
afspraken maken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige
sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor binnenstedelijk bouwen,
Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het Rijk los. Het hieraan
gerelateerde Programma Randstad Urgent en Nota Ruimte Budget is eveneens vervallen.
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen neemt het Rijk enkel nog een ‘ladder’ voor duurzame
verstedelijking op (gebaseerd op de ‘SER-ladder’). Deze ladder is verankerd in het Besluit
ruimtelijke ordening. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal
maatwerk.

2.1.2 AMvB Ruimte (2011)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (afgekort Barro) bevat een beperkt aantal
beslissingen van wezenlijk belang (13 nationale belangen) uit de nieuwe Structuurvisie. Deze
algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal
niveau. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze
13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening en de hierbij behorende ministeriële regeling zijn op 30 december 2011 in
werking getreden. Op 1 oktober 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere
beleidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om onder andere de hier relevant zijnde onderwerpen:
 rijksvaarwegen;
 hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
 ecologische hoofdstructuur (EHS).
Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het
Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en
vermindering van de bestuurlijke drukte.

Conclusie
In het Barro is een aantal algemene regels opgenomen, welke doorwerking hebben op
provinciaal en gemeentelijk beleid. Met deze planontwikkeling zijn geen rijksbelangen gemoeid
als genoemd in het Barro.
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2.1.3 Nota Belvedère

De Nota is een interdepartementale nota van de ministeries OCW, LNV, VROM en V&W uit 1999
en heeft als doel de cultuurhistorische identiteit van Nederland sterker richtinggevend te maken
bij de inrichting van de ruimte. Het Belvedèrebeleid hanteert daarbij een ontwikkelingsgerichte
beleidsstrategie: ‘behoud door ontwikkeling’. Deze strategie is toepasbaar bij alle ruimtelijke
ontwikkelingen in Nederland; zowel in het stedelijke en landelijke gebied als bij infrastructuur- en
wateropgaven. Cultuurhistorisch erfgoed kan gebaat zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze
vormen een nieuwe ruimtelijke drager, voorzien in een nieuwe functie, of geven een economische
impuls voor behoud van het erfgoed. De nota Belvedère is bedoeld om beleidsmaker,
marktpartijen, cultuurhistorische en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te brengen.
Geen wet, geen regelgeving, maar wel een bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid,
voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen.

Loenen aan de Vecht ligt in de Belvedèregebieden “Vecht en Plassengebied” en de “Nieuwe
Hollandse Waterlinie”. Het gebied is aangewezen vanwege het complex van landschapstypen, te
weten:
 de Vecht met het meer besloten parkachtige karakter van de oeverwallen;
 het weidse landschap van het veenweidegebied;

 de linie met haar forten en open schutsvelden.

Conclusie
Het planinitiatief betreft het vastleggen van een bestaande bedrijvenlocatie met de aanduiding
parkeerterrein. Er zijn geen strijdigheden met de beleidsuitgangspunten van de Nota Belvedère.

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Provinciale Structuurvisie 2013-2028

Provinciale Staten van Utrecht hebben op 4 februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie (PRS) vastgesteld. In de PRS legt de provincie het ruimtelijke beleid voor de
periode 2013-2028 vast. Gemeenten kunnen binnen dit beleid onder meer woningen bouwen,
natuur aanleggen, bedrijven huisvesten of recreatievoorzieningen ontwikkelen. Het nieuwe
ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat moet.
Gemeenten krijgen hierdoor meer ruimte om, binnen gestelde kaders, zelf beslissingen te nemen.
Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij voorop.

Provinciale Staten willen de provincie aantrekkelijk houden om te wonen, werken en recreëren.
De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 is daarbij de stip aan de horizon. Het
ruimtelijk beleidsvizier is daar op gericht. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen om een
integrale aanpak die voor het ruimtelijk beleid resulteert in drie pijlers:
 een duurzame leefomgeving

 vitale dorpen en steden

 landelijk gebied met kwaliteit.

Als hoofdlijn voor het verstedelijkingsbeleid richt de provincie zich primair op de
ontwikkelingsmogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied: op die manier blijven de steden,
dorpen en kernen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te ontmoeten en blijft het landelijk
gebied gevrijwaard van onnodige ruimteclaims. Ten behoeve van de leefbaarheid en
bereikbaarheid wil de provincie de verstedelijking zoveel mogelijk koppelen aan haltes en knopen
van het openbaar vervoersnetwerk.

Het beleid sluit aan bij de zogenaamde duurzame verstedelijkingsladder; deze is inmiddels in het
‘Besluit algemene regels ruimtelijke ordening’ opgenomen. De duurzame verstedelijkingsladder
houdt in dat, als de behoefte aan de voorgenomen verstedelijking is aangetoond, bij voorkeur de
volgende volgorde wordt gehanteerd: eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor
herstructurering of transformatie binnen het bestaand stedelijk gebied; voorts naar locaties die
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld, gebruikmakend van verschillende
middelen van vervoer.
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In de Provinciale Structuurvisie is het plangebied aangeduid als ‘Landbouwgebied’. Een uitsnede
van de plankaart is opgenomen in figuur 4.

Figuur 4: Uitsnede kaart ‘Landelijk gebied’ Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Beleid

Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen behouden voert de provincie een
terughoudend beleid als het gaat om de ontwikkeling van niet aan het landelijk gebied
gekoppelde functies. Slechts onder voorwaarden, met name ten aanzien van de kwaliteit van het
landelijk gebied en van de vitaliteit van al aanwezige functies zijn ontwikkelingen van niet landelijk
gebied functies aanvaardbaar.

Stedelijke functies in het landelijk gebied

Op veel plaatsen in het landelijk gebied is sprake van bebouwingsconcentraties met stedelijke
functies die geen rode contour hebben gekregen. De provincie biedt hier ruimte voor verdichting
van de concentraties, mits de omgevingskwaliteit, met name het landschap, voldoende is
geborgd.

Niet-agrarische bedrijven

In het landelijk gebied komen ook niet-agrarische bedrijven voor. Voorkomen moet worden dat
deze ruimtelijk zodanig beperkt worden in hun ontwikkeling, dat geen sprake meer kan zijn van
voortzetting van de bestaande bedrijfsvoering. Daarom vindt de provincie 20% uitbreiding van de
bebouwing aanvaardbaar. In bijzondere gevallen kan dit niet genoeg zijn voor het voortzetten van
de bedrijfsvoering. Mits de noodzaak goed wordt onderbouwd, kan een ruimere uitbreiding dan
aanvaardbaar zijn. In alle gevallen moet een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd zijn.

Conclusie
Het parkeerterrein voor vrachtwagens is vanaf 2003 gevestigd aan de Oostkanaaldijk nabij 2 in
Loenen aan de Vecht. Hiervoor was een opslagterrein voor bouwwegenmaterialen aanwezig van
de provincie Utrecht. Deze bedrijfsactiviteiten vallen onder de noemer bestaand niet-agrarisch
bedrijf in het landelijk gebied, zodat voortzetting hiervan is toegestaan. Vanwege het
conserverende karakter van het bestemmingsplan, waarin alleen de bestaande situatie wordt
gelegaliseerd, worden er geen kernkwaliteiten van het landelijk gebied aangetast door het bedrijf
op te nemen in het voorliggende bestemmingsplan, temeer daar de planlocatie ligt ingeklemd
tussen de rioolzuiveringsinstallatie en de hoger gelegen N201. De provinciale belangen worden
hierdoor niet geschaad.

plangebied
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2.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2012

Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Utrecht 2012 vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op artikel 4.1, eerste lid van de Wro.
Doel van de verordening is om provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening te
laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De verordening bevat daartoe bepalingen die bij
het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen in acht moeten worden genomen. De
verordening heeft alleen betrekking op nieuwe plannen en besluiten. De verordening bevat geen
bepalingen die de burger rechtstreeks binden. Normen uit de verordening moeten eerst vertaald
worden in een gemeentelijk planologisch besluit.

Gemeenten nemen in hun bestemmingsplan regels op voor verstedelijking in het landelijk gebied,
woningen in het landelijk gebied, bebouwingsenclaves en –linten, woonschepen, bestaande niet-
agrarische bedrijven, bestaand grond-, weg- en waterbouwbedrijf en algehele agrarische
bedrijfsbeëindiging of verplaatsing (artikelen 4.2 t/m 4.7).

Verstedelijking in het landelijk gebied is op grond van artikel 4.2 alleen toegestaan wanneer de
ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met onder andere artikel 4.4 (bebouwingsenclaves
en –linten) en artikel 4.6 (bestaande niet-agrarische bedrijven).

Conclusie
Het tussen de hoger gelegen N201 en waterzuiveringsinstallatie ingeklemde parkeerterrein ten
oosten van de Oostkanaaldijk ligt enigszins verscholen achter bestaand groen. De ruimtelijke
kwaliteit wijzigt niet. Dit parkeerterrein is al vanaf 2003 aanwezig, zodat hier sprake is van een
reeds jarenlange bestaande situatie. Eerder is de bedrijfsvestiging al opgenomen in het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen (2003) als ‘Bedrijfsdoeleinden’ met de aanduiding
‘opslag’. De huidige situatie wordt als zodanig vastgelegd in de actualisatie van dit
bestemmingsplan, waarbij de aanduiding ‘opslag’ alleen wordt gewijzigd in ‘parkeerterrein’. Voor
het overige wordt voldaan aan de voorwaarden dat de bedrijfsfunctie naar aard en omvang niet
leidt tot een toename van de invloed op de omgeving, zodat er geen strijdigheid is met het
provinciaal belang.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Strategische visie ‘Focus op morgen’

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 29 januari 2013 de strategische visie ‘Focus op
morgen’ vastgesteld. De toekomstvisie bevat deze kaders en biedt een meetlat waarlangs, los
van de (politieke) waan van de dag bestuurlijke en beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen
worden. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen:
• een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht;
• inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet;
• de opgaven en kansen voor de toekomst;
• het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Stichtse Vecht.

De visie vormt ook een basis om met diverse partners (‘steakholders’) in gesprek te gaan en te
werken aan een offensieve strategische agenda. Het is de taak van het college om deelvisies op
te stellen op de diverse beleidsterreinen, voor de korte en middellange termijn waarbij de
uitgangspunten van gebiedsgericht werken en de nota burgerparticipatie worden gehanteerd.

Economische vitaliteit
Het realiseren van economische vitaliteit is een cruciale opgave juist voor ons mooie, kwetsbare
en daarmee ook kostbare gebied. De middelen die economische ontwikkelingen opleveren, geven
de mogelijkheid om op andere gebieden te investeren. Zowel de bestaande als nieuwe economie
moet worden ondersteund.

Conclusie
Het parkeerterrein voor vrachtwagens valt onder de noemer bestaande economie. Door het
vastleggen van deze bestemming wordt het mogelijk om stalling van vrachtwagens buiten de
bebouwde kom te parkeren, zodat (geluids)overlast wordt tegengegaan nabij woningen in de
bebouwd kom bij het transportbedrijf Van Ekris B.V..
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2.3.2 Structuurschets Loenen

Op 20 april 1993 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen de
Structuurschets Loenen vastgesteld. De Structuurschets omvat een locatiestudie voor nieuwe
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, een studie naar een rondweg om Loenen en een
Landschapsvisie. De Landschapsvisie bevat een analyse van het landschap in de gemeente. Op
basis daarvan wordt een globale visie op het landschap beschreven. De belangrijkste elementen
daaruit zijn:
- behoud en versterking van de kenmerkende landschappelijke structuren;
- behoud en versterking van het contrast tussen stroomruggen en komgebieden;
- behoud en versterking van noord-zuidgerichte ecologische verbindingszones;
- realisatie van oost-westgerichte ecologische verbindingszones;
- uitbreiding van het recreatief fietspadennet.

Conclusie
De structuurschets heeft een hoog abstractieniveau, waar niet op perceelniveau uitspraken
worden gedaan. Het vanaf 2003 aanwezige parkeerterrein naast de bestaande
afvalwaterzuiveringsinstallatie is niet in strijd is met de uitgangspunten van de structuurschets.

2.3.3 Beeldkwaliteitsplan Landelijk gebied Breukelen - Loenen

Doelstelling van het beeldkwaliteitsplan voor het totale buitengebied van Loenen en Breukelen is
om de bestaande beeldkwaliteit van het landelijke gebied te behouden en waar mogelijk te
versterken. Het plan streeft daarom naar beeldkenmerken die passen bij de
ontstaansgeschiedenis en karakteristieken van het buitengebied. Beeldkwaliteit wordt beschouwd
als een belangrijk aspect van de leefomgeving. Inzicht in de bestaande kwaliteiten vormt
enerzijds het uitgangspunt voor behoud en versterking van de karakteristieke kwaliteiten,
anderzijds is hierop het ontwikkelingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied
gebaseerd. Ook kleinschalige natuurontwikkelingen maken hier deel van uit.

Het beeldkwaliteitsplan sluit aan op het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen. Het
landschapsontwikkelingsplan geeft een visie op de functies, de bestaande
landschapskarakteristiek en de gewenste landschapsontwikkeling van de verschillende
deelgebieden. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de samenhangende beeldkwaliteit van bepaalde
structuren en op het lagere schaalniveau van daarbinnen gelegen erven, bebouwing en
kleinschalige landschapselementen, zoals beplantingen en water. Het beeldkwaliteitsplan sluit
aan op de welstandsnota, maar gaat veel uitgebreider in op het buitengebied. Het plan vormt
daardoor een toevoeging op de welstandsnota.

Conclusie
De bestaande bedrijfssituatie wordt in de actualisatie van het bestemmingsplan gelegaliseerd. Er
vinden geen nieuwe (bouw)activiteiten plaats, zodat deze ontwikkeling niet in strijd is met de
uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan.

2.4 Conclusie

De planontwikkeling is in overeenstemming is met het rijksbeleid, omdat sprake is van een
bestaande bedrijfsactiviteit, welke is ingesloten tussen de Provincialeweg en de aldaar gelegen
afvalwaterzuiveringsinstallatie. De Ladder voor duurzame verstedelijking is hier niet van
toepassing.
Op de provinciale Structuurvisie is het gebied aangeduid als landelijk gebied, buiten de
zogenaamde rode contour. De voorgestane ontwikkeling wordt in overeenstemming beschouwd
met het provinciale beleid, omdat er geen sprake is van nieuwvestiging, maar van conserverend
beleid, welke noodzakelijk is voor een doelmatige voortzetting van de bedrijfsvoering die reeds
sinds 2003 in deze vorm bestaat.
De bestaande bedrijfsmatige activiteiten zijn eveneens in overeenstemming met de
uitgangspunten van het gemeentelijke beleid, zoals dat eerder is vastgelegd in het
bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Loenen' en de in 2003 verleende (tijdelijke) vrijstelling ten
behoeve van het parkeren van vrachtwagens. Gelet op het vorenstaande kan worden
geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling in overeenstemming
is met het rijksbeleid, het provinciale- en gemeentelijke beleid.
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3. Planbeschrijving

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Het buitengebied kan worden gekarakteriseerd als een veenweidegebied. Het maakt deel uit van
het Groene Hart. Bij de ontwikkelingsrichting speelt de agrarische sector een sleutelrol. In het
vigerende bestemmingsplan voor het landelijke gebied van de voormalige gemeente Loenen is
gekozen voor een ruimtelijke zonering van verschillende deelgebieden. Het ruimtelijk beleid is
hier zodanig vormgegeven dat de bijzondere kwaliteiten van het landelijk gebied kunnen worden
behouden en ontwikkeld zonder dat de ontwikkelingsruimte van de belangrijkste beheerder van
deze kwaliteiten, de landbouw, onevenredig wordt beperkt. Een en ander heeft geleid tot een
zonering van het plangebied, die de basis vormt voor het afwegingskader voor toekomstige
ontwikkelingen. Op basis van de analyse van de verschillende functies is het deelgebied tussen
de Oostkanaaldijk en Rijksstraatweg ingedeeld in de zone 'Agrarisch gebied met
landschapswaarden (AL)'. Hier geldt als uitgangspunt een optimale ontwikkeling van de
grondgebondenveehouderij. De weidegronden zijn momenteel als zodanig in gebruik.
Bestaande niet agrarische functies zijn als zodanig bestemd in het geldende bestemmingsplan. In
dit geval betreft het Bedrijfsdoeleinden met de aanduiding opslag voor het ten noorden van de
N201 gelegen bedrijfsterrein.

3.2 Planbeschrijving

Het bedrijfsperceel, groot circa 1.500 m², was tot circa 1995 in gebruik door de provincie Utrecht
voor de op- en overslag van wegenbouwmaterialen. Het perceel is hierna verkocht. De huidige
eigenaar heeft het perceel hierna vanaf 2003 in gebruik genomen als parkeerterrein voor circa
acht vrachtwagens van transportbedrijf van Ekris Transport BV, omdat dit aan de Binnenweg 65
in Loenersloot gevestigde bedrijf (geluids)overlast verzoorzaakte voor de (woon)omgeving door
stalling van vrachtwagens op het nabij gelegen terrein De Werf.
Voor het plaatsen van een hekwerk met een schuifpoort en het plaatsen van 4 zeecontainers
hebben burgemeester en wethouder van de voormalige gemeente Loenen eerder een tijdelijke
vrijstelling verleend ten behoeve van het parkeren van vrachtwagens (bouwvergunning van 16
mei 2003, nummer 2003/026). Het gerende parkeerterrein ligt ingeklemd tussen de noordelijk
gelegen N201 en de zuidelijk gelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het perceel wordt in
westelijke richting ontsloten op de Oostkanaaldijk. Ten noorden van de de inrit staat een C2000
zendmast. Het voornemen is voorts om een technische ruimte te realiseren voor o.a. het
camerasysteem, techniek en schuifpoort.

Vrachtwagenparkeerterrein, gezien vanaf Oostkanaaldijk (foto Google Earth)
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Enkele foto’s van het vrachtwagenparkeerterrein.

3.3 Verkeer

De Oostkanaaldijk vormt de verbindingsweg tussen Loenen aan de Vecht en Nigtevegt. Via de
Kerklaan en Slootdijk is de Rijksstraatweg bereikbaar, een gebiedsontsluitingsweg voor
Breukelen, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis. Deze weg heeft daarmee een belangrijke
doorgaande verkeersfunctie. Dit uit zich in een op dit intensieve verkeer afgestemde inrichting.
Het plangebied zelf wordt door middel van een bestaande inrit op de Oostkanaaldijk ontsloten.
Voor het verbreden van de inrit van circa 4 naar 8 meter aan de oostelijke oever van het
Amsterdam-Rijnkanaal heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat, directie Utrecht op 22 mei 2003 (kenmerk ANC 2003/824) een vergunning
verleend op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, nadat burgemeester en
wethouders van de voormalige gemeente Loenen eerder een inritvergunning hadden verleend
(besluit van 2 april 2003). Op het parkeerterrein kunnen circa 8 vrachtwagens worden gestald.

De Oostkanaaldijk met links het Amsterdam-Rijnkanaal en rechts het vrachtwagenparkeerterrein.
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4. Omgevingsaspecten

De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien de laatste decennia steeds meer naar
elkaar toe. Ook op rijksniveau wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de wisselwerking
tussen milieu en ruimtelijke ordening. Milieubeleid kan beperkingen opleggen aan de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen maar is primair bedoeld om een zo optimaal mogelijke leefomgeving te
realiseren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieuaspecten die een rol spelen bij ruimtelijke
ontwikkeling binnen dit plan. Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk toegelicht voor zover
deze relevant zijn voor het oprichten van een parkeerterrein voor vrachtwagens.

4.1 Milieu

De te behandelen thema’s die vanuit een oogpunt van milieu van belang zijn voor deze
planontwikkeling zijn M.E.R., milieuzonering, geluid, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat sprake is van een bestaande situatie, waarvoor al op
16 mei 2003 een tijdelijke vrijstelling is verleend voor het oprichten van vier zeecontainers en een
hekwerk met een schuifpoort ten behoeve van het parkeren van vrachtauto’s.

4.1.1 Besluit m.e.r.

Wettelijk kader
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling ook uitgevoerd
moet worden als een project, dat wordt genoemd in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r.,
nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Omdat dit project wordt genoemd in de D-lijst (categorie
D 11.3, de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein), maar de omvang een
oppervlakte heeft van minder dan 75 ha, kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-
beoordeling.

Onderzoek/ beoordeling
Algemeen
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door
de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare
en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese
regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet
milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen behorende
bij het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven.

Plan/ besluit
In het onderhavige geval is sprake van een bedrijventerrein met een oppervlakte van afgerond
1.500 m². In de hierna volgende paragrafen wordt aangetoond dat 'belangrijke nadelige gevolgen'
voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Momenteel is het gebied bestemd als opslagterrein.
De planontwikkeling zit qua omvang ruim onder de grens voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteit. Op basis van de kenmerken genoemd in Bijlage III van de Europese richtlijn 'betreffende
de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particulier projecten' dient te worden gemotiveerd
waarom geen MER noodzakelijk is voor de beoogde ontwikkeling. Het plan is getoetst aan de
volgende kenmerken.

 Kenmerken van het project
Sprake is van een zeer geringe omvang van het plangebied, terwijl er geen cumulatie is met
andere projecten. Evenmin is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan de orde. Voorts is er
geen sprake van productie van afvalstoffen en verontreiniging. Hinder wordt ondervangen door
voldoende afstand te houden van nabijgelegen milieugevoelige activiteiten (in paragraaf 4.1.2
wordt hierop nader ingegaan). Risico van ongevallen speelt eveneens niet bij de voorgestelde
functiewijziging.
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 Plaats van het project
Het parkeerterrein ligt ongeveer 2 kilometer ten westen van het Natura 2000-gebied "Oostelijke
Vechtplassen". Er zullen geen significante negatieve effecten c.q. aantastingen van natuurlijke
kenmerken van de Oostelijke Vechtplassen of andere Natura 2000-gebieden optreden, omdat
feitelijk sprake is van een reeds jarenlange situatie. Het plangebied is voorts niet van historisch,
cultureel of archeologisch belang. Dit aspect is beschreven in paragraaf 4.3.

 Kenmerken van het potentiële effect
Het project heeft in samenhang met de hiervoor genoemde criteria geen aanzienlijke effecten op
de bevolking. Evenmin is er sprake van een grensoverschrijdend karakter. Bovendien is er geen
sprake van een onomkeerbaarheid van het effect. De complexiteit is gering gelet op de omvang
van het plangebied.

Conclusie
Op basis van bovenstaande korte toelichting in relatie tot vormvrije M.e.r.-beoordeling kan
worden geconcludeerd dat de beoogde planontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu tot gevolg zal hebben.

4.1.2 Milieuzonering

Wettelijk kader
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid kan
mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid,
geur, stof en gevaar. Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en
milieugevoelige functies met elkaar worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op
mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet milieubeheer, Algemene
Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure Bedrijven en
Milieuzonering (VNG, 2009).
De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige
functie, zoals bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het
geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan
een afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven.

Van een 'rustig buitengebied' is sprake wanneer er in de nabijheid vrijwel geen andere functies
voorkomen. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer. Een 'gemengd gebied' is een
gebied met een matige tot sterke functiemenging. Lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype
gemengd.

Onderzoek/ beoordeling
Het plangebied grenst aan de Provinciale weg N201 en is daarom aan te merken als een
gemengd gebied. De richtafstanden uit de VNG-publicatie voor de omgevingstypen bij
verschillende hindercategorieën zijn in tabel 4.1 vermeld.

Tabel 4.1: Richtafstanden en omgevingstype.
Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype

rustig buitengebied
Richtafstand tot omgevingstype
gemengd gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m
3.2 100 m 50 m
4.1 200 m 100 m
4.2 300 m 150 m

Met behulp van het inrichtingenbestand is geïnventariseerd welke bestaande woningen relevant
kunnen zijn voor het plangebied, waarbij rekening is gehouden met het feit dat hier sprake is van
een reeds bestaande situatie (vanaf 2003), terwijl de brochure uitsluitend is bedoeld voor nieuwe
situaties.
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Een parkeerterrein voor vrachtauto’s (met koelinstallatie) valt onder milieucategorie 3.2.
Uitgaande van een gemengd gebied geldt hier een richtafstand van 50 meter. De afstand tussen
het dichtstbijzijnde niet tot de inrichting behorende geluidsgevoelige objecten ligt op een afstand
van meer dan 200 meter, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden
gegarandeerd voor verderop gelegen woningen.

Conclusie
De planontwikkeling geeft vanuit milieuzonering geen beperkingen voor de aanwezige c.q.
nieuwe milieugevoelige activiteiten.

4.1.3 Geluid

Wettelijk kader
Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig
worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen hier lichamelijke en
psychische klachten door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe onderzoek uit te
voeren naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde
onderzoeksgebieden (zones) langs wegen. Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder
regels aan de maximale geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen. Voor deze
bestemmingen zijn voorkeursgrenswaarden opgesteld. Deze voorkeursgrenswaarden worden
mede bepaald door de locatie van de gevoelige bestemmingen en het type weg. Bij realisatie van
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen dient de geluidsbelasting ten hoogste de
voorkeursgrenswaarde te bedragen.

Onderzoek/ beoordeling
Verkeerslawaai
De functie van vrachtwagenparkeerplaats valt niet onder de noemer geluidsgevoelige gebouwen,
zodat de Wet geluidhinder hierop niet van toepassing is voor wat betreft wegverkeerslawaai ten
gevolge van de Oostkanaaldijk en N201.

Industrielawaai
De bedrijfsactiviteiten vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit milieubeheer). Voldaan kan worden aan de hierin gestelde voorwaarden. Dit
betekent dat de verderop gelegen woningen niet worden beperkt door deze planontwikkeling.
Andersom geredeneerd blijft er voor deze woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Conclusie
Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling.

4.1.4 Bodem

Wettelijk kader
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het
natuurlijk leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit
mee te nemen in de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit
bodemkwaliteit en de Woningwet stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van
verontreinigingen. Indien bij planvorming blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied
aanwezig zijn, wordt op basis van de aard en omvang van de verontreiniging én de aard van de
ruimtelijke plannen beoordeeld welke gevolgen dit heeft.

Onderzoek/ beoordeling
Bij aanvang van verhuur van de locatie ten behoeve van een parkeerterrein is een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd door Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V. te Broek op
Langedijk (rapport van 5 juni 2003, project 7380, bijlage 1). Op basis hiervan kan het volgende
worden geconcludeerd (overgenomen uit rapport).

De gestelde hypothese, dat naar aanleiding van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek1 de
verwachting was dat de toplaag matig tot sterk verontreinigd zou zijn met diverse metalen en dat
de rest van de locatie onverdacht was, is niet bevestigd. In de toplaag zijn enkel lichte
verhogingen aangetoond aan metalen. Daarnaast zijn er lichte verhogingen aangetoond aan

1 Verkennend milieukundig bodemonderzoek van Lexmond Milieu-Adviezen B.V. van november 1995 (rapport 95.11051/MR).
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minerale olie en PAK's. Waarschijnlijk zijn deze verhogingen gerelateerd aan het asfalt dat tevens
in de bodem is aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verhogingen aangetoond, in het
grondwater is de concentratie zink licht verhoogd aangetoond, mogelijk het gevolg van uitloging
uit de bodem. Tevens is er asbest waargenomen op het maaiveld.
De sterke verhogingen aan chroom en koper uit het voorgaande bodemonderzoek zijn niet
opnieuw aangetoond en vermoedelijk grotendeels verwijderd met het afvoeren van de voormalige
verhardingslaag.
De lichte verhogingen zijn geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.
Gezien de toekomstige bestemming van de locatie is in het kader van het vastleggen van de
nulsituatie een aanvullend asbest onderzoek niet noodzakelijk.
Gezien het huidige gebruik is een actualisatie van het onderzoek achterwege gelaten. Bij
nieuwbouwontwikkelingen die binnen de beheerskaders van dit bestemmingsplan mogelijk zijn,
zal vanuit Bouwbesluit en Bouwverordening binnen de omgevingsvergunningverlening worden
zorg gedragen voor een goede bodemkwaliteit.

Conclusie
Er zullen geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de
bestaande activiteiten op het onderhavige plangebied.

4.1.5 Luchtkwaliteit

Wettelijk kader
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in
hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen).

In de wet zijn onder andere regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide,
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de
Arbeidsomstandighedenwet. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden.

Tabel 4.2: Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer.
Stof Toetsing norm Grenswaarden geldig
Stikstofdioxide (NO2)

Jaargemiddelde concentratie 40 g/m3 vanaf 2015

Fijn stof (PM10)*
Jaargemiddelde concentratie 40 g/m3 vanaf 11 juni 2011

24-uurgemiddelde concentratie Max. 35 keer p.j. meer

dan 50 g/m3

vanaf 11 juni 2011

* Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de Wet
milieubeheer behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

De Wet luchtkwaliteit (artikel 5.16, eerste lid, Wm) stelt dat ruimtelijke plannen doorgang kunnen
vinden indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde;
b. de luchtkwaliteit ten gevolge van de plannen (per saldo) verbetert of ten minste gelijk blijft;
c. de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en PM10

in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder
dan 3% van de grenswaarde verstaan;

d. het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL).

Een luchtkwaliteitberekening is niet vereist, wanneer kwalitatief onderbouwd kan worden dat er
geen sprake is van relevante verschillen tussen het IBM-project waarover een besluit wordt
genomen en de wijze waarop het project is opgenomen in het NSL. Indien een in het NSL
vermeld IBM-project uitgebreid wordt, zijn wel concentratieberekeningen vereist. Dan dienen
deze inzicht te geven in de consequenties van de verschillen voor de concentratieniveaus in de
zichtjaren van het NSL. Op basis van dit inzicht is het mogelijk te beoordelen of het besluit,
ondanks de verschillen met het NSL, valt binnen de reikwijdte van artikel 5.16, eerste lid, onder d,
Wm (“grondslag NSL”).
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Luchtkwaliteit en goede ruimtelijke ordening
Naast de bovenstaande bepalingen wordt in de Wet Luchtkwaliteit een relatie gelegd met de Wet
Ruimtelijke Ordening, in de zin van dat bij een nieuwe ontwikkeling er sprake moet zijn van een
“goede ruimtelijke ordening”. Een dergelijke afweging wordt uiteindelijk gemaakt in samenspraak
met de andere milieuaspecten. Gekeken naar het aspect luchtkwaliteit kan gesteld worden dat de
huidige grenswaarden geen absolute bescherming bieden – ook onder de normen kunnen, vooral
bij gevoelige groepen gezondheidseffecten optreden. In het algemeen geldt voor een goede
luchtkwaliteit - hoe verder van een drukke weg (de belangrijkste bron van luchtvervuiling) hoe
beter.

Onderzoek/ beoordeling
De Omgevingsdienst heeft in verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Noord Luchtkwaliteitskaarten gemaakt. Hierop zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn
stof voor het jaar 2012 berekenend met het rekenmodel GeoMilieu, versie 2.13. In dit rekenmodel
is het rekenhart STACKS geïntegreerd, welke voldoet aan de Regeling beoordeling. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de concentratie stikstofdioxide en fijn stof zich beneden de wettelijk
toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m³ bevinden.
De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide van 200 microgram per m³ wordt
overschreden wanneer de concentraties gemiddeld op jaarbasis boven de 60 microgram per m³
uitkomen. De concentraties in het plangebied overschrijden nergens de grens van 60 microgram
per m³. Dit betekent dat voor het hele plangebied, waarin ook de bedrijfsontwikkeling aan de
Oostkanaaldijk nabij 2 in Loenen aan de Vecht is gelegen, aan de uurgemiddelde grenswaarde
wordt voldaan.

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde
van 50 microgram per m³ van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit
statistische vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie
van 31,3 microgram per m³ vaker dan 35 keer wordt overschreden. Aangezien de concentratie
fijn stof in het plangebied niet boven de 31,3 microgram per m³ uitkomt, wordt aan deze
daggemiddelde grenswaarde voldaan.

Om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in het plangebied is met behulp van de NIBM-tool
berekend of het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof in de
buitenlucht. Hierbij is het extra aantal vervoerbewegingen ingevoerd zijnde 5 werkdagen x 16
vrachtwagenverkeersbewegingen (weekdaggemiddelde). Op basis hiervan is gebleken dat de
bijdrage van het extra verkeer niet in betekenende mate is, zodat er geen nader onderzoek nodig
is.

Tabel 4.3 Berekening luchtkwaliteit

Conclusie
Op basis van het onderzoek van de Omgevingsdienst blijkt dat de grenswaarden voor
stikstofdioxide en fijn stof in het plangebied aan de Oostkanaaldijk nabij 2 in Loenen aan de
Vecht niet worden overschreden. Met behulp van de NIBM-tool is voorts berekend dat het plan
niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof in de buitenlucht. Dit
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betekent dat er wordt voldaan aan het wetgevende kader voor luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in
hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer.

4.1.6 Externe veiligheid

Wettelijk kader
Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er
iets mis mocht gaan tijdens de opslag, productie of het transport van gevaarlijke stoffen. De
daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de EV worden twee
normstellingen gehanteerd:
1. Het Plaatsgebonden risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor

burgers.
2. Het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van

calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR:
- rond inrichtingen, waarin opslag/verwerking van gevaarljke stoffen plaatsvindt;
- langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden

vervoerd.

Onderzoek/ beoordeling
Het Besluit is alleen van toepassing op beperkt kwetsbare objecten en kwetbare objecten.
Onderhavige planontwikkeling valt niet onder deze noemer, zodat het Besluit externe veiligheid
niet van toepassing is.

Risicokaart Utrecht
De risicokaart Utrecht geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de kaart staan
meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn afkomstig van
gemeenten, waterschappen, provincie en de rijksoverheid. Op de risicokaart (zie figuur 5) zijn in
de (directe) omgeving geen risicovolle bedrijven gevestigd.

Figuur 5: Uitsnede risicokaart Utrecht.

Conclusie
Bij Externe Veiligheid gaat het om de gevaren die in de directe omgeving aanwezig zijn in het
geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoeren van
gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Het vaststellen
van het bestemmingsplan is niet in strijd met beleid en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) staat de uitvoering van deze
planontwikkeling dan ook niet in de weg.

Plangebied



Ruimtelijke onderbouwing "parkeerterrein vrachtwagens Oostkanaaldijk nabij 2” (ontwerp) 19

4.2 Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één
van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan
het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen
in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.

Een Watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding
in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 worden opgenomen in
onder meer de toelichting bij een ruimtelijke ontwikkeling. Doel van de Watertoets is de relatie
tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te
versterken.

Beleidskader
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota’s verschenen aangaande
de waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante
nota’s.

Europa
Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) van kracht geworden.
In het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en
verbeteren van de aquatische ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt
als norm dat oppervlaktewateren binnen 15 jaar na inwerkingtreding moeten voldoen aan een
‘goede ecologische’ toestand (GET). Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren,
geldt dat de oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een ‘goed ecologisch potentieel’
(GEP). Inmiddels zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt.

Rijk
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een
duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook
worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de
opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's
waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met
ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal
Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar
aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht op duurzame
veiligheid en zoetwatervoorziening.

Provincie
De watersystemen in stedelijk gebied zijn voornamelijk afgestemd op afvoer (bij regen) en
aanvoer (in droge perioden) van water. Een dergelijk systeem bezit onvoldoende veerkracht om
te kunnen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Aandachtspunten bij het streven naar een
veerkrachtige duurzame inrichting en beheer in zowel bestaand als nieuw stedelijk gebied zijn de
realisering van extra open water, de afkoppeling van schoon verhard oppervlak van de riolering,
de aanleg van een verbeterd gescheiden rioleringsstelsels, het saneren van vervuilingsbronnen,
de realisering van een natuurvriendelijke oeverinrichting en een duurzamer gebruik van
(leiding)water (duurzame waterketen).
Vanaf het begin van planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen gemeente,
waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de uitgangspunten
en wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concrete
gebiedsspecifieke ruimtelijke uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet worden
voorkomen en dat de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren” moet worden
gehanteerd. Voor nieuw stedelijk gebied, dient rekening te worden gehouden met de eis voor het
minimale wateroppervlak ten behoeve van de waterberging; dit moet 10% van het bruto stedelijk
gebied worden (inclusief stadsrand).
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Waterbeheerder
De locatie ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
De uitvoerende taken worden verricht door Waternet. Het schap is in dit gebied verantwoordelijk
voor de waterhuishouding: het waterkwaliteitsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor
de waterkeringen. Voor elk specifiek bouwproject wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder
over de effecten van de bebouwing op het waterbeheer. De waterbeheerder voert de Watertoets
uit.

Het Hoogheemraadschap heeft een waterbeheersplan opgesteld. Water, plassen, vaarten, sloten
en rivieren moeten geschikt zijn om in en bij te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast
speelt water een belangrijke rol bij natuur- en milieuontwikkeling. Om dit te bereiken moet water
gezond zijn, goed worden beheerd en onderhouden en niet worden belast met vervuilende
stoffen. Het waterpeil moet in orde zijn en water moet een thuisbasis zijn voor verschillende
planten en dieren. Al deze onderdelen zijn verwerkt in het Waterbeheersplan. Het uitgangspunt
van het Waterbeheersplan is meer ruimte voor water om:
• steden en land in te richten;
• samen te werken aan gezond en veilig water, dat ook voor volgende generaties beschikbaar is;
• water te kunnen aan- en afvoeren én te kunnen bergen;
• wateroverlast tegen te gaan;
• natuur te ontwikkelen;
• te recreëren.

Naast het bestemmingsplan is het gestelde in de Keur van het Hoogheemraadschap AGV van
toepassing. Voor het keurgebied gelden bepalingen tot het onderhoud en gebruik van wateren,
oevers en waterkeringen zowel bovengrond als in de grond.

Beschrijving waterkwantiteit
Op grond van de richtlijnen van het hoogheemraadschap dient 10 % van het verhard oppervlak te
worden gecompenseerd met water, wanneer de verharding met meer dan 500 m² toeneemt ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie. Het realiseren van watercompensatie is niet nodig,
omdat het verhard oppervlak niet wijzigt. Geen gebruik zal worden gemaakt van uitloogbare
materialen.

In het kader van de verplichte Watertoets is het voorontwerpbestemmingsplan om advies
voorgelegd aan Waternet (namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht), waarin
deze planontwikkeling al was opgenomen.

Conclusie
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de in dit
bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling.

4.3 Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen en in 1998 door Nederland geratificeerd.
Doelstelling van het verdrag is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als
gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het
archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het
plan een rol spelen.
In het verdrag van Malta wordt gesteld dat de archeologie van wezenlijk belang is voor de
geschiedschrijving van de mensheid. Het verdrag is erop gericht deze waarden voor de toekomst
te behouden. De gehanteerde uitgangspunten zijn:
- archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ);
- in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden;
- de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.

Het verdrag is geïmplementeerd door inwerkingtreding van de Wet op de archeologische
monumentenzorg per 1 september 2007. Door artikel 38a van de gewijzigde Monumentenwet
1988 worden gemeenten thans verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening
te houden met eventueel aanwezige archeologische waarden. Om deze belangenafweging op
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adequate en verantwoorde wijze te kunnen maken, heeft de gemeente Stichtse Vecht een
archeologische beleidskaart op laten stellen voor haar grondgebied.

Onderzoek/ beoordeling
Langs de Vecht, hebben de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen aan de Vecht, Maarssen
en Abcoude samen een archeologische verwachtingen- en beleidskaart laten maken (2010). In
deze kaarten staat waar de kans het grootst is om archeologisch materiaal te vinden. Belangrijk
is de archeologische beleidskaart. Daarin staat, gelet op archeologische waarden, wanneer wel
of niet onderzoek moet worden uitgevoerd en waar de grenzen liggen waarbij dat wel of niet
moet.
Het plangebied is hierin aangeduid als ‘Hoge archeologische verwachting voor resten vanaf de
Vroege IJzertijd’ (zie figuur 6). Op grond van de archeologische verwachtingen- en
beleidsadvieskaart dient bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van meer
dan 500 m² archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Voor plangebieden waarvan het
project een oppervlak van minder dan 500 m² bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m is hoeft
geen onderzoek te worden uitgevoerd.
Deze vrijstellingsgrenzen scheppen ruimte voor kleinschalige ontwikkelingen door bijvoorbeeld
particulieren, maar waarborgen tevens het veiligstellen of onderzoeken/documenteren van
archeologische waarden en informatie wanneer grotere oppervlakten aan de orde zijn.

In het plangebied worden geen ruimtelijke ingrepen gedaan, omdat de planontwikkeling in dit
bestemmingsplan feitelijk conserverend van aard is. Bovendien vinden er geen bodemingrepen
plaats. Gelet hierop kan een archeologisch onderzoek achterwege worden gelaten.

Figuur 6: Uitsnede archeologische verwachtingskaart Abcoude, Breukelen, Loenen en Maarssen.

Cultuurhistorie en landschap
Cultuurhistorisch maakt de planlocatie deel uit van het uitgestrekte Hollands-Utrechtse
veengebied in het nationale landschap Het Groene Hart. Dit conserverende bestemmingsplan
tast de cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet aan. De waarden worden overigens
beschermd door het opnemen van een dubbelbestemming in het bestemmingsplan. Op grond
hiervan is het verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren,

ontginnen en ophogen;
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.

Conclusie
Het initiatief tast de cultuurhistorische en archeologische waarden niet aan, zodat er vanuit dit
gezichtspunt geen beperkingen worden gesteld aan deze planontwikkeling. De cultuurhistorische

Plangebied
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waarden en archeologische waarden worden beschermd door in het (ontwerp)bestemmingsplan
ter plaatse de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ op
te nemen.

4.4 Natuurwaarden/ Flora en fauna

Wettelijk kader
Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in werking getreden. De Nbw
1998 is gericht op 'gebiedsbescherming' en biedt de grondslag voor de aanwijzing van de Vogel-
en Habitatrichtlijngebieden. Deze gebieden worden tezamen Natura 2000-gebieden genoemd.
Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden voorziet de Nbw 1998 in een
vergunningenregime voor het realiseren of verrichten van projecten en andere handelingen die
de natuurlijke kenmerken van een aangewezen Natura 2000-gebied kunnen aantasten.
De ontwikkelingslocatie ligt op ruim 1,7 km ten westen van een Vogel- en Habitatrichtlijngebied,
te weten het gebied "Oostelijke Vechtplassen", zodat deze planontwikkeling geen nadelige
consequenties hiervoor heeft. Voorts ligt het plangebied niet binnen de EHS.
Sprake is van een voortzetting van het bestaand gebruik op het bedrijfsperceel, zodat deze
bestemmingswijziging geen feitelijke verandering betekent. Mitsdien zijn er geen significant
negatieve effecten op dit gebied (Oostelijke Vechtplassen) te verwachten.

Naast de Nbw 1998 is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet van kracht geworden. Deze wet
voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde
natuurgebieden ('soortbescherming'). Het uitgangspunt van de wet is dat beschermde planten- en
diersoorten geen schade mogen ondervinden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
openbare ruimte is het niet altijd nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te vragen. Voor o.a.
reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen, zoals onderhavige planontwikkeling,
geldt de volgende vrijstellingsregeling:
1. een algemene vrijstelling voor algemene soorten;
2. een vrijstelling voor beschermde soorten en vogels op voorwaarden, dat gehandeld wordt

volgens een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
goedgekeurde gedragscode.

Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke
ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd bij het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De voorwaarden verbonden aan een
vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de planten- en diersoorten die in
het plangebied voorkomen.

Onderzoek/ beoordeling
Het plangebied ligt op een bestaand bedrijventerrein. Onderhavig initiatief voorziet uitsluitend in
een functiewijziging van een bestaand perceel van ‘Bedrijf’ met de aanduiding ‘opslag’ naar
‘Bedrijf’ met de aanduiding ‘parkeerterrein’. Er vinden geen kap- of snoeiwerkzaamheden plaats
van aanwezig groen. Bebouwing is niet aanwezig. Er zullen geen wijzigingen qua gebruik en
geen fysieke wijzigingen plaatsvinden. De kans is dan ook nihil dat de voorgenomen activiteit een
schadelijk effect heeft op beschermde soorten. Dit in combinatie met voortzetting van het gebruik
voor een vrachtwagenparkeerplaats maakt dat hier geen te beschermen ecologische waarden
verwacht worden. Om deze reden wordt vanuit een goede ruimtelijke ordening nader onderzoek
niet noodzakelijk geacht.

Conclusie
Gelet op het vorenstaande kan worden geconcludeerd er vanuit de gebiedsbescherming
(Natuurbeschermingswet en EHS) en soortenbescherming (Flora- en faunawet) geen
belemmeringen bestaan voor deze planontwikkeling.
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4.5 Overige realiserings- en uitvoeringsaspecten

4.5.1 Kabels en leidingen

In het plangebied liggen geen waterstransportleidingen en gastransportleidingen, zodat een
beschermende regeling niet nodig is.
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5. Beoordeling project

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de planontwikkeling op basis van de verzamelde informatie getoetst aan de
gemeentelijke beleidsuitgangspunten en de provinciale toetsingscriteria. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met conclusies op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over het opnemen
van het parkeerterrein voor vrachtwagens in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk Gebied
Noord.

5.2 Boordeling verzoek aan gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan
Het verzoek is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied’,
omdat op de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" met de sub-bestemming "opslag" een
parkeerterrein voor vrachtwagens niet is toegestaan.
Vanuit stedenbouwkundige overwegingen is parkeerterrein inpasbaar, omdat er sprake is van een
bestaande situatie van een vrachtwagenparkeerplaats waarvoor eerder al in 2003 een tijdelijke
vrijstelling is verleend. Hierbij is mede in ogenschouw genomen dat het terrein tot 1996 in gebruik
was als op- en overslagterrein van wegenbouwmaterialen door de provincie Utrecht. Een
parkeerterrein voor vrachtwagens is vanuit planologisch oogpunt geen verslechtering. Daarbij
komt dat het parkeerterrein ligt ingeklemd tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de
noordelijk hoger gelegen N201. Bovendien zijn bedrijfsactiviteiten al eerder mogelijk is gemaakt in
het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen (2003).
In deze actualisatie van het bestemmingsplan wordt het bestaande parkeerterrein daarom
bestemd voor ‘Bedrijf’ met de aanduiding ‘Parkeerterrein’ zonder bouwvlak. Gelet op het
vorenstaande zijn er vanuit planologische overwegingen geen overwegende bezwaren om de
planontwikkeling bij recht op te nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

Milieu, water, archeologie en natuur
In hoofdstuk 3 zijn de milieuaspecten, water, de aanwezige archeologische waarden en
natuurwaarden onderzocht. Hieruit kan worden afgeleid dat er vanuit deze beleidsvelden geen
beperkingen zijn tegen de gevraagde functiewijziging in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk
Gebied Noord.

5.3 Toetsing provinciale beleidsregels

De gevraagde planontwikkeling is gelegen in buiten de rode contour van de Ruimtelijke
Verordening. Bestaande stedelijke functies buiten de bebouwingscontouren zijn evenwel
toelaatbaar, temeer daar sprake is van een reeds jarenlange bestaande situatie. Gesteld kan
worden dat vestiging van het vrachtwagenparkeerterrein voldoet aan het provinciale belang met
betrekking tot het voorzetten van een bestaande bedrijfsactiviteit tussen de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en de noordelijk gelegen N201.

5.4 Conclusie

De functiewijziging naar een parkeerterrein voor vrachtwagens voldoet aan de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen om geluidsoverlast van bedrijfsactiviteiten buiten de woonomgeving te
faciliteren. Ook wordt de gevraagde functie in overeenstemming geacht met het provinciale
beleid, zoals dat is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de Ruimtelijke Verordening.
Voorts zijn er vanuit oogpunt van verkeer, milieu, water, archeologie, landschap en natuur geen
overwegende bezwaren om medewerking aan dit verzoek te onthouden. Aan het verzoek kan
mitsdien planologische medewerking worden verleend door de planontwikkeling bij recht op te
nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
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Bijlage

Separaat bij deze ruimtelijke onderbouwing is de volgende bijlage in te zien:
1. Verkennend bodemonderzoek van Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V. te Broek op

Langedijk; rapport van 5 juni 2003.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Tussen de Rijksstraatweg en Oostkanaaldijk ligt ten noorden van het buurtschap Kerklaan in
Loenen een klein agrarisch gebied, dat is ingeklemd tussen de Provinciale wegen N201, de N402
en de Oostkanaaldijk/ het Amsterdam-Rijnkanaal. De agrariër E.N. Kruiswijk te Loenen is
eigenaar van een gedeelte hiervan. Zijn agrarisch bedrijf is zuidelijker gelegen aan de Slootdijk 1
in Loenen aan de Vecht. Een gedeelte van zijn agrarische gronden aldaar worden verkocht ten
behoeve van een voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein ten zuiden van het
buurtschap, zodat de agrarische activiteiten deels worden verplaatst naar het weidegebied ten
noorden van het buurtschap Kerklaan. Op deze weilanden houdt de agrariër schapen. De
bestaande schuilgelegenheid, hooischuur en opslagruimte aan de Oostkanaaldijk verkeren in een
bouwtechnisch zeer slechte staat. Door aanhoudende onzekerheid rondom allerlei
ontwikkelingen in het betreffende gebied is onderhoud telkenmale uitgesteld, waardoor er nu min
of meer sprake is van een bouwval. Deze situatie vraagt om een volledige vernieuwbouw,
zodanig dat de nieuwbouw past binnen het agrarische landschap.

Het plangebied maakt onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan "Landelijk Gebied",
waarin de gronden zijn bestemd voor "Agrarische doeleinden" met de subbestemming
"grondgebonden veehouderij". De bestaande bebouwing is niet gelegen binnen een bouwvlak,
zodat een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is om medewerking te verlenen aan
de beoogde nieuwbouwontwikkeling. Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse
Vecht zijn bereid hieraan medewerking te verlenen door de gevraagde weideschuur op te nemen
in het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’, waarvan het voorontwerp vanaf 20
december 2013 tot en met 30 januari 2014 ter inzage heeft gelegen. Ten behoeve hiervan is
deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de voormalige gemeente Loenen ten oosten van het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Oostkanaaldijk. In noordelijke richting ligt de Provinciale weg N201.
In de Oksel van de N201 en het Oostkanaaldijk ligt een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Meer
zuidelijk ligt het buurtschap Kerklaan. In onderstaande plattegrond is het plangebied met een
rode rechthoek aangeduid (figuur 1).

Figuur 1: Plattegrond plangebied en omgeving (plangebied rode rechthoek).
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1.3 Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied (dat voor dit gedeelte is goedgekeurd) geldt het volgende bestemmingsplan:

Bestemmingsplan Raadsbesluit GS-besluit
Landelijk Gebied Loenen 1 juli 2003 17 februari 2004

In het bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor "Agrarische doeleinden" met de
subbestemming "grondgebonden veehouderij". De nieuwbouw is hiermee in strijd, omdat ter
plaatse geen bouwvlak is opgenomen.

Figuur 2: uitsnede plankaart bestemmingplan Landelijk Gebied.

1.4 Goede ruimtelijke onderbouwing

Om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek voor het oprichten van een weideschuur
moet een planologische procedure worden doorlopen. Met ingang van 1 oktober 2010 geldt
hiervoor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo). Deze wet geeft de
mogelijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van een bestemmingsplan. In dit geval is
ervoor gekozen om de planontwikkeling mee te nemen bij de integrale herziening van het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Deze ruimtelijke onderbouwing wordt gebruikt als
onderlegger om onderhavige planontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Hierin wordt
aangetoond dat het initiatief niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
In de voorliggende notitie wordt aangegeven wat de invloed is van het onderhavige plan op haar
omgeving. Daarnaast wordt ook ingegaan op de relevante milieuaspecten, de uitvoerbaarheid en
de juridisch- planologische consequenties. Op deze wijze wordt voldaan aan het bepaalde in het
Besluit ruimtelijke ordening en wordt de haalbaarheid van onderhavige planontwikkeling
aangetoond.

Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Noord
In het voorontwerpbestemmingsplan van december 2013 is het plangebied al opgenomen als
‘Agrarisch’ met een bouwvlak om de gevraagde agrarische bebouwing planologisch mogelijk te
maken. Een uitsnede van de plankaart is opgenomen in figuur 3. Deze ruimtelijke onderbouwing
dient ter nadere toelichting op het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak, waarin de
agrarische bedrijfsbebouwing (zonder bedrijfswoning) mogelijk wordt gemaakt.
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Figuur 3: Uitsnede verbeelding voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin wordt het voor dit bouwplan relevante
rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie en
geeft een planbeschrijving van de nieuwe toestand. Het vierde hoofdstuk omvat de
omgevingsaspecten, waaronder milieu, watertoets, archeologie en flora- en fauna. Hoofdstuk 5
gaat in op de beoordeling van het verzoek om hieraan medewerking te verlenen door in het
(ontwerp)bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’ een bouwvlak op te nemen in de
bestemming ‘Agrarisch’ ten oosten van de Oostkanaaldijk.
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2. Beleidskader

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
met bijbehorende stukken aangenomen. De Minister van Infrastructuur en Ruimte heeft op 13
maart 2012 het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden.
De structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteit- en ruimtelijke
ordeningsbeleid. Dit nieuwe beleid vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte en de
structuurvisie Randstad 2040. De structuurvisie heeft betrekking op:
 rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving,

water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden;
 rijksbelangen met betrekking tot (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie;
 rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de economische

structuur.
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere
verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat het Rijk
de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale
schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het landschaps- en
natuurdomein fors ingeperkt. Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en uitvoering van
verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Alleen
in de stedelijke regio’s rond de mainports (Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.) zal het Rijk
afspraken maken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige
sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor binnenstedelijk bouwen,
Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het Rijk los. Om zorgvuldig
ruimtegebruik te bevorderen neemt het Rijk enkel nog een ‘ladder’ voor duurzame verstedelijking
op (gebaseerd op de ‘SER-ladder’). Hierdoor neemt de bestuurlijke druk af en ontstaat er ruimte
voor regionaal maatwerk.

2.1.2 AMvB Ruimte (2011)

De inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (afgekort Wro) op 1 juli 2008 heeft gevolgen
voor de doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid. Totdat de Wro in werking was getreden
werd het geldende rijksbeleid vastgelegd in Planologische Kernbeslissingen (PKB's). Sinds 1 juli
2008 zijn deze documenten alleen nog bindend voor het Rijk en niet meer voor andere
overheden. Het Rijk kiest ervoor om het deel van het ruimtelijk beleid dat bedoeld is bindend te
zijn voor andere overheden, ook onder de Wro te borgen. De Wro geeft daarvoor het Rijk de
beschikking over het instrument Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
De AMvB is het inhoudelijke beleidskader van de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen
van gemeenten moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over bestemmingen en
het gebruik van gronden en zich primair richt tot de gemeente. Daarnaast kan de AMvB aan de
gemeente opdragen om in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te
motiveren. Deze algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken
tot op lokaal niveau. Inhoudelijk kan het daarbij gaan om nationale belangen die samenhangen
met het beschermen van ruimtelijke functies zoals natuur in de ecologische hoofdstructuur (EHS)
of met het vrijwaren van functies, bijvoorbeeld kapitaalintensieve functies in gebieden waar
rivierverruiming noodzakelijk is.

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (afgekort Barro) bevat een beperkt aantal
beslissingen van wezenlijk belang (13 nationale belangen) uit de Structuurvisie. Voor deze
belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
en de hierbij behorende ministeriële regeling zijn op 30 december 2011 in werking getreden. Op 1
oktober 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere beleidskaders uit de
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SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Het gaat
hierbij om onder andere de hier relevant zijnde onderwerpen:
 rijksvaarwegen;
 hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
 ecologische hoofdstructuur (EHS).
Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het
Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en
vermindering van de bestuurlijke drukte.

2.1.3 Nota Belvedère

De Nota is een interdepartementale nota van de ministeries OCW, LNV, VROM en V&W uit 1999
en heeft als doel de cultuurhistorische identiteit van Nederland sterker richtinggevend te maken
bij de inrichting van de ruimte. Het Belvédèrebeleid hanteert daarbij een ontwikkelingsgerichte
beleidsstrategie: ‘behoud door ontwikkeling’. Deze strategie is toepasbaar bij alle ruimtelijke
ontwikkelingen in Nederland; zowel in het stedelijke en landelijke gebied als bij infrastructuur- en
wateropgaven. Cultuurhistorisch erfgoed kan gebaat zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze
vormen een nieuwe ruimtelijke drager, voorzien in een nieuwe functie, of geven een economische
impuls voor behoud van het erfgoed. De nota Belvédère is bedoeld om beleidsmaker,
marktpartijen, cultuurhistorische en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te brengen.
Geen wet, geen regelgeving, maar wel een bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid,
voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen.

Het buurtschap Kerklaan ligt in de Belvédèregebieden “Vecht en Plassengebied” en de “Nieuwe
Hollandse Waterlinie”. Het gebied is aangewezen vanwege het complex van landschapstypen, te
weten:
 de Vecht met het meer besloten parkachtige karakter van de oeverwallen;
 het weidse landschap van het veenweidegebied;

 de linie met haar forten en open schutsvelden.

Conclusie
Het planinitiatief is niet strijdig met het geschetste rijksbeleid en de AMvB. Er zijn met deze
planontwikkeling geen rijksbelangen gemoeid.

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Provinciale Structuurvisie 2013-2028

Provinciale Staten van Utrecht hebben op 4 februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie (PRS) vastgesteld. In de PRS legt de provincie het ruimtelijke beleid voor de
periode 2013-2028 vast. Gemeenten kunnen binnen dit beleid onder meer woningen bouwen,
natuur aanleggen, bedrijven huisvesten of recreatievoorzieningen ontwikkelen. Het nieuwe
ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat moet.
Gemeenten krijgen hierdoor meer ruimte om, binnen gestelde kaders, zelf beslissingen te nemen.
Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij voorop.

Provinciale Staten willen de provincie aantrekkelijk houden om te wonen, werken en recreëren.
De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht2040 is daarbij de stip aan de horizon. Het
ruimtelijk beleidsvizier is daar op gericht. De doelen uit Strategie Utrecht2040 vragen om een
integrale aanpak die voor het ruimtelijk beleid resulteert in drie pijlers:
 een duurzame leefomgeving

 vitale dorpen en steden

 landelijk gebied met kwaliteit.

Deze pijlers leiden tot de volgende twee belangrijkste beleidsopgaven; opgaven die nodig zijn om
Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats: Behoud en versterken kwaliteit landelijk
gebied. De provincie heeft een aantrekkelijk landelijk gebied. Zij wil deze kwaliteit behouden en
versterken, zowel voor het landelijk gebied zelf, als voor het stedelijk gebied. De binnenstedelijke
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opgave vraagt als contramal ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge
kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële
middelen voor natuur en recreatie om de stad wil de provincie onder andere opvangen door hier
rood-voor-groenconstructies mogelijk te maken. De cultuurhistorische waarden van onder meer
de linies, de buitenplaatsen en het agrarische landschap dragen bij aan een aantrekkelijk
landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die
rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. De aanwezigheid van zo’n 1,2 miljoen
inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. Bij dit alles is het kunnen
beleven van rust en ruimte van belang.

Algemene beleidslijn voor het landelijk gebied is: ruimte voor dynamiek en kwaliteit. Om de
kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen behouden voert de provincie een
terughoudend beleid als het gaat om de ontwikkeling van niet aan het landelijk gebied
gekoppelde functies. In de Provinciale Structuurvisie is het plangebied aangeduid als kernzone in
het landelijk gebied. Een uitsnede van de plankaart is opgenomen in figuur 4.

Figuur 4: Uitsnede plankaart Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

Conclusie
Het plan voorziet in vervangende nieuwbouw van een weideschuur ten behoeve van een
agrarisch bedrijf. Verrommeling wordt tegengegaan, omdat de bouwval plaatsmaakt voor een
landschappelijk ingepast kleinschaliger bouwplan. De kernkwaliteiten worden hierdoor niet
aangetast.

2.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2012

Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Utrecht 2012 vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op artikel 4.1, eerste lid, van de Wro.
Doel van de verordening is om provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening te
laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De verordening bevat daartoe bepalingen die bij
het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen in acht moeten worden genomen. De
verordening heeft alleen betrekking op nieuwe plannen en besluiten. De verordening bevat geen
bepalingen die de burger rechtstreeks binden. Normen uit de verordening moeten eerst vertaald
worden in een gemeentelijk planologisch besluit. In de paragraaf Landelijk gebied (artikel 4, lid 2
van de Verordening) is opgenomen dat een ruimtelijk plan geen bestemmingen en regels mag
bevatten die verstedelijking in het landelijk gebied toestaan. Onder het begrip verstedelijking
vallen niet de agrarische bedrijven. Het oprichten van een weideschuur ten behoeve van een
agrarisch bedrijf is dan ook in overeenstemming met de Provinciale Ruimte Verordening.

plangebied



Ruimtelijke onderbouwing weideschuur, Oostkanaaldijk, Loenen (concept) 9

Beeldkwaliteit
In de Kwaliteitsatlas Groene Hart is het plangebied gelegen in het veengebied. Het is van groot
belang om de kernkwaliteiten van het Groene Hart (landschappelijke diversiteit, openheid, rust en
stilte, veenweidekarakter) te beschermen en te ontwikkelen, en ‘verrommeling’ tegen te gaan. De
Kwaliteitsatlas Groene Hart biedt daarvoor houvast en inspiratie.

Het weidegebied tussen de Oostkanaaldijk en de Rijksstraatweg krijgt een opwaardering, omdat
een bouwval van agrarische bebouwing (met een oppervlakte van ruim 400 m²) wordt gesaneerd.
Hiervoor in de plaats komt op dezelfde locatie een kleinschaliger weideschuur terug van circa 300
m², welke landschappelijk wordt ingepast. Per saldo is er sprake is van een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een strategie van ‘behoud, herstel
en ontwikkeling’: behoud en herstel van openheid, van rust en stilte en van het
veenweidekarakter, zonder daarmee ‘het gebied op slot te zetten’ (ontwikkeling). Het tegengaan
en saneren van verrommeling heeft hier prioriteit.

Conclusie
Het plangebied is aangeduid als 'Landelijk gebied' met de aanduiding ‘kernzone’ en valt in het
Groene Hart. Het voorliggende bouwplan voorziet in vervangende (kleinschaliger) nieuwbouw
van een weideschuur in het agrarisch gebied. De planontwikkeling is in overeenstemming met het
provinciaal belang.

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Strategische visie ‘Focus op morgen’

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 29 januari 2013 de strategische visie ‘Focus op
morgen’ vastgesteld. De toekomstvisie bevat deze kaders en biedt een meetlat waarlangs, los
van de (politieke) waan van de dag bestuurlijke en beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen
worden. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen:
• een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht;
• inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet;
• de opgaven en kansen voor de toekomst;
• het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Stichtse Vecht.

De visie vormt ook een basis om met diverse partners (‘steakholders’) in gesprek te gaan en te
werken aan een offensieve strategische agenda. Het is de taak van het college om deelvisies op
te stellen op de diverse beleidsterreinen, voor de korte en middellange termijn waarbij de
uitgangspunten van gebiedsgericht werken en de nota burgerparticipatie worden gehanteerd.

Kernkwaliteiten
De kernkwaliteiten van Stichtse Vecht zijn voor een belangrijk deel gevormd door de ligging en de
historie van het gebied. Betekenis krijgen deze kernkwaliteiten pas door het belang dat mensen er
aan hechten. Mensen beïnvloeden het gebied en het gebied de mensen: het is die wisselwerking
die het DNA bepaalt. Het gebied dat de gemeente beslaat is groot en divers: van landelijk en
dorps tot stedelijk groot en druk. Toch is een aantal kenmerken te benoemen, dat in ons DNA
verankerd zit.

Binnen de gemeente zijn meer dan 100 agrariërs actief. De gemeente ziet hen als beheerders en
dragers van het landschap. Door ruimte te bieden aan verbreding van functies kunnen meer
agrariërs behouden blijven voor dit gebied. Hierdoor kan het landschap zijn cultuurhistorische en
landschappelijke waarden behouden en versterken.

Conclusie
De strategische visie heeft een hoog abstractieniveau waar geen uitspraken worden gedaan op
perceelniveau. Het vervangen van agrarische bedrijfsbebouwing door een kleinschaliger
weideschuur wordt hiermee in overeenstemming geacht, omdat een bijdrage wordt geleverd aan
het behouden van het landschap door een bestaande agrariër.
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2.3.2 Structuurschets Loenen

Op 20 april 1993 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen de
Structuurschets Loenen vastgesteld. De Structuurschets omvat een locatiestudie voor nieuwe
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, een studie naar een rondweg om Loenen en een
Landschapsvisie. De Landschapsvisie bevat een analyse van het landschap in de gemeente. Op
basis daarvan wordt een globale visie op het landschap beschreven. De belangrijkste elementen
daaruit zijn:
- behoud en versterking van de kenmerkende landschappelijke structuren;
- behoud en versterking van het contrast tussen stroomruggen en komgebieden;
- behoud en versterking van noord-zuidgerichte ecologische verbindingszones;
- realisatie van oost-westgerichte ecologische verbindingszones;
- uitbreiding van het recreatief fietspadennet.

Conclusie
De structuurschets heeft een hoog abstractieniveau, waar niet op perceelniveau uitspraken
worden gedaan. Van oudsher is ter plaatse agrarische bebouwing aanwezig. De nieuwbouw van
een weideschuur in het landelijk gebied is in overeenstemming met de uitgangspunten van de
Structuurschets Loenen. De situering van de weideschuur is zodanig gekozen dat de
kenmerkende landschappelijke structuur niet wordt aangetast.

2.3.3 Beeldkwaliteitsplan Landelijk gebied Breukelen - Loenen

Doelstelling van het beeldkwaliteitsplan voor het totale buitengebied van Loenen en Breukelen is
om de bestaande beeldkwaliteit van het landelijke gebied te behouden en waar mogelijk te
versterken. Het plan streeft daarom naar beeldkenmerken die passen bij de
ontstaansgeschiedenis en karakteristieken van het buitengebied. Beeldkwaliteit wordt beschouwd
als een belangrijk aspect van de leefomgeving. Inzicht in de bestaande kwaliteiten vormt
enerzijds het uitgangspunt voor behoud en versterking van de karakteristieke kwaliteiten,
anderzijds is hierop het ontwikkelingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied
gebaseerd. Ook kleinschalige natuurontwikkelingen maken hier deel van uit.

Het beeldkwaliteitsplan sluit aan op het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen. Het
landschapsontwikkelingsplan geeft een visie op de functies, de bestaande
landschapskarakteristiek en de gewenste landschapsontwikkeling van de verschillende
deelgebieden. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de samenhangende beeldkwaliteit van bepaalde
structuren en op het lagere schaalniveau van daarbinnen gelegen erven, bebouwing en
kleinschalige landschapselementen, zoals beplantingen en water. Het beeldkwaliteitsplan sluit
aan op de welstandsnota, maar gaat veel uitgebreider in op het buitengebied. Het plan vormt
daardoor een toevoeging op de welstandsnota.

Conclusie
De bestaande bouwval wordt vervangen door een kleinschaliger weideschuur, welke
landschappelijk wordt ingepast en als zodanig wordt opgenomen in het (ontwerp)
bestemmingsplan. Deze ontwikkeling is in overeenstemming met de uitgangspunten van het
Beeldkwaliteitsplan.

2.3.4 Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is gericht op het beperken van de negatieve milieuaspecten in alle fasen van
het bouwproces en het vergroten van de ecologische kwaliteiten van het leefgebied. Concreet
betekent dit het terugdringen van verspilling van grondstoffen, het verlengen van de levensduur,
een flexibeler gebruik van gebouwen en het bevorderen van hergebruik van bouwmaterialen. Bij
duurzaam bouwen wordt o.a. aandacht besteed aan waterhuishoudingsaspecten (bijv.
afkoppeling hemelwaterafvoer), stedenbouwkundige structuur (bijv. oriëntatie van gebouwen op
de zon) en bouwkundige maatregelen (isolatie, zonnecollectoren, materiaalgebruik).

Conclusie
De uitvoering van de weideschuur zal plaatsvinden overeenkomstig de eisen die zijn gesteld in
het Bouwbesluit. Bij uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met de door de gemeente
gehanteerde beleidsuitgangspunten op het gebied van Duurzaam Bouwen.



Ruimtelijke onderbouwing weideschuur, Oostkanaaldijk, Loenen (concept) 11

2.3.5 Welstandsbeleid

De welstandsnota geeft met betrekking tot het beschermde dorpsgezicht aan dat een
omgevingsvergunning streng zal worden getoetst op bestaande waarden. De waarde van het
beschermd gezicht ligt onder andere in de historisch gegroeide en goed behouden samenhang
tussen structuur en bebouwing. Er worden verder uitspraken gedaan over de ligging, massa,
architectonische uitwerking, materiaal en kleurgebruik. Het bouwplan zal om advies worden
voorgelegd aan de welstandscommissie. Aan de door de commissie te maken opmerkingen zal
worden voldaan.

Conclusie
De planontwikkeling past binnen de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving en zal voldoen
aan het door de gemeente vastgestelde welstandsbeleid.

2.4 Conclusie

De (vervangende) nieuwbouw van de weideschuur is in overeenstemming met het rijksbeleid,
omdat economisch vitale, grondgebonden landbouw van belang is voor het beheer en het
grondgebruik van het buitengebied.

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is het gebied aangeduid als landelijk gebied, buiten de
bebouwingscontour. De voorgestane ontwikkeling is hiermee in overeenstemming, omdat er geen
sprake is van nieuwvestiging, maar van een (kleinschaliger) nieuwbouw van agrarische
bedrijfsbebouwing ten behoeve van een verderop gelegen agrarisch bedrijf. Deze nieuwbouw is
noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering enerzijds en een gewenste
functieverandering van (delen van) de huidige percelen van het agrarisch bedrijf anderzijds in
verband met uitbreiding van het bedrijventerrein De Werf.

De (ver)nieuwbouw is tevens in overeenstemming met het gemeentelijke beleid, omdat de
bestaande rommelige situatie plaatsmaakt voor een landschappelijk ingepast bouwplan ten
oosten van de Oostkanaaldijk, zodat sprake is van een win-win situatie. Tegen deze achtergrond
is de gevraagde (ver)nieuwbouw in overeenstemming met de uitgangspunten van het
gemeentelijke beleid.
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3. Planbeschrijving

3.1 Historie Vecht en omgeving1

Ontginnings- en bewoningsgeschiedenis
Het Amstelland was rond het begin van onze jaartelling een vrij moeilijk toegankelijk veengebied,
wat werd doorsneden door diverse veenstroompjes, zoals de Gein, Waver, Angstel. Midden in
het veengebied, tussen de riviertjes de Amstel, Oude Waver en Kromme Mijdrecht, lag eertijds
een hoog veenkussen, de latere Ronde Venen. Dat veenkussen is in de huidige verkaveling nog
steeds zichtbaar. Het gebied kende in die tijd dan ook nauwelijks bewoning. Langs de
veenriviertjes waren in de loop der tijd oeverwallen ontstaan, die iets hoger lagen dan hun
omgeving en daardoor beter ontwaterd waren. De oeverwallen langs deze stroompjes werden
dan ook als eerste bewoond en ontgonnen, zo rond de 10e eeuw.

Aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal is het buurtschap Kerklaan ontstaan. Het
bestaat uit een aantal woningen waarvan de meeste langs de Kerklaan zijn gevestigd. Het
buurtschap ligt enigszins geïsoleerd tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de brugoprit van de
provinciale weg en de Rijksstraatweg. De Slootdijk die door het gebied loopt maakte vroeger deel
uit van de doorgaande weg tussen Amsterdam en Utrecht maar vervult deze rol tegenwoordig
niet meer. Bij het buurtschap Kerklaan is een klein bedrijventerrein gesitueerd.

Agrarische functie
Het gebied maakte deel uit van het uitgestrekte Hollands-Utrechtse veengebied. De ontginning
startte in de 11e eeuw. Dit gebeurde op de gebruikelijke wijze: men groef talloze, evenwijdig aan
elkaar lopende sloten binnen één ontginningsblok. Hierdoor werd het veen ontwaterd, zodat het
land geschikt werd voor agrarisch gebruik. Het onderhavige gebied bestond echter niet uit één
groot veenmoeras, maar uit een aantal vrij kleine veenkoepeltjes, van elkaar gescheiden door
riviertjes als de Waver en de Angstel. Dit is de reden dat de ontginningsblokken vrij klein zijn en
de stroken binnen deze blokken relatief kort. De kleine ontginningsblokken stuitten snel tegen
elkaar op, wat onregelmatigheden in het totale verkavelingspatroon tot gevolg had.
De eerste ontginningspogingen vonden plaats op de oeverwallen van de veenstroompjes en later
vanaf de oeverwallen verder het veengebied in. Om zich van het overtollige water te kunnen
ontdoen, groef men dwars op de veenstroompjes afwateringssloten. Naarmate men verder het
veengebied introk, werden deze sloten verlengd. Uiteindelijk ontstond de zo kenmerkende
opstrekkende veenverkaveling.

Verkeersfunctie
Vanzelfsprekend werden de veenriviertjes in dit gebied vanouds gebruikt als scheepvaartroute.
Cultuurhistorisch interessant is echter het feit dat vele riviertjes dienst deden als trekvaart. Zo is
de Amstel onderdeel van een oude vaarroute tussen Amsterdam en Rotterdam via de Gouwe. In
de 19e en 20e eeuw is de veenrivier uitgediept en verbreed tot het Amstel-Drechtkanaal. De
veenriviertjes in dit gebied maakten voor het overige deel uit van een 17e-eeuwse
trekvaartverbinding met Utrecht.
Het Amsterdam-Rijnkanaal is de jongste van een aantal pogingen om een verbinding voor de
scheepvaart aan te leggen tussen Amsterdam met het achterland (Duitsland). De Keulsche Vaart
(Amsterdam-Vreeswijk, 1824) diende voor de scheepvaart van Amsterdam naar de Rijn. De
aanleg van deze vaart omvatte werkzaamheden aan reeds bestaande wateren, namelijk de
Amstel, de Weespertrekvaart, Vecht en Vaartsche Rijn. In het verlengde werd in 1824-25 het
Zederikkanaal (Vianen-Arkelsche Dam) gegraven. Het gedeelte van de Keulsche Vaart van
Utrecht tot Vianen en het Zederikkanaal zijn later opgenomen in het Merwedekanaal. Het
Merwedekanaal (Amsterdam-Gorinchem, 1884-1894) werd aangelegd om Amsterdam een
verbeterde verbinding te geven met de Waal/Merwede. Van Amsterdam tot de Vaartsche Rijn is
het kanaal geheel gegraven. Het gedeelte van Amsterdam tot Utrecht is in de jaren 30 van de
20e eeuw opgegaan in het Amsterdam-Rijnkanaal.

1 De tekst van dit hoofdstuk is afkomstig van Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie. (www.kich.nl).
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3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Het plangebied kan worden gekarakteriseerd als een veenweidegebied. Het maakt deel uit van
het Groene Hart. Bij de ontwikkelingsrichting speelt de agrarische sector een sleutelrol. In het
vigerende bestemmingsplan voor het landelijke gebied van de voormalige gemeente Loenen is
gekozen voor een ruimtelijke zonering van verschillende deelgebieden. Het ruimtelijk beleid is
hier zodanig vormgegeven dat de bijzondere kwaliteiten van het landelijk gebied kunnen worden
behouden en ontwikkeld zonder dat de ontwikkelingsruimte van de belangrijkste beheerder van
deze kwaliteiten, de landbouw, onevenredig wordt beperkt. Eén en ander heeft geleid tot een
zonering van het plangebied, die de basis vormt voor het afwegingskader voor toekomstige
ontwikkelingen. Op basis van de analyse van de verschillende functies is het deelgebied tussen
de Oostkanaaldijk en Rijksstraatweg ingedeeld in de zone 'agrarisch gebied met
landschapswaarden (AL)'. Hier geldt als uitgangspunt een optimale ontwikkeling van de
grondgebondenveehouderij. De weidegronden zijn momenteel als zodanig in gebruik.

De Kerklaan van het zuidelijk gelegen buurtschap. Bedrijventerrein De Werf.

Bestaande bouwval met de aanwezige (deels) ingestorte bouwwerken op het perceel aan de
Oostkanaaldijk. Rechtsachter is het buurtschap zichtbaar.

3.3 Planbeschrijving

Op de weidegronden in het plangebied worden voornamelijk schapen gehouden. De aanwezige
agrarische bedrijfsbebouwing maakte vroeger deel uit van een bouwblok met aan de
Oostkanaaldijk een boerderijstrook. De boerderij is in de jaren zeventig van de vorige eeuw
gesloopt in verband met de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het plangebied betreft het kadastrale perceel gemeente Loenen, sectie A, nr. 1927, groot circa
41.010 m². De aanwezige schuur, opslagruimte en hooischuur zijn aan vervanging toe, omdat de
bestaande bouwval niet meer bruikbaar is. De noodzaak van vervanging is mede ingegeven,
doordat een deel van de agrarische activiteiten van de eigenaar dienen te worden verplaatst,
omdat hij gronden achter zijn boerderij aan de Slootdijk heeft verkocht in verband met een
voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein De Werf.
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De nieuwbouw voorziet in een aaneengesloten half open bebouwing voor opslag van hooi,
materieel en verblijf voor de dieren. De weideschuur komt op de plaats van de verouderde
bebouwing, die zal worden gesloopt. Een sloopvergunning hiervoor is inmiddels aangevraagd.
Een situatieschets met de nieuwe locatie is opgenomen in figuur 5. De nieuwbouw is zodanig
ontworpen dat het geheel op een landschappelijk wordt ingepast. De bouwhoogte is 6 meter,
terwijl de goothoogte circa 4 en 3 meter bedraagt. De bestaande te slopen bebouwing heeft een
oppervlakte van 405 m². De nieuw te bebouwen schuur heeft neemt in oppervlakte af tot in totaal
300 m². In figuren 6 en 7 zijn enkele aanzichttekeningen opgenomen. Voor meer informatie wordt
kortheidshalve verwezen naar de bij de aanvraag omgevingsvergunning behorende
bouwtekeningen.

Figuur 5: Situatietekening. Figuur 6: Oost- en westgevel schuur.

Figuur 7: Gevel voor- en achterzijde.
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3.4 Verkeer

Na sloop van de boerderij als gevolg van verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal is de locatie
aan de Oostkanaaldijk niet meer rechtstreeks bereikbaar vanaf deze weg. Het plangebied is nu
via een ventweg langs de Rijksstraatweg ontsloten.
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4. Omgevingsaspecten

De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien de laatste decennia steeds meer naar
elkaar toe. Ook op rijksniveau wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de wisselwerking
tussen milieu en ruimtelijke ordening. Milieubeleid kan beperkingen opleggen aan de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen maar is primair bedoeld om een zo optimaal mogelijke leefomgeving te
realiseren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieuaspecten die een rol spelen bij ruimtelijke
ontwikkeling van dit plan. Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk toegelicht voor zover deze
relevant zijn voor het planologisch mogelijk maken van de agrarische bebouwing.

4.1 Milieu

De thema’s die vanuit een oogpunt van milieu van belang zijn voor de ontwikkeling van de
planlocatie zijn M.E.R., milieuzonering, geluid, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

4.1.1 Besluit m.e.r.

Wettelijk kader
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling ook uitgevoerd
moet worden als een project, dat wordt genoemd in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r.,
nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Omdat dit project wordt genoemd in de D-lijst (categorie
D 14, oprichten inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van dieren), maar de
omvang ruim onder de drempelwaarde van 200 stuks melkvee (ouder dan 2 jaar), 100 paarden
(waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld), 2.000
schapen en 40.000 stuks pluimvee blijft, kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-
beoordeling, die onderdeel moet zijn van dit bestemmingsplan.

Onderzoek/ beoordeling
Algemeen
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door
de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare
en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese
regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet
milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen behorende
bij het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven.

Plan/besluit
In het bestemmingsplan wordt het oprichten van een weideschuur mogelijk gemaakt met een
oppervlakte van circa 300 m². Momenteel is het gebied als agrarisch in gebruik zonder bouwvlak.
Het aantal schapen bedraagt circa 50 schapen en circa 10 paarden. De planontwikkeling zit qua
omvang ruim onder de grens voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Voorts zal de
mogelijke uitstoot vanwege de afstand tot het dichtstbijzijnde gelegen Vogel- en
Habitatrichtlijngebied "Oostelijke Vechtplassen" (ruim 1,6 kilometer) geen gevolgen hebben.
Zoals de hieronder beschreven milieuparagrafen en -onderzoeken aantonen heeft het bouwplan
ook om andere redenen dan de omvang (zoals bijvoorbeeld de aard van de ontwikkeling of een
ligging nabij een gevoelig gebied) geen significante nadelige gevolgen voor het milieu. Bij deze
beoordeling is tevens gebruik gemaakt van alle criteria die zijn opgenomen in Bijlage III bij de
Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particulier
projecten'. Het plan is getoetst aan onder meer de volgende kenmerken.

 Kenmerken van het project
Sprake is van een geringe omvang van het plangebied, terwijl er geen cumulatie is met andere
projecten. Evenmin is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan de orde. Voorts is er geen
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sprake van productie van afvalstoffen en verontreiniging en hinder. Risico van ongevallen speelt
eveneens niet bij de voorgestelde functiewijziging.

 Plaats van het project
De weideschuur ligt buiten de directe invloedssfeer van het Natura 2000-gebied Vogel- en
Habitatrichtlijngebied "Oostelijke Vechtplassen”.

 Kenmerken van het potentiële effect
Het project heeft in samenhang met de hiervoor genoemde criteria geen aanzienlijke effecten op
de bevolking. Evenmin is er sprake van een grensoverschrijdend karakter. Bovendien is er geen
sprake van een onomkeerbaarheid van het effect. De complexiteit is gering gelet op de omvang
van het plangebied. Voorts zal de mogelijke uitstoot tot het verderop gelegen Natura 2000-gebied
"Oostelijke Vechtplassen” geen gevolgen hebben. Geconcludeerd kan worden dat het project
naar verwachting geen significante effecten heeft op het milieu.

Conclusie
Dit bouwplan is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig, en dus ook niet m.e.r.-plichtig. Zoals de hieronder
beschreven milieuparagrafen en -onderzoeken aantonen heeft het bouwplan ook om andere
redenen dan de omvang (zoals bijvoorbeeld de aard van de ontwikkeling of een ligging nabij een
gevoelig gebied) geen significante nadelige gevolgen voor het milieu.

4.1.2 Milieuzonering en Wet milieubeheer

Wettelijk kader
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Tengevolge van aanwezige bedrijvigheid kan
mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid,
geur, stof en gevaar. Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en
milieugevoelige functies met elkaar worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op
mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet milieubeheer, Algemene
Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure Bedrijven en
Milieuzonering (VNG, 2009).

De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige
functie, zoals bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het
geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan
een afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven. De
richtafstanden uit de VNG-publicatie voor de omgevingstypen bij verschillende hindercategorieën
zijn in tabel 4.1 vermeld.

Tabel 4.1: Richtafstanden en omgevingstype.
Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype

rustig buitengebied
Richtafstand tot omgevingstype
gemengd gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m
3.2 100 m 50 m

Onderzoek/ beoordeling
Het plangebied ten oosten van de Oostkanaaldijk kan worden beschouwd als een gemengd
gebied, omdat het gebied nabij hoofdinfrastructuur ligt. De landerijen zijn in gebruik voor de
grondgebonden veehouderij. Ten zuid/westen van het plangebied staan op minimaal 80 meter
woningen van derden aan de Kerklaan. Ten noorden van het perceel staat op circa 150 meter
een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De weideschuur zelf valt onder milieucategorie 3.1. Hiervoor is
de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Wet geurhinder en veehouderij
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (afgekort Wgv) gelden er voor
veehouderijbedrijven afstanden die in het kader van de milieuvergunningverlening moeten
worden aangehouden tussen een veehouderij en woningen c.q. overige geurgevoelige functies.
Niet vergunningplichtige bedrijven dienen te voldoen aan het bepaalde in het Activiteitenbesluit.
Voor een woning buiten de bebouwde kom tot een veehouderij geldt een afstand van 100 meter.
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De Wet geurhinder en veehouderij kent een omgekeerde werking. Dat wil zeggen dat ook bij
plannen die woningbouwlocaties mogelijk maken wordt getoetst aan de normen van de Wet
geurhinder en veehouderij. Bij ruimtelijke ordeningsplannen moet worden beoordeeld of sprake is
van een goed woon- en verblijfklimaat. Tevens moet beoordeeld worden of het bedrijf niet
onevenredig in zijn belangen wordt geschaad.

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit is van toepassing op o.a. veehouderijbedrijven waar niet meer dan 2.000
schapen, 200 stuks meldrundvee en/of 50 overige landbouwdieren worden gehouden en
opslagen van vaste mest. Het Activiteitenbesluit bevat voorwaarden die bepalen of een inrichting
wel of niet onder het Besluit valt. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op het
aantal dieren, de afstand tot een kwetsbaar gebied, de afstand tot gevoelige objecten en de aard
en capaciteit van stoffen die worden op- en overgeslagen. Indien niet aan de minimale afstanden
wordt voldaan, is het bedrijf Wm-vergunningplichtig. De minimale afstanden zijn weergegeven in
tabel 4.2. Naast de in de tabel genoemde afstanden gelden minimale afstanden tot opslagen van
mest, afgedragen gewassen en dergelijke.

Tabel 4.2: Minimale afstanden landbouwbedrijven
inrichting waar
landbouwhuisdieren worden
gehouden

inrichting waar geen
landbouwhuisdieren
worden gehouden

minimumafstand binnen de
bebouwde kom

100 m 50 m

minimumafstand buiten de
bebouwde kom

50 m 25 m

Bij het toelaten van nieuwbouw of uitbreiding van agrarische bedrijven dient rekening te worden
gehouden met (afstands)normen ten aanzien van landbouwbedrijven in relatie tot bestaande
gevoelige functies. Op grond hiervan dient een afstandsnorm van 100 meter te worden
aangehouden, omdat de woningen binnen de bebouwde kom liggen. Deze afstand kan met 50
meter worden verminderd, omdat de gemeenteraad een Geurverordening heeft vastgesteld op
basis van de Wet geurhinder en veehouderij (afgekort Wgv).

Geurverordening (voormalige) gemeente Loenen
De raad van de voormalige gemeente Loenen heeft op 25 mei 2010 de verordening Lokaal
geurbeleid landelijk gebied Loenen vastgesteld. Deze verordening is bedoeld om knelpunten die
zijn ontstaan door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit (voorheen Besluit landbouw
milieubeheer) en van de Wet geurhinder en veehouderij en die botsen met het ruimtelijke beleid
van de gemeente waar mogelijk op te heffen. Met deze verordening wil de gemeente ruimte
bieden aan bestaande melkveehouderijbedrijven, cultuurhistorische waardevolle gebouwen
behouden en nieuwe ontwikkelingen aan de rand van de bebouwde kom mogelijk te maken
In de Geurverordening wordt het mogelijk gemaakt om de vaste afstanden te verkleinen om
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij geldt binnen de bebouwde kom
een minimale afstand van 50 meter en buiten de bebouwde kom een minimale afstand van 25
meter. De laatstgenoemde afstand van 25 m geldt alleen voor bestaande bedrijven. Voor nieuwe
bedrijven blijft de in de Wgv genoemde afstand van 50 m van kracht.

Toetsing planontwikkeling aan Geurverordening
De nieuw op te richten weideschuur vormt voor de nabijgelegen woningen geen beperkingen,
omdat de afstand tussen bestaande milieugevoelige functies en het dichtstbijzijnde emissiepunt
van het agrarisch bedrijf meer dan 50 meter bedraagt. Voor de milieuactiviteit zal tijdig een
milieumelding worden gedaan bij het bevoegd gezag. Met inachtneming van het vorenstaande
kan worden geconcludeerd dat in deze situatie sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat.

Conclusie
Met inachtneming van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat in deze situatie sprake is
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, omdat de minimale afstand tussen de genoemde
(agrarische) bedrijfsmatige activiteiten en de bestaande woningen aan de Kerklaan in acht wordt
genomen op grond van het bepaalde in de Wet geurhinder en veehouderij en het
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Activiteitenbesluit. De planontwikkeling geeft vanuit milieuzonering geen beperkingen voor
aanwezige milieubelastende activiteiten.

4.1.3 Geluid

Wettelijk kader
Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig
worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen hier lichamelijke en
psychische klachten door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe onderzoek uit te
voeren naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde
onderzoeksgebieden (zones) langs wegen. Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder
regels aan de maximale geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen. Voor deze
bestemmingen zijn voorkeursgrenswaarden opgesteld. Deze voorkeursgrenswaarden worden
mede bepaald door de locatie van de gevoelige bestemmingen en het type weg. Bij realisatie van
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen dient de geluidsbelasting ten hoogste de
voorkeursgrenswaarde te bedragen.

Onderzoek/ beoordeling
De weideschuur met opslagruimte en hooischuur valt niet onder de noemer geluidsgevoelige
gebouwen, zodat de Wet geluidhinder hierop niet van toepassing is voor wat betreft
wegverkeerslawaai ten gevolge van de omliggende wegen en het spoorweglawaai ten gevolge
van de aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen spoortraject Amsterdam -
Utrecht. Voorts kan worden voldaan aan de in de het Activiteitenbesluit opgenomen
geluidvoorschriften.

Conclusie
Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling.

4.1.4 Bodem

Wettelijk kader
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het
natuurlijk leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit
mee te nemen in de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit
bodemkwaliteit en de Woningwet stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van
verontreinigingen. Indien bij planvorming blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied
aanwezig zijn, wordt op basis van de aard en omvang van de verontreiniging én de aard van de
ruimtelijke plannen beoordeeld welke gevolgen dit heeft.

Onderzoek/ beoordeling
De bodemkwaliteit is in het kader van een bestemmingsplan van belang is indien er sprake is van
functieveranderingen of een ander gebruik. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe functie.
Voorliggend plan geeft aan bestaande agrarische opstallen opnieuw een agrarische bestemming.
Het plan is daarmee conserverend van aard. De functie is immers reeds gerealiseerd.
Ten behoeve van deze planontwikkeling is eerder een verkennend bodemonderzoek
overeenkomstig NEN 5725 en NEN 5740 uitgevoerd door Grondslag B.V. te Kamerik (project
16669 van 22 september 2010, bijlage 1). Uit de resultaten van dit onderzoek valt af te leiden dat
de huidige bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de geplande bouwwerkzaamheden in
verband met de aanwezigheid van asbest.
In het kader van de Wet Bodembescherming is in dit geval een bodemsanering noodzakelijk
voorafgaand aan nieuwbouw. Aanbevolen wordt via de richtlijnen van het ‘Besluit Uniforme
Saneringen’ (BUS) een sanering uit te voeren. In dit geval kan de sanering volstaan met het
aanbrengen van een isolatielaag, bijvoorbeeld in de vorm van een gesloten betonvloer. Middels
een zogenaamde BUS-melding kan goedkeuring voor de beoogde werkzaamheden worden
verkregen. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt levert het gebruik van de locatie dan geen
beperkingen op voor het oprichten van de gevraagde planontwikkeling, nadat de verontreiniging
is gesaneerd.

Wanneer grond van de locatie moet worden afgevoerd of ergens anders zal moeten worden
toegepast zal initiatiefnemer de kwaliteit van de vrijkomende grond laten onderzoeken conform
de eisen van het Besluit.
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Conclusie
Er zullen geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de
voorgenomen activiteiten op het onderhavige plangebied, nadat een bodemsanering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de door het bevoegde gezag goedgekeurde BUS-melding.

4.1.5 Luchtkwaliteit

Wet- en regelgeving
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in
hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen). Gelijktijdig is de AMvB
"Niet in betekenende mate bijdragen" (NIBM), de ministeriële regeling NIBM, de ministeriële
regeling Projectsaldering en de ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit in werking
getreden. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging, hoeven
volgens de nieuwe wet niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de
buitenlucht. Het Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de
grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³ voor fijn stof en NO2.
Voor woningbouw ligt de 3%-grens op 1.500 woningen.

Onderzoek/ beoordeling
De Omgevingsdienst heeft in verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Noord Luchtkwaliteitskaarten gemaakt. Hierop zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn
stof voor het jaar 2012 berekenend met het rekenmodel GeoMilieu, versie 2.13. In dit rekenmodel
is het rekenhart STACKS geïntegreerd, welke voldoet aan de Regeling beoordeling. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de concentratie stikstofdioxide en fijn stof zich beneden de wettelijk
toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m³ bevinden.
De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide van 200 microgram per m³ wordt
overschreden wanneer de concentraties gemiddeld op jaarbasis boven de 60 microgram per m³
uitkomen. De concentraties in het plangebied overschrijden nergens de grens van 60 microgram
per m³. Dit betekent dat voor het hele plangebied, waarin ook onderhavige planlocatie aan de
Oostkanaaldijk in Loenen aan de Vecht is gelegen, aan de uurgemiddelde grenswaarde wordt
voldaan.

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde
van 50 microgram per m³ van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit
statistische vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie
van 31,3 microgram per m³ vaker dan 35 keer wordt overschreden. Aangezien de concentratie
fijn stof in het plangebied niet boven de 31,3 microgram per m³ uitkomt, wordt aan deze
daggemiddelde grenswaarde voldaan.

Het plan zelf omvat alleen de (ver)nieuwbouw van een agrarisch gebouw. Door de omvang van
dit project is dit een project niet in betekenende mate. Er behoeft dus niet getoetst te worden aan
de grenswaarden.

Conclusie
Op basis van het onderzoek van de Omgevingsdienst blijkt dat de grenswaarden voor
stikstofdioxide en fijn stof in het plangebied aan de Oostkanaaldijk in Loenen aan de Vecht niet
worden overschreden. Dit betekent dat er wordt voldaan aan het wetgevende kader voor
luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer.

4.1.6 Externe veiligheid

Wettelijk kader
Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er
iets mis mocht gaan tijdens de opslag, productie of het transport van gevaarlijke stoffen. De
daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de EV worden twee
normstellingen gehanteerd:
 Het Plaatsgebonden risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor

burgers.
 Het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van

calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
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Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR:
- rond inrichtingen, waarin opslag/verwerking van gevaarljke stoffen plaatsvindt;
- langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden

vervoerd.
Risico’s verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht in de diverse
risicoatlassen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is opgenomen dat voor iedere
toename van het GR een verantwoordingsplicht geldt, ook als de verandering geen overschrijding
van de norm veroorzaakt.

Onderzoek/ beoordeling
Het Besluit is alleen van toepassing op beperkt kwetsbare objecten en kwetbare objecten.
Onderhavige planontwikkeling (het oprichten van een weideschuur) valt niet onder deze noemer,
zodat het Besluit externe veiligheid niet van toepassing is.

Risicokaart Utrecht
De risicokaart Utrecht geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de kaart staan
meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn afkomstig van
gemeenten, waterschappen, provincie en de rijksoverheid. Op de risicokaart (zie figuur 8) zijn in
de (directe) omgeving geen risicovolle bedrijven gevestigd.

Figuur 8: Uitsnede risicokaart Utrecht.

Conclusie
Bij Externe Veiligheid gaat het om de gevaren die in de directe omgeving aanwezig zijn in het
geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoeren van
gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Het vaststellen
van het bestemmingsplan is niet in strijd met beleid en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) staat de uitvoering van dit bouwplan
dan ook niet in de weg.

4.2 Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één
van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan

Plangebied
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het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen
in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.

Een Watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding
in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 worden opgenomen in
onder meer de toelichting bij een ruimtelijke ontwikkeling. Doel van de Watertoets is de relatie
tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te
versterken.

Beleidskaders
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota’s verschenen aangaande
de waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante
nota’s.

Rijk
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een
duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook
worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de
opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's
waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met
ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal
Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar
aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht op duurzame
veiligheid en zoetwatervoorziening.

Provincie
De watersystemen in stedelijk gebied zijn voornamelijk afgestemd op afvoer (bij regen) en
aanvoer (in droge perioden) van water. Een dergelijk systeem bezit onvoldoende veerkracht om
te kunnen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Aandachtspunten bij het streven naar een
veerkrachtige duurzame inrichting en beheer in zowel bestaand als nieuw stedelijk gebied zijn de
realisering van extra open water, de afkoppeling van schoon verhard oppervlak van de riolering,
de aanleg van een verbeterd gescheiden rioleringsstelsels, het saneren van vervuilingsbronnen,
de realisering van een natuurvriendelijke oeverinrichting en een duurzamer gebruik van
(leiding)water (duurzame waterketen).
Vanaf het begin van planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen gemeente,
waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de uitgangspunten
en wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concrete
gebiedsspecifieke ruimtelijke uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet worden
voorkomen en dat de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren” moet worden
gehanteerd. Het schoonhouden, scheiden en zuiveren is ook van belang voor de riolering.
Voor nieuw stedelijk gebied, dient rekening te worden gehouden met de eis voor het minimale
wateroppervlak ten behoeve van de waterberging; dit moet 10% van het bruto stedelijk gebied
worden (inclusief stadsrand). Ook de meerlaagse veiligheid is een aandachtspunt die steeds
actueler wordt.

Waterbeheerder
De locatie ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
De uitvoerende taken worden verricht door Waternet. Het schap is in dit gebied verantwoordelijk
voor de waterhuishouding: het waterkwaliteitsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor
de waterkeringen. Voor elk specifiek bouwproject wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder
over de effecten van de bebouwing op het waterbeheer. De waterbeheerder voert de Watertoets
uit.

Het Hoogheemraadschap heeft een waterbeheersplan opgesteld. Water, plassen, vaarten, sloten
en rivieren moeten geschikt zijn om in en bij te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast
speelt water een belangrijke rol bij natuur- en milieuontwikkeling. Om dit te bereiken moet water
gezond zijn, goed worden beheerd en onderhouden en niet worden belast met vervuilende
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stoffen. Het waterpeil moet in orde zijn en water moet een thuisbasis zijn voor verschillende
planten en dieren. Al deze onderdelen zijn verwerkt in het Waterbeheersplan. Het uitgangspunt
van het Waterbeheersplan is meer ruimte voor water om:
• steden en land in te richten;
• samen te werken aan gezond en veilig water, dat ook voor volgende generaties beschikbaar is;
• water te kunnen aan- en afvoeren én te kunnen bergen;
• wateroverlast tegen te gaan;
• natuur te ontwikkelen;
• te recreëren.

Naast het bestemmingsplan is het gestelde in de Keur van het Hoogheemraadschap AGV van
toepassing. Voor het keurgebied gelden bepalingen tot het onderhoud en gebruik van wateren,
oevers en waterkeringen zowel bovengrond als in de grond.

Beschrijving waterkwantiteit
Op grond van de richtlijnen van het hoogheemraadschap dient 10% van het verhard oppervlak te
worden gecompenseerd met water, wanneer de verharding met meer dan 500 m² toeneemt ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie. Het realiseren van watercompensatie is niet nodig,
omdat het verhard oppervlak in de bestaande situatie 405 m² bedraagt en in de nieuwe situatie
wordt teruggebracht tot 300 m². In casu neemt het verhard oppervlak met afgerond 105 m² af.
Het schoon water wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Geen gebruik zal worden
gemaakt van uitloogbare materialen.

In het kader van de verplichte Watertoets is het voorontwerpbestemmingsplan om advies
voorgelegd aan Waternet (namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht), waarin
deze planontwikkeling al was opgenomen.

Conclusie
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de in dit
bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling voor het oprichten van een weideschuur.

4.3 Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen en in 1998 door Nederland geratificeerd.
Doelstelling van het verdrag is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als
gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het
archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het
plan een rol spelen.
In het verdrag van Malta wordt gesteld dat de archeologie van wezenlijk belang is voor de
geschiedschrijving van de mensheid. Het verdrag is erop gericht deze waarden voor de toekomst
te behouden. De gehanteerde uitgangspunten zijn:
- archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ);
- in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden;
- de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.

Het verdrag is geïmplementeerd door inwerkingtreding van de Wet op de archeologische
monumentenzorg per 1 september 2007. Door artikel 38a van de gewijzigde Monumentenwet
1988 worden gemeenten thans verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen
archeologisch (voor)onderzoek te verrichten.

Onderzoek/ beoordeling
De voormalige gemeente Loenen heeft samen met Abcoude, Breukelen en Maarssen
archeologische kaarten laten maken (2010). In deze kaarten staat waar de kans het grootst is om
archeologisch materiaal te vinden. Belangrijk is de archeologische beleidskaart. Daarin staat,
gelet op archeologische waarden, wanneer wel of niet onderzoek moet worden uitgevoerd en
waar de grenzen liggen waarbij dat wel of niet moet. Het plangebied is hierin aangeduid als 'Hoge
archeologische verwachting voor resten vanaf de Vroege IJzertijd' (zie figuur 9).
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Figuur 9: Uitsnede archeologische verwachtingskaart Abcoude, Breukelen, Loenen en Maarssen.

Op grond van de rapportage behorende bij de archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart moeten voor gebieden met een hoge verwachtingswaarde bodemingrepen
beneden 0,30 m onder maaiveld worden voorkomen. Indien de voorgeschreven beperkingen voor
bodemingrepen niet kunnen worden gehandhaafd moet in deze gebieden nader archeologisch
onderzoek worden gedaan. Voor plangebieden waarvan het project een oppervlak van:
 minder dan 50 m² beslaat in de historische kernen
 minder dan 100 m² beslaat op de pleistocene opduikingen,
 of minder dan 500 m² beslaat op de meandergordels en crevassecomplexen en de zone met

Blokverkaveling
hoeft geen onderzoek te worden uitgevoerd. Deze vrijstellingsgrenzen scheppen ruimte voor
kleinschalige ontwikkelingen door bijvoorbeeld particulieren, maar waarborgen tevens het
veiligstellen of onderzoeken/documenteren van archeologische waarden en informatie wanneer
grotere oppervlakten aan de orde zijn. In verband hiermede is voor de planlocatie aan de
Oostkanaaldijk archeologisch onderzoek uitgevoerd.

4.3.1 Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek archeologie

Becker & Van de Graaf B.V. te Noordwijk heeft een onderzoek naar archeologie uitgevoerd
(rapport van juli 2010, rapportnummer 22590710, bijlage 2) naar de locatie ten oosten van de
Oostkanaaldijk. Uit de onderzoeksresultaten is het navolgende vastgesteld.

Het plangebied is gelegen op oeverafzettingen van de Angstel meandergordel, die tussen 2650
BP en 100 n. Chr. een belangrijke tak was voor de noordelijke afvoer van de Rijn. Op basis van
het bureauonderzoek werden in de top van de oeverafzettingen archeologische resten verwacht
uit de IJzertijd tot en met de Romeinse tijd en mogelijk tot en met de Nieuwe tijd. Boven de
oeverafzettingen werden mogelijk komafzettingen verwacht van de Angstel en de Vecht. In de top
hiervan werden resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd verwacht.
Naar aanleiding van de archeologische verwachting in het plangebied is een karterend
booronderzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn vier boringen gezet. De opgeboorde grond is onderzocht
op het voorkomen van archeologische indicatoren door middel van verbrokkelen. Het doel van
het onderzoek was de aanwezigheid van archeologische resten aan te tonen.
Bij het veldonderzoek is gebleken, dat de oeverafzettingen van de Angstel direct onder het
maaiveld voorkomen en dat de top van deze afzettingen is opgenomen in de bouwvoor.
Plaatselijk is een modern ophoogpakket aangetroffen boven de bouwvoor. Bij het booronderzoek
zijn geen indicatoren gevonden die duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in het
plangebied. Bovendien is de top van de oeverafzettingen van de Angstel verstoord en zijn in de
oeverafzettingen geen niveaus aangetroffen die kenmerken van bodemvorming bevatten. De
kans dat deze in het plangebied (nog) aanwezig zijn wordt daarom klein geacht. Op basis van het
veldonderzoek wordt geadviseerd het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen
ontwikkeling.

Plangebied
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Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in
2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Cultuurhistorie
Cultuurhistorisch maakt de planlocatie deel uit van het uitgestrekte Hollands-Utrechtse
veengebied in het nationale landschap Het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit
conserverende bestemmingsplan tast de cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet
aan. De waarden worden overigens beschermd door het opnemen van een dubbelbestemming in
het bestemmingsplan. Op grond hiervan is het verboden op of in de gronden met de bestemming
‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren,

ontginnen en ophogen;
b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.
Het oprichten van een weideschuur tast de cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet
aan.

Conclusie
Het initiatief tast de cultuurhistorische en archeologische waarden niet aan, zodat er vanuit dit
gezichtspunt geen beperkingen worden gesteld aan deze planontwikkeling. De cultuurhistorische
waarden en archeologische waarden worden beschermd door in het (ontwerp)bestemmingsplan
ter plaatse de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ op
te nemen.

4.4 Natuurwaarden/ Flora en fauna

Wettelijk kader
Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in werking getreden. De Nbw
1998 is gericht op 'gebiedsbescherming' en biedt de grondslag voor de aanwijzing van de Vogel-
en Habitatrichtlijngebieden. Deze gebieden worden tezamen Natura 2000-gebieden genoemd.
Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden voorziet de Nbw 1998 in een
vergunningenregime voor het realiseren of verrichten van projecten en andere handelingen die
de natuurlijke kenmerken van een aangewezen Natura 2000-gebied kunnen aantasten.
De ontwikkelingslocatie ligt op grote afstand van een Vogel- en Habitatrichtlijngebied, te weten
het gebied "Oostelijke Vechtplassen", zodat deze planontwikkeling geen nadelige consequenties
hiervoor heeft.

Naast de Nbw 1998 is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet van kracht geworden. Deze wet
voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde
natuurgebieden ('soortbescherming'). Het uitgangspunt van de wet is dat beschermde planten- en
diersoorten geen schade mogen ondervinden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
openbare ruimte is het niet altijd nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te vragen. Voor o.a.
reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen, zoals onderhavige planontwikkeling,
geldt de volgende vrijstellingsregeling:
1. een algemene vrijstelling voor algemene soorten;
2. een vrijstelling voor beschermde soorten en vogels op voorwaarden, dat gehandeld wordt

volgens een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
goedgekeurde gedragscode.

Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke
ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd bij het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De voorwaarden verbonden aan een
vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de planten- en diersoorten die in
het plangebied voorkomen.
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Onderzoek/ beoordeling
Bij een bestemmingsplanherziening c.q. nieuwbouwplannen moet bekeken worden wat het effect
is op de aanwezige flora- en fauna. In verband hiermede is een Flora- en faunatoets uitgevoerd
op het onderhavige plangebied ten oosten van de Oostkanaaldijk.

4.4.1 Flora- en faunatoets

Watersnip Advies te Reeuwijk (rapportnr. 10A042 van augustus 2010, bijlage 3) heeft een Flora-
en faunatoets uitgevoerd. Op basis van een inventarisatie, literatuuronderzoek en een
verkennend onderzoek kan het volgende worden vastgesteld (overgenomen uit hoofdstuk 5
conclusies en aanbevelingen van het rapport):
 Het plangebied heeft geen directe relatie met beschermde gebieden (Natura 2000,

beschermde natuurmonumenten, (P)EHS gebieden of ecologisch verbindingszones).
 Voor de algemeen beschermde soorten (Groene kikker, Bruine kikker, Gewone pad, Kleine

watersalamander, Mol en Zwanenbloem) geldt in geval van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting een vrijstelling van de Flora- en faunawet. Er hoeft voor deze soorten geen
ontheffing aangevraagd te worden. Wel dient voor deze soorten de algemene zorgplicht in
acht genomen te worden.

 Indien vegetatie verwijderd wordt, dient dit bij voorkeur buiten het broedseizoen van vogels
te gebeuren, zodat overtreding van de Flora- en faunawet wordt voorkomen. Daarbij is het
van belang dat de Flora- en faunawet geen standaard periode hanteert voor het
broedseizoen; van belang is of een nest bewoond is. Indien een bewoond nest wordt
aangetroffen, mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden die het nest verstoren.
Vogelnesten die jaarrond beschermd worden door de Ff-wet, zijn niet aangetroffen of te
verwachten binnen het plangebied. Voor aanvang van werkzaamheden tijdens het
broedseizoen dient een terzake kundige een inspectie uit te voeren ten aanzien van
eventuele broedende vogels.

 Door de voorgenomen bouwplannen zal geen schade ontstaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de verschillende streng beschermde vleermuissoorten die mogelijk
voorkomen binnen het plangebied. Er hoeft daarom geen ontheffing aangevraagd te worden.

De Flora- en faunawet bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen
voor flora of fauna veroorzaakt, verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs
kan worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of
ongedaan maken. Wanneer toch beschermde soorten worden gevonden, dan zal hiervoor tijdig
ontheffing worden aangevraagd.

Conclusie
Gelet op het vorenstaande kan worden geconcludeerd er vanuit de Flora- en faunaregelgeving
geen beperkingen worden opgelegd aan deze nieuwbouwontwikkeling wanneer de hiervoor
genoemde maatregelen in acht worden genomen. Bij uitwerking van het bouwplan zal rekening
worden gehouden met de in het ecologisch rapport genoemde aanbevelingen.

4.5 Overige realiserings- en uitvoeringsaspecten

4.5.1 Kabels en leidingen

In het plangebied liggen geen ruimtelijk relevante watertransportleidingen en
gastransportleidingen, zodat een beschermende regeling niet nodig is.
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5. Beoordeling project

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt op basis van de verzamelde informatie uit de voorgaande hoofdstukken
ingegaan op de overwegingen om aan het verzoek planologische medewerking te verlenen. Het
bouwplan wordt getoetst aan de gemeentelijke beleidsuitgangspunten en de provinciale
toetsingscriteria. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies op basis waarvan besluitvorming
kan plaatsvinden om deze planontwikkeling op te op nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan
'Landelijk Gebied Noord'.

5.2 Boordeling verzoek aan gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan
Het verzoek is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied”,
omdat in de bestemming "Agrarische doeleinden" met de sub-bestemming "grondgebonden
veehouderij" geen bouwvlak is opgenomen.
Vanuit stedenbouwkundige overwegingen zijn er geen overwegende bezwaren om aan het
verzoek medewerking te verlenen om een klein bouwvlak van 300 m² ten oosten van de
Oostkanaaldijk op te nemen, omdat de bestaande bouwval aan de Oostkanaaldijk wordt
verwijderd ten behoeve van vervangende nieuwbouw met een kleiner bebouwingsoppervlak.
Hiermee wordt verrommeling tegengegaan en een kwaliteitsimpuls gegeven aan het
veenweidegebied door de weideschuur ten behoeve van de bestaande agrarische activiteiten
landschappelijk in te passen.

In deze actualisatie van het bestemmingsplan kan de bestemming ‘Agrarisch’ daarom worden
voorzien van een klein bouwvlak. Vanuit planologische overwegingen zijn er geen overwegende
bezwaren om de planontwikkeling bij recht op te nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan
Landelijk Gebied Noord.

Milieu, water, archeologie en natuur
In hoofdstuk 4 zijn de milieuaspecten, water, de aanwezige archeologische waarden en
natuurwaarden onderzocht. Hieruit kan worden afgeleid dat er vanuit deze beleidsvelden geen
beperkingen zijn tegen het opnemen van het gevraagde bouwvlak wanneer tijdig een BUS-
melding wordt gedaan. Deze wordt alsnog bij het bevoegd gezag ingediend in het kader van de
inmiddels aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

5.3 Toetsing provinciale beleidsregels

Het plan voorziet in de nieuwbouw van een weideschuur (vervangende nieuwbouw) ten behoeve
van een agrarisch bedrijf. De locatie is zodanig gekozen dat het plan aansluit bij de
landschappelijke kernkwaliteiten van het gebied. Verrommeling wordt tegengegaan, omdat de
bestaande agrarische bedrijfsbebouwing aan de Oostkanaaldijk wordt gesaneerd.

Het plangebied is aangeduid als 'Landelijk gebied' met de aanduiding ‘kernzone’ en valt in het
Groene Hart. Het voorliggende bouwplan voorziet in vervangende nieuwbouw een weideschuur
in het agrarisch gebied. De planontwikkeling is in overeenstemming met het provinciaal belang,
zoals genoemd in artikel 4.2, lid 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2012.

5.4 Conclusie

Het verzoek voor het oprichten van een weideschuur ten oosten van de Oostkanaaldijk in Loenen
heeft betrekking op een particulier initiatief. Het verzoek voldoet aan de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen. De gevraagde ontwikkeling is in overeenstemming met het provinciale
beleid, zoals dat is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke
Verordening. Voorts zijn er vanuit oogpunt van verkeer, milieu, water, archeologie, landschap en
natuur geen overwegende bezwaren om medewerking aan dit verzoek te onthouden. Aan het
verzoek kan mitsdien planologische medewerking worden verleend door deze planontwikkeling
mee te nemen in het (ontwerp) bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
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Bijlagen

Separaat bij deze ruimtelijke onderbouwing zijn de volgende bijlagen in te zien:
1. Verkennend bodemonderzoek; Grondslag B.V. te Kamerik van 22 september 2010.
2. Archeologisch onderzoek; Becker & Van de Graaf B.V., Noordwijk van juli 2010.
3. Natuurtoets; Watersnip Advies, Reeuwijk van augustus 2010.



       ing. H. Land 

         Kerklaan 34 

         3632 AL  Loenen a/d Vecht 

         Tel: 0294-238023 

         Mobiel: 06-22808073 

    
Gemeente Stichtse Vecht 

Afdeling Ontwikkeling 

Mevr. Vaartjes, heren Koster en de Smet 

Endelhovenlaan 1  

3601 GR  Maarssen 
 
Betreft : Ruimtelijke Onderbouwing percelen A2740 & A1205  

KERKLAAN 34, Loenen aan de Vecht 
Uw ref : bestemmingsplan LANDELIJK GEBIED NOORD 
  Kenmerk Z/14/36187-UIT/14/35255 & UIT/14/35260 
   
       Datum: 12 augustus 2014 
 
Heren Koster en de Smet, Mevr. Vaartjes, 
 
 
Bijgaand gelieve u onze GOEDE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING (GRO) aan te 
treffen inzake de bestemmings-correctie van percelen A1205 en A2740, daarmee 
een fout uit een ver verleden corrigerend. Deze GRO wordt mede namens mijn 
buurvrouw, Mevr. van Dijk-de Lange (= Kerklaan 36 met het stuk A1205) 
ingediend: het stuk is omni-toepasbaar voor beide terreinen. 
 
Het is duidelijk dat veel van het gevraagde in uw standaard brief totaal geen 
toepassing heeft op de twee stukjes grond, de onderbouwing daarvan vindt u 
hierna. Echter ‘beter mee verlegen dan om verlegen’ doet ook hier opgeld, 
waardoor ik toch op uitgebreide wijze gereageerd heb. 
 
Wij hechten eraan duidelijk te maken dat het hier gaat om een correctie van een 
foutief opgenomen bestemming in het eerste bestemmingsplan KERKLAAN 1984 
dat is verergerd door de splitsing van het gebied met opname van de onderhavige 
stukjes tuin in een nieuw bestemmingsplan BUITENGEBIED 2003 waardoor 
plotseling onze tuinen tot twee bestemmingsplan gebieden zijn gaan behoren. De 
stukjes staan daarom inmiddels al officieel overgangsrechtelijk als tuin te boek.  
 
Erop vertrouwend u hiermede (meer dan) voldoende te hebben geïnformeerd, hoor 
ik graag van u of er toch nog wensen en/of aanpassingen nodig zijn. Indien u meer 
informatie wenst kan ik u daar ook in voorzien: ik heb zelf al een flinke selectie 
moeten maken. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
ing. Hendrik Land      C.C. van Dijk-de Lange 
 
mede namens Mevr. van Dijk-de Lange, Kerklaan 36 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  

 

Aanleiding voor het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing is het verzoek van ing. Land 

om een ambtelijke onnauwkeurigheid ontstaan in het eerste bestemmingsplan Kerklaan 1984 

te corrigeren. Opeenvolgende bestemmingsplannen BUITENGEBIED 2003 en LOENERSLOOT-

BINNENWEG-KERKLAAN hebben deze fout mee genomen, en zelfs verergerd waardoor de 

bewuste stukjes AGRARISCHE GROND, zijnde A1205 (Kerklaan 36) en A2740 (Kerklaan 34), 

vallend onder bestemmingsplan BUITENGEBIED 2003, inmiddels volledig geaccepteerd vallen 

onder het overgangsrecht en als TUIN in gebruik zijn behorend bij de woningen vallend onder 

het bestemmingsplan LOENERSLOOT-BINNENWEG-KERKLAAN uit 2011. De historische bijlagen 

geven hier een goed overzicht van
1
. 

 

 

1.2 Opzet van de ruimtelijke onderbouwing  

 

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een planbeschrijving en een onderzoek naar de 

haalbaarheid. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het gebied 

en daarna van het plan. Het vigerende beleid van de verschillende overheden komt in 

hoofdstuk 3 aan bod, de haalbaarheid van het plan in hoofdstuk 4. Het plan dient niet alleen 

aan het ruimtelijk relevante beleid te voldoen maar ook haalbaar te zijn op het gebied van 

onder andere milieu, water, ecologie, archeologie, verkeer en parkeren. Het vijfde hoofdstuk is 

gewijd aan de resultaten van de te doorlopen planologische procedure en de economische 

haalbaarheid. 

 

 
Ligging plangebied bij de punt van de pijl (Bron: Google Earth) 

                                                 
1
 Zie bijlagen. 
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Ligging besluitgebied(en)- Kerklaan 36 � rood omlijnde gele vlak, Kerklaan 34 � blauw 

omlijnde oranje vlak (bron: Google Earth) 

 

 

1.3 Ligging plangebied  

 

Het besluitgebied bevindt zich achter de huizen Kerklaan 34 en Kerklaan 36 en betreft in totaal 

goed 600 m
2
. De Kerklaan is een buurtschap in de gemeente Stichtse Vecht. Het buurtschap 

ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Loenen aan de Vecht en Loenersloot. 

 

De Slootdijk is de oude verbinding tussen Loenen en Loenersloot, en daarmee ook deel van de 

oude verbinding tussen Amsterdam en Utrecht. Deze is doorsneden door het Amsterdam-

Rijnkanaal. De Slootdijk eindigt nu bij het kanaal en gaat daar over in de Oostkanaaldijk. Het 

gebied wordt verder omzoomd door de N201 (250 tot 300 meter ten noorden van het gebied) 

en de N402 (200 meter ten oosten van het gebied) en de Kerklaan ten zuiden van het gebied. 

 

 

1.4 Vigerend bestemmingsplan  

 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan BUITENGEBIED (2003). De gronden zijn bestemd tot 

AGRARISCH GEBIED. Op de bestemmingsplan grens die deze gronden scheidt van de Kerklaan 

34 en 36 heeft vroeger een sloot gelopen, die echter op deze gronden al sinds 

mensenheugenis niet meer aanwezig is.  Daarmee werd in feite de tuin van zowel Kerklaan 34 

en 36 in tweeën gesplitst. Op gronden met de AGRARISCHE bestemming mogen geen 

bouwwerken gebouwd worden, laat staan schuttingen van 2 meter hoog. Echter, het 

overgangsrecht laat wel vervanging en zelfs vergroting toe, terwijl het gebruik als TUIN onder 

het overgangsrecht mag worden voortgezet. 
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Uitsnede nieuwe bestemmingsplan BUITENGEBIED NOORD met daarin de twee gele stukjes 

grond al aangegeven met een WOON bestemming 

 

 
Het vigerende en flankerende bestemmingsplan LOENERSLOOT – BINNENWEG – KERKLAAN uit 

2011 

 

 

 

  



 

ing. H. Land         -         Kerklaan 34        -        3632 AL   Loenen a/d Vecht 

18 August 2014  5555 van 44444444 

 

2 Het plan  
 

 

2.1 Buurtschap Kerklaan  

 

Het buurtschap Kerklaan ligt ten westen van de Rijksstraatweg (de N402) die de N201 verbindt 

met Loenen. Vanaf de Rijksstraatweg kan men het buurtschap via twee wegen bereiken, te 

weten de Kerklaan en de Slootdijk. De Slootdijk loopt van zuid-oost naar noord-west door het 

plangebied om deze aan de noordzijde te verlaten evenwijdig aan het Amsterdam-Rijnkanaal. 

De hoofdstraat en naamgever van het buurtschap, de Kerklaan, loopt van oost-noord-oost 

naar west-zuid-west en is aan beide zijden omzoomd door woningen. 

 

 
Het buurtschap Kerklaan  

 

Het bebouwingsbeeld langs de Kerklaan en de Slootdijk onderscheidt zich door de 

afwisselende bebouwing langs beide straten. Het beeld van de Kerklaan bestaat uit enkele 

rijtjes woningen en merendeels twee-onder-één-kap-woningen. De Slootdijk is een 

verbindingsweg waaraan enkele woningen en (voormalige) boerderijen staan. Een enkele 

(voormalige) boerderijen kenmerkt zich door een groot bedrijfsgebouw achter de 

bedrijfswoning die nu voor andere zaken in gebruik zijn. Op de hoek van de Slootdijk en 

Kerklaan bevindt zich een voormalig schoolgebouw uit de laatste helft van de jaren 1800, nog 

verbouwd in de eerste helft van de jaren 1900, welke thans een bedrijfsbestemming heeft. 

Direct noord van de school bevindt zich ook de oude hoofdmeesterwoning, thans behorend bij 

het bedrijven terrein waartoe ook de school behoort. Oost van de school liggen nog een aantal 

woningen die tot de oudsten in het buurtschap behoren, gebouwd in het laatste kwart van de 

jaren 1800 tot 1935, waartoe ook de panden en percelen behoren waar het in deze ruimtelijke 

onderbouwing over gaat. Aan de oost zijde van het buurtschap liggen nog het oude rooms-

katholieke kerkhof, de oude pastorie en een oude bij de voormalige kerk horende boerderij en 

enkele woningen, vroeger dienst doende als cafe en/of stallen. Aan de zuid-westzijde van het 

buurtschap ligt het bedrijventerrein DE WERF, hier bevindt zich een tiental bedrijven. 
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Het functionele beeld in Kerklaan is gevarieerd, zowel de woonfunctie, bedrijven als agrarische 

bedrijven komen voor. Daardoor is in Kerklaan, ondanks de geringe omvang, enige dynamiek 

en levendigheid aanwezig. Dit bevordert de leefbaarheid van het buurtschap. 

 

 

2.2 Besluitgebied  

 

Het besluitgebied bevindt zich aan de noord kant van de bebouwing aan de Kerklaan te Loenen 

aan de Vecht. Het gebied bestaat uit als TUIN in gebruik zijnde grond, aan de zuid kant 

verbonden met de percelen Kerklaan 34 en Kerklaan 36 en aan de noord kant respectievelijk 

door: 

- bedrijfs terrein Slootdijk 4; 

- agrarische grond behorend bij bestemmingsplan BUITENGEBIED. 

 

De beide woningen Kerklaan 34 en 36 behoren tot een karakteristieke ‘jaren dertig’ twee-

onder-één kap huizen blok, 9,20 meter hoog en gebouwd in 1935. Dit blok is daarmee één van 

de oudste, en het hoogste, gebouw(en) in de Kerklaan. 

 

Het besluit gebied is reeds aangegeven op de voorgaande foto’s en kaarten. 

 

 

2.3 Het verzoek  

 

 

Voorgeschiedenis 

  

Zoals reeds is aangegeven zijn de bewuste stukken grond al sinds ruim voor het bestaan van de 

bestemmingspannen in gebruik als TUIN bij de woningen Kerklaan 34 en 36. RAF luchtfoto’s uit 

1945 (!) bewijzen dit en ook de gelichte archief- en kadastrale- gegevens ondersteunen dit 

volledig
2
. Uit het verleden is er verder een erfdienstbaarheid opgenomen in de koop 

contracten van Kerklaan 36 (uit 1966) om op haar kosten een erfafscheiding te plaatsen en in 

stand te houden tussen de gronden rondom perceel A1205
3
. 

 

Inspecties uitgevoerd door gemeentelijke ambtenaren op 22 januari 2013, rapport gedateerd 

29 januari 2013
4
, bevestigen deze uitleg en bevestigen tevens de overgangsrechtelijke situatie 

waarbij: 

- volgens bestemmingsplan LOENERSLOOT-BINNENWEG-KERKLAAN gebruik waartegen 

in het voorgaande bestemmingsplan niet kon worden opgetreden doorgang mag 

vinden; 

- het voorgaand bestemmingsplan BUITENGEBIED 2003 datzelfde bevestigd; 

- het eerste bestemmingsplan KERKLAAN zeer ruimhartig met van het plan afwijkend 

gebruik of het aanwezig zijn van afwijkende bouwwerken tolererende, hetgeen niet 

vreemd is  bij een eerste bestemmingplan dat nog moet worden ’ingeregeld’. 

 

Het onderhavige geval is een van de laatste, zo niet de laatste, ‘afregelingen’ die nog moeten 

gebeuren. 

 

                                                 
2
 Zie bijlagen, blz. 25. 

3
 Zie bijlagen, blz. 24. 

4
 Zie bijlagen, blz. 40-44. 
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Recentelijk heeft bewoner van Kerklaan 34 de schutting gedeeltelijk vervangen. Daarvoor is 

een vergunning verkregen op 16 juli 2013, waarin opgenomen een ‘geen bezwaar’ van de 

Welstands Commissie. 

 

 

Het verzoek 

 

Gezien de duidelijk incorrecte en volledig willekeurige twee-deling van de tuinen van de 

Kerklaan 34 en Kerklaan 36 is het verzoek gekomen deze anomaliteit te herstellen door het 

bevestigen dan wel legaliseren van de overgangsrechtelijke situatie. Dit kon mooi 

meegenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan LANDELIJK GEBIED NOORD en is als 

zodanig al in de nieuwe plannen verwerkt. 
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3 Beleid  
 
 
3.1 Inleiding  

 

Teneinde de bewuste stukjes grond van deze bestemming te voorzien is deze RUIMTELIJKE 

ONDERBOUWING nodig. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het ruimtelijk 

ordeningsbeleid van Rijk, Provincie en Gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder, 

archeologie en economische haalbaarheid. Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de vraag of 

dit daadwerkelijk uitvoerbaar is in het kader van het beleid. Voor het beleid ten aanzien van 

water van diverse overheden zie paragraaf 4.3.2.  

 

 

3.2 Rijksbeleid en Provinciaal beleid  

 

Het plan betreft het voorzien van een overgangsrechtelijke al aanwezige bestemming aan twee 

onderdelen van de tuin van de  percelen Kerklaan 34 en 36. Er veranderd wezenlijk niets, er is 

geen ruimtelijke impact. Eventuele Rijks- en/of provinciale belangen zijn dan ook niet in het 

geding.  

 

 

3.3 Gemeentelijk beleid  

 

 

3.3.1 Focus op morgen  

 

Focus op morgen is een toekomstvisie van Stichtse Vecht die de gemeenteraad op 29 januari 

2013 heeft vastgesteld. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen:  

1. een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht;  

2. inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet;  

3. de opgaven en kansen voor de toekomst;  

4. het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Sticht-se 

Vecht.  

 

Een van de doelstellingen van de gemeente is het realiseren / in stand houden van de vitaliteit. 

Dit is een cruciale opgave juist voor het mooie, kwetsbare en daarmee ook kostbare gebied. 

Het initiatief past binnen deze doelstelling: door de legalisatie van de bestaande 

overgangsrechtelijke situatie wordt veel onnodig werk voor zowel gemeente als bewoners 

voorkomen. Bovendien kunnen de tuinen op de juiste manier onderhouden en ingepast 

worden in het omringende landschap dat bestaat uit weide gebied maar ook bedrijfsterrein en 

woon gebied. 

 

 

3.3.2 Welstandbeleid  

 

Het welstandbeleid is opgesteld vanuit de gedachte, dat welstand een bijdrage levert aan de 

totstandkoming en het beheer van een aantrekkelijke omgeving. Het welstandbeleid geeft de 

gemeente de mogelijkheid om de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische 

waarden te benoemen en een rol te geven bij de ontwikkeling en beoordeling van 

bouwplannen.  

 

Het vervangen van een erf afscheiding is reeds beoordeeld door de welstandscommissie en 

deze heeft een positief advies afgegeven. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten  
 

 

4.1 Inleiding  

 

Aan de verschillende overheden zijn op basis van (milieu)wetgeving zoals de Wet 

milieubeheer, de Wabo de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet 

luchtkwaliteit vele taken en bevoegdheden op milieugebied toegekend. Deze hebben ook 

betrekking op de ruimtelijke ordening. Het milieubeleid van de verschillende overheden is er 

op gericht om te komen tot een integrale verbetering van de leefomgevingkwaliteit door een 

vroegtijdige integratie van milieukwaliteit in ruimtelijke planvormingsprocessen.  

 

 

4.2 Milieu-aspecten  

 

 

4.2.1 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)  

 

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Het besluit is 

aangepast omdat de Europese rechter heeft geoordeeld dat de drempel-waarden voor m.e.r.-

beoordeling plichtige activiteiten onvoldoende recht deden aan de vraag of er sprake is van 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Het besluit is aangepast en de drempelwaarden in 

onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. zijn nu indicatief. Dat betekent dat als een 

project onder de richtwaarden blijft er wel een toetsing moet worden gedaan. Het bevoegd 

gezag moet zich er van vergewissen of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 

uitgesloten. De toetsing vindt plaats aan de hand van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn 

milieu-effectbeoordeling. Getoetst moet worden op:  

- de kenmerken van het project;  

- de plaats van het project;  

- de kenmerken van de mogelijke gevolgen.  

 

Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. (beoordeling) 

noodzakelijk;  

- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-

beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. en het plan is 

daarmee m.e.r.-plichtig.  

 

 

Beoordeling  

 

Het plan betreft het legaliseren van een overgangsrechtelijk geaccepteerde situatie. Deze 

veranderingen hebben geen milieugevolgen. Een m.e.r. beoordeling is dan ook niet 

noodzakelijk.  

 

 

4.2.2 milieuzonering  

 

Bij het realiseren van een nieuwe functie dient gekeken te worden naar de omgeving waarin 

de nieuwe functies worden gerealiseerd. Hierbij spelen twee vragen:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving?  

2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? 
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Richtinggevend hierin zijn de indicatieve onderzoekzones zoals opgenomen in de betreffende 

VNG-publicaties. 

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, 

gevaar en stof. Kenmerkend voor deze milieuaspecten is dat de belasting op grotere afstand 

van de bron afneemt. Daarnaast is de mate waarin een verandering personen- en/of 

goederenverkeer aantrekt, mede bepalend voor de mate van hinder.  

 

Aangezien het hier om een legalisering van een reeds bestaande overgangsrechtelijk 

geaccepteerde situatie betreft is er geen verandering te verwachten. 

 

 

Beoordeling  

 

Het betreft hier een bestaande situatie: zowel bouwwerken, verharding als de activiteiten zijn 

al aanwezig en veranderen niet. De activiteiten veranderen echter niet en ook de 

bestemmingsgrenzen blijven in stand. Een nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.  

 

 

4.2.3 Bodem  

 

De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien er sprake 

is van functieveranderingen. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe functie. Het doen 

van bodemonderzoek bij bouwactiviteiten is een verplichting uit de Regeling omgevingsrecht. 

Bij functies waarbij sprake is van langdurig verblijf (langer dan twee uur) van mensen is 

bodemonderzoek noodzakelijk.  

 

Er is in dit geval geen sprake van bouwactiviteiten; er vinden geen grondroerende 

werkzaamheden plaats. Een bodem-onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.  

 

 

4.2.4 Geluid  

 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het (spoor)wegverkeer en/of door 

industrieterreinen met een wettelijke geluidszone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld 

in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder stelt dat in principe de geluidbelasting op de 

gevel van gevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrens-waarde, dan wel een 

nader bepaalde hogere grenswaarde. Indien een bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige 

functies (woningen) toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting de maximale waarde 

(“voorkeursgrenswaarde”) in acht te nemen indien sprake is van initiateven binnen de 

geluizone van een weg. In concreto bedraagt die waarde 48 dB(A). Het gaat hier om een 

jaargemiddelde.  

 

Conclusie  

 

Het plan betreft een legalisatie van een reeds overgangsrechtelijk geaccepteerd aanwezige 

situatie. Een akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.  

 

In het kader van de goede ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de huidige functie 

gelijk blijft en het akoestisch klimaat daarmee ook niet verandert.  
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4.2.5 Luchtkwaliteit  

 

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de mate waarin schadelijke stoffen aanwezig zijn in de 

buitenlucht. De schadelijke stoffen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals het 

verkeer, bedrijven en de al bestaande achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. 

De normen ofwel grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn opgenomen in de Wet Milieubeheer. 

Deze wet is van kracht geworden op 15 november 2007. De Wet luchtkwaliteit voorziet onder 

meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een 

flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten 

met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze “niet in betekenende mate” (NIBM) 

bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

 

 

Conclusie  

 

Aangezien het gebruik van het perceel niet verandert is er ook geen verandering in de 

plaatselijke luchtkwaliteit.  

 

 

4.2.6 Externe veiligheid  

 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij 

het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als lpg en toxische gassen. 

Onderscheid valt te maken in risicovolle inrichtingen en risicovolle transport. Buisleidingen 

worden als aparte grootheid beschouwd. 

 

De externe veiligheidsregelgeving voor inrichtingen ligt vast in het Besluit externe veiligheid 

voor inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). De 

externe veiligheidsrichtlijnen voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de 

circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (Ministerie van V&W, 2004). Het is 

de bedoeling dat de externe veiligheidsregelgeving voor routes gevaarlijke stoffen wordt 

vastgelegd in het Besluit transportroutes externe veiligheid. Tot die tijd werken Rijksoverheid, 

gemeenten, provincies en het bedrijfsleven aan het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, 

waarin afspraken staan over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. 

Het Basisnet geeft ook in sommige gevallen reeds afstanden (o.a. PR en GR zie onder) waar 

gemeenten vooruitlopend op de wet alvast rekening mee kunnen houden. Voor buisleidingen 

aardgas en brandbare vloeistoffen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met 

bijbehorende regeling (Revb). 

  

Voor wat betreft de omgeving waarop de risicovolle bronnen invloed uitoefenen wordt 

onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten (zoals woningen, ziekenhuizen en scholen), 

en beperkt kwetsbare objecten (bijv. sporthallen, zwembaden en kampeerterreinen). Dit 

onderscheid houdt veelal verband met de verblijfsduur van mensen in objecten.  

 

 

Situatie ter plaatse  

 

De situatie ter plaatse blijft gelijk. Het plaatsgebonden- en/of groepsrisico zal dan ook niet 

veranderen.  
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4.3 Omgevingsaspecten  

 

 

4.3.1 Flora en fauna  

 

 

Gebiedsbescherming  

 

 

Vogel- en Habitatrichtlijn  

 

Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt gestreefd naar de 

ontwikkeling van een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, ‘Natura 2000’. 

Om dit te bereiken zijn onder meer de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitat-richtlijn (1992) 

opgesteld. Op basis van deze Europese richtlijnen zijn alle lidstaten, dus ook Nederland 

verplicht om beschermde habitats, soorten en hun leefgebieden in stand te houden of te 

herstellen. Daarvoor worden gebieden aangewezen waar deze soorten en habitats 

voorkomen.  

 

Voor de aangewezen gebieden, veelal reeds onderdeel uitmakend van de (nationale) 

Ecologische Hoofdstructuur, geldt een speciaal beschermingsregime. Bij uitbreiding of 

verandering van activiteiten of bij nieuwe activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden 

zal er getoetst moeten worden of er significante gevolgen zijn voor de gebieden. 

 

  

Beoordeling  

 

Door karakter van de ingreep kan gesteld worden dat er geen negatieve invloed zal zijn op 

deze gebieden. 

 

 

Ecologische Hoofdstructuur  

 

In Nederland maken de Habitatrichtlijn geheel en de Vogelrichtlijngebieden gedeeltelijk 

onderdeel uit van de EHS. Doel van de EHS is het realiseren van een netwerk van 

natuurgebieden door middel van natuurbehoud en natuurontwikkeling, waar de natuur (plant 

en dier) voorrang heeft. 

 

Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 

de natuurgebieden hun waarde verliezen. Het streven is om in Nederland in 2020 meer dan 

750.000 hectare aan EHS-gebieden te hebben. Het grootste deel daarvan zijn bestaande 

bossen en natuurgebieden.  

 

De gemeenten wordt verzocht om de gebieden in het bestemmingsplan de juiste juridische 

bescherming te geven. Schadelijke ingrepen en ontwikkelingen in deze gebieden zijn in 

beginsel niet toegestaan.  

 

Wanneer gemeenten bestemmingsplannen willen bijstellen om rode ontwikkelingen in de EHS 

mogelijk te maken, dienen provincies het maatschappelijk belang van de betreffende rode 

ontwikkeling af te wegen tegen het belang van natuurwaarden. Hierbij wordt het 'nee, tenzij' 

principe gehanteerd.  
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Beoordeling  

 

Het gebied maakt geen onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur en heeft derhalve ook 

geen invloed op deze structuur.  

 

 

Flora- en faunawet  

 

Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten tevens een groot aantal inheemse bedreigde 

dier- en plantsoorten worden beschermd. Deze soortenbescherming is in Nederland 

geïmplementeerd in de Flora en Faunawet (april 2002). In Nederland komen zo'n 36.000 dier- 

en plantensoorten voor. Ongeveer 500 soorten krijgen bescherming van de Flora- en 

Faunawet. 

 

De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of 

dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt.  

 

Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren 

of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”- principe). Dit betekent in de 

praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op beschermde soorten.  

 

Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of verontrusten van dieren of het verbod 

om planten te plukken.  

 

 

Ontheffing  

 

Van de hierboven genoemde verboden is onder voorwaarden een ontheffing mogelijk. Zo kan 

de minister van LNV op basis van artikel 75 van de Flora- en faunawet ontheffing verlenen bij 

afwezigheid van alternatieven, indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort. Voor minder zeldzame soorten geldt dat een ontheffing kan 

worden verleend wanneer geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort. In alle gevallen geldt dat slechts ontheffing kan worden verleend 

in verband met een door de wetgever erkend belang, zoals dwingende redenen van groot 

openbaar belang. Voor minder zeldzame soorten erkent de wetgever ook ruimtelijke inrichting 

als grondslag voor ontheffing. 

 

Op 23 februari 2005 is het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en planten-soorten 

inwerking getreden. Met de aangepaste regelgeving is niet meer altijd een ontheffing nodig 

voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte onder andere ten behoeve van 

een ruimtelijke ontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden gedacht aan een 

breed scala van grootschalige of kleinschalige activiteiten: aanleg van wegen, 

bedrijventerreinen, havens of woonwijken, maar ook de bouw van een schuur of de 

verbouwing van een huis. Het gaat hierbij doorgaans om ingrijpende veranderingen die leiden 

tot een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied.  

 

Vogels zijn in Nederland gelijk beschermd, waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 

maart - 15 juli (15 augustus voor moeras- en andere watervogels)) sprake kan zijn van 

verontrusting, doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als 

werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet snel een 

ontheffing nodig zijn.  
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Beoordeling  

 

Er veranderd niets aan de lokale situatie. Een quickscan flora en fauna is derhalve niet 

noodzakelijk. Er is geen sprake van mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet.  

 

 

Conclusie  

 

Het aspect Flora en fauna levert geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

 

4.3.2 Water  

 

 

Europees beleid  

 

In 2000 is de Kaderrichtlijn water vastgesteld waarin communautaire maatregelen zijn 

opgenomen betreffende water. Het doel van deze richtlijn is een integrale benadering van het 

waterbeheer. Dit betekent dat de interne samenhang tussen oppervlaktewater en grondwater, 

zowel waar de kwaliteits- als kwantiteitsaspecten betreft, als uitgangspunten worden 

genomen. Daarnaast betekent de integrale benadering dat diverse beleidsterreinen, 

waaronder de ruimtelijke ordening, door de richtlijn worden bestreken. Met de bestaande 

Nederlandse regelgeving kan het merendeel van de richtlijnverplichtingen worden uitgevoerd.  

 

 

Rijksbeleid  

 

Het rijksbeleid voor Water wordt gevormd door het Nationaal Waterplan.  

 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan 

welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam 

waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de 

maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.  

 

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en 

vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op 

basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de 

Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status 

van structuurvisie. 

 

 

Provinciaal beleid  

 

Op 23 november 2009 is het Waterplan 2010-2015 vastgesteld door Gedeputeerde Staten met 

als ondertitel richting robuust. In het Waterplan worden 3 hoofdthema’s onderscheiden: 

Veiligheid, Kwaliteit en Kwantiteit en Gebruik en beleving. Vanuit de kernwaarden 

duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking streeft de provincie naar de ontwikkeling van 

duurzame, robuuste watersystemen en het borgen van bestaande kwaliteiten. 

 

Duurzame, robuuste systemen zijn goed in staat zijn om zelfstandig extremen op te vangen, 

zonder dat afwenteling plaatsvindt in tijd, ruimte of milieucompartiment. De provincie streeft 

naar voldoende water van de gewenste kwaliteit, beperkte (maatschappelijk acceptabele) 
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overlast, beperking van het energiegebruik, beperking van functieconflicten rondom water en 

een hoge belevingswaarde. Dit geldt ook voor waterveiligheid.  

 

Duurzame, robuuste systemen zijn ook een waarborg dat grondgebruikfuncties in onze 

provincie ook op de langere termijn kunnen voortbestaan. Voor wonen, werken, landbouw en 

recreëren wordt, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, voldoende water van de 

gewenste kwaliteit en een aanvaardbaar veiligheidsniveau geboden.  

 

Ontwikkelingen van de oppervlaktewatersystemen, grondwatersystemen en 

bodemeigenschappen worden getoetst en beoordeeld. Bodemeigenschappen worden 

gebiedsspecifiek aangepakt. Het plangebied maakt onderdeel uit van het veenweidegebied. In 

het veenweidegebied stellen landbouw, bebouwing en natuur tegenstrijdige eisen aan het 

waterbeheer. Het waterbeheer is daardoor versnipperd, ingewikkeld en duur. Het proces van 

bodemdaling leidt tot toenemende hoogteverschillen in het gebied en tot schade aan 

gebouwen en infrastructuur. Kwetsbaarheid voor wateroverlast en droogte neemt toe. 

Waterafvoer wordt geleidelijk moeilijker door zeespiegelstijging, waardoor de beschikbare 

capaciteit van het boezemstelsel een steeds groter probleem wordt. Daarnaast zullen droge 

zomers steeds vaker voorkomen, waardoor meer water moet worden ingelaten. Dit heeft 

vergaande consequenties voor de waterkwaliteit en ecologie.  

 

 

Regionaal beleid  

 

De betrokken waterbeheerder bij het plangebied is het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht. AGV is uiteindelijk verantwoordelijk voor het waterbeheer. Enkele uitvoerende taken in 

de Gooi- en Vechtstreek zijn echter ondergebracht bij Waternet.  

 

Het beleid van AGV staat in het Waterbeheerplan AGV 2010- 2015. Het waterbeheer-plan AGV 

2010-2015 gaat in op de hoofdtaken van het waterschap: veiligheid, voldoende water, schoon 

water. Ook wordt aandacht gegeven aan de maatschappelijk (neven) taken: nautisch en 

vaarwegbeheer, recreatief medegebruik, natuurbeheer en cultuurhistorische, landschappelijke 

en architectonische waarden. Voor elk van deze thema’s is het in het waterbeheerplan 

beschreven wat het wensbeeld is op de middellange termijn, wat de doelen zijn en de aanpak 

op hoofdlijnen is en op welke indicatoren de resultaten van dat taakveld zullen worden 

beoordeeld. Tevens is het gestelde in de Keur 2011 van het Hoogheemraadschap AGV van 

toepassing. Voor het keurgebied gelden bepalingen tot het onderhoud en gebruik van 

wateren, oevers en waterkering zowel bovengrond als in de grond.  

 

AGV hanteert het beleid dat bij het aanbrengen van meer dan 1000 m
2
 verharding in stedelijk 

gebied of meer dan 5000 m
2
 in landelijk gebied 10-20% daarvan gecompenseerd moet worden 

in de vorm van oppervlaktewater voor waterberging. Door compensatie wordt voorkomen dat 

ernstige peilstijging optreedt door afstromend regenwater met wateroverlast tot gevolg.  

 

AGV staat het beleid voor om te komen tot een scheiding van de afvalwaterstromen. Hierbij 

moet worden gedacht aan het afkoppelen van daken, waarbij het afgevangen regenwater 

direct op het aanwezige oppervlaktewater wordt geloosd. Uiteraard moet rekening worden 

gehouden met de beperkingen, die hieromtrent gesteld worden door de 

waterkwaliteitsbeheerder. Dit behelst onder andere het niet toepassen van bepaalde 

materialen (bijvoorbeeld zink) voor standleidingen en/of dakgoten. Veranderingen met 

betrekking tot het scheiden van afvalwaterstromen en de riolering treden niet op door het 

voorliggende bestemmingsplan.  
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Beoordeling plan  

 

Er is geen sprake van enige verandering. Zo er al in het recente verleden een verandering is 

aangebracht dan is dat een verbetering van de waterhuishouding: twee regentonnen met een 

gezamenlijke capaciteit van 500 liter voorkomen directe lozing op het gebied en creëren 

daarmee een buffer. Er is derhalve geen negatieve invloed op de waterhuishouding. 

  

Het plan is derhalve in overeenstemming met het beleid van AGV en staat de beleids-

doelstellingen van provincie en rijk voor zover van toepassing, niet in de weg.  

 

 

 

4.3.3 Archeologie  

 

In 1992 is het Verdrag van Malta opgesteld. Doel van dit verdrag is het behoud en beheer van 

het archeologisch erfgoed. Met ingang van 1 september 2007 is de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Met deze wijziging van de Monumentenwet 

zijn de afspraken van het Verdrag van Valletta op Malta uit 1992 geïmplementeerd in de 

Nederlandse wetgeving. De bescherming van archeologische waarden wordt door de 

Monumentenwet grotendeels bij de gemeenten neergelegd.’ 

  

De (voormalige) gemeente Loenen, Maarssen, Abcoude en Breukelen hebben in samenwerking 

op basis van een verscheidenheid aan geo(morfo)logische bronnen, historische bronnen en 

archeologische meldingen en onderzoeken archeologische beleids- en waarden- en 

verwachtingskaarten opgesteld.  

 

Op de waarden- en verwachtingenkaart worden zones en terreinen met verschillende 

archeologische (verwachtings)waarden aangegeven. 

 

Op basis van de zones waarvoor een archeologische waarde of verwachting geldt worden via 

de beleidsadvieskaart eisen gesteld. Deze beleidsadvieskaart maakt inzichtelijk welke 

maatregelen gericht op behoud en/of beheer getroffen dienen te worden. De archeologische 

beleidsadvieskaart vormt dus het toetsingskader voor de voorgenomen ontwikkeling. De 

archeologische beleidsadvieskaart is overigens opnieuw vastgesteld in 2012. De 

beleidsadvieskaart kan worden aangeduid als de beleidsadvieskaart van de gemeente Stichtse 

Vecht.  

 

Aangezien er geen grondroerende werkzaamheden worden verricht, kunnen eventueel 

aanwezige archeologische relicten niet aangetast worden. 

 

  

4.3.4 Cultuurhistorie 

  

Op 1 januari 2012 is het Rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg (“Momo”) van kracht 

geworden. Onderdeel van dit beleid vormt de aanpassing van diverse wet- en regelgeving, 

zoals het Bro, Besluit Omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg 

(Bamz). Eén van de aspecten is dat met het aspect cultuur-historie verplicht rekening 

gehouden moet worden in bestemmingsplannen (dit is o.a. opgenomen in art 3.1.6 van het 

Bro). In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op het besluitgebied 

en de aanwezige cultuurhistorische aspecten. Er wordt dan ook voldoende rekening gehouden 

met dit aspect.  
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Nota Belvédère  

 

In de nota Belvédère wordt een visie gegeven op de wijze waarop met de cultuurhistorische  

kwaliteiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland 

kan worden omgegaan, en geeft aan welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen. In 

de nota Belvédère zijn gebieden geselecteerd die in cultuurhistorisch opzicht behoren tot de 

meest waardevolle gebieden van Nederland en waar zich eveneens belangrijke 

cultuurhistorische potenties voordoen. In het plangebied komt, als enig deel van het 

bestemmingsplan LOENERSLOOT-BINNENWEG-KERKLAAN terwijl een groter deel van  

BUITENGEBIED betreft, komt het Belvedèregebied DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE voor.  

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een planmatig inrichtings- en ordeningssysteem van 

uitzonderlijke universele betekenis. Ze bestaat uit een samenhangend geheel van 

inundatiegebieden, die door middel van onder andere dijken, sluizen en kanalen werden 

gereguleerd. In het landschap markeren de forten de plaats van de verdedigingslinie. De 

Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de ‘potentie lijst’ van de UNESCO om, mogelijk, zoals de 

Stelling van Amsterdam, opgenomen te worden op de Wereld Erfgoed lijst. 

 

Belangrijke kenmerken en elementen zijn:  

- de eenheid en openheid van de inundatiegebieden en schootsvelden;  

- de in verschillende tijden ontworpen verdedigingswerken (forten, batterijen, lunetten) 

en hun samenhang met de omgeving;  

- overige elementen van het verdedigingssysteem, waaronder sluizen, inlaten, duikers, 

dijken en camouflagebeplanting.  

 
Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie geldt het streven naar betere bescherming in onder  

andere bestemmingsplannen. Naast onderdelen van de linie, dient ook de linie in zijn geheel  

(inclusief schootsvelden en inundatiegebieden) te worden beschermd. 

 

 

Beoordeling  

 

De bestemmingsplan verandering van de twee stukjes grond legaliseert de feitelijke situatie, 

die foutief in de huidige plannen is opgenomen. Overgangsrechtelijk zijn de stukjes grond al als 

zodanig in gebruik en er zijn door de legalisering daarom op dit vlak geen negatieve gevolgen 

te verwachten. Bovendien ligt het betrokken gebied niet bij één van de forten of andere 

verdedigings-objecten. 

 

 

4.3.5 Verkeer en parkeren  

 

 

Verkeer  

 

Onderhavig plan voorziet niet in een ander gebruik van de percelen en derhalve blijft de 

verkeerssituatie gelijk. De bestaande infrastructuur is berekend op het verwerken van de 

huidige vervoersbewegingen.  

 

 

Parkeren  

 

Het parkeren is geregeld op het eigen terrein en dit zal in de toekomst ook zo blijven.  
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Conclusie  

 

Het aspect verkeer en parkeren levert geen belemmeringen op voor de voorgenomen 

ontwikkeling. 
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5 Maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid  
 

 

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid staat hier niet ter discussie. Het verzoek heeft tot gevolg 

dat er een legalisatie plaats vindt van een reeds geaccepteerde overgangsrechtelijke situatie. 

 

 

5.2 Economische uitvoerbaarheid  

 

 

5.2.1 Inleiding  

 

Bij de voorbereiding van een ontwerp ruimtelijke onderbouwing dient op grond van artikel 

3.1.6, eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 

naar de uitvoerbaarheid van het plan.  

 

 

5.2.2 Gemeentelijke kosten  

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder 

omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing een 

exploitatieplan te koppelen. Er is hier slechtst sprake van een legalisatie van een reeds 

geaccepteerde overgangsrechtelijke situatie. Een exploitatieplan is niet verplicht indien het 

verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in het plan opgenomen gronden op een 

andere wijze is verzekerd (artikel 6.12, lid 2 sub a Wro).  

 

Het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing is door de initiatiefnemer uitgevoerd. Voor de 

gemeente Stichtse Vecht zijn derhalve geen kosten verbonden aan het opstellen en uitvoeren 

van deze ruimtelijke onderbouwing.  

 

 

5.2.3 Conclusie  

 

De economische uitvoerbaarheid van het plan is voldoende aangetoond. 
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6  ANNEX HISTORISCHE FEITEN 
 

 

Zie bijlagen: 

- zienswijze (extract), 21-24; 

- ontstaan A1205 & A2740, 25-26; 

- ontstaan A2740, 27-33; 

- pre-bestemmingsplan (voor 1984), 34; 

- bestemmingsplan 1984, 34-35; 

- bestemmingsplan buitengebied 2003, 36; 

- bestemmingsplan 2011, 37; 

- gebruik overgangsrecht, 37-38; 

- algehele conclusie, 38-39; 

- proces verbaal van bevindingen, 40-44. 
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U weet misschien niet dat die op zijn minst terug gaat tot 1652 toen er hier in de 
‘straat’ een boeren schuur in gebruik genomen is als rooms katholieke schuilkerk. 
Dit was nodig voor die geloofsrichting omdat, in ons ‘godsdienst vrije’ land, het 
houden van de rooms katholieke eredienst na ‘de beeldenstorm’ verboden was. Dat 
verbod is pas in 1854 opgeheven, waarna de schuur onmiddellijk is vervangen door 
een kerk op dezelfde plek. Die is weer afgebroken eind jaren ’90 van vorige eeuw 
en op de plaats daarvan is nu het Ludgerushof gelokaliseerd. Vandaar ook de naam 
van ons buurtschap: ‘Kerklaan’. 
 
Over tot de zaak waar het hier om gaat. Ook daarvoor moeten we terug de 
geschiedenis in. 
 
Daarin spelen de volgende factoren een rol: het ARK (Amsterdam-Rijnkanaal) en 3 
bestemmingsplannen. 
 
Het ARK is een door-ontwikkeling van het oude Merwede kanaal dat ruim een eeuw 
geleden naast de spoorlijn alhier gegraven is. Die door-ontwikkeling is ingezet door 
de ons zeer wel bekende Anton Mussert (leider NSB in WO-II) toen hij eind jaren 
‘20 en begin jaren ’30 vorige eeuw hoofdingenieur was van RWS-Utrecht. Een 
gevolg daarvan was ook de verbreding van het kanaal die al voorbereid was voor 
WO-II (zie o.a. de extra dijk op de RAF luchtfoto’s die al aan de oostkant van het 
kanaal was aangelegd) en in de jaren ’60 en’70 werd uitgevoerd. Hierdoor moesten 
een aantal huizen het veld ruimen, waaronder een aantal boerderijen bij de 
Kerklaan. Deze spelen in het onderhavige geval een grote rol. 
 
Kerklaan 36 & 34 zijn gebouwd in 1935 voor een raadslid in Loenersloot die daar de 
plaatselijk bekende architect Boers bij gebruikte. Deze was toevalligerwijs (?!) ook 
de bouwkundig opzichter van de gemeente Loenen, en die keurde dus in dit geval 
zijn eigen vlees. Ook toen dus al… Het leuke daarvan is dat het eerste ontwerp door 
de schoonheids-commissie in Apeldoorn volledig werd afgeschoten als totaal niet 
passend in de landelijke omgeving en van elke architectonische kwaliteit ontspeend 
(zou je gezegd worden als architect). Het eerste ontwerp lijkt sprekend op wat nu 
in de Ludgerushof is gebouwd. Het kan verkeren….. 
 
Het tweede ontwerp door architect Boers werd, hartstochtelijk ondersteund door 
gemeentelijk bouwopzichter Boers (in de brieven die hij schreef naar de 
gemeenteraad was dan ‘architect’ in het briefhoofd weg gestreept…), wel 
uitgevoerd. Het hele proces inclusief welstandsperikelen tot en met oplevering 
duurde slechts 6 maanden…. 
 
De eigenaar (Steenmetz) heeft rond de oorlog één helft verkocht (nummer 34) om 
in ieder geval wat geld uit het project gehaald te hebben mocht het door de 
oorlogsactiviteiten niet ongeschonden uit de strijd komen. Niet vreemd, de 
Loenerslootse brug en het gebied eromheen was een Duitse stelling omdat dat de 
directe doorgang was van het westen uit naar het Duitse militaire hoofdkwartier in 
Hilversum. Compleet met mitrailleur nesten, anti tank geschut, anti tank muren op 
de brug en veel prikkeldraad aan beide zijden van de brug/het kanaal. Met (flink 
wat) Duitse troepen gelegerd in wat boerderijen in de buurt. 
 
De mij bekende bombardementen (voor de goede orde, er zijn meer aanvallen 
geweest, o.a. schepen in het kanaal tot zinken gebracht, voertuigen beschoten 
e.d.) vonden het laatste oorlogsjaar plaats, zeg vanaf midden ’44 tot einde oorlog. 
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Deze hadden vooral te maken met de pogingen van de geallieerden om de aanvoer 
van V1’s en V2’s te stoppen die afgeschoten werden vanaf west Nederland (o.a. bij 
Wassenaar, de toekomstige koning zijn villa was zo’n punt). Die konden alleen 
maar aangevoerd worden tussen het IJsselmeer en de grote rivieren door. 
 
Uit die tijd stammen ook de stukjes grond als moesland. 
 
De grond noord van de sloot (die achter het huis Kerklaan 34 en 36 midden door de 
tuin heeft gelopen) was in eigendom van een boer die zijn boerderij bij het 

toenmalige nog smalle 
kanaal had staan. Rond 
1970 is het kanaal verbreed 
en moest de boerderij 
eraan geloven (zie kaartje 
uit 1971, kadastraal 
nummer 1060, in de rode 
ellips). In de rechter 
benedenhoek is nog net een 
stukje te zien van het 
Kerklaan 36 stukje 
‘agrarische grond’ cum 
‘moesland’, kadastraal 
bekend onder 1205. De 
hooimijt en een schuur die 
bij de boerderij stonden 
staan er nog, trouwens. De 
boer is daarop op Kerklaan 
22 gaan wonen.  
 
Één van zijn zoons is 
daarop in nummer 34 gaan 
wonen en heeft een stuk 
land overgenomen van zijn 
vader. Dat is in 1973 
geweest. Zijn broer kreeg 
het overgrote deel. Het 
stukje moesland trok hij 
vervolgens bij zijn tuin. Het 
stuk land dat hij gekregen 
had was het stuk dat om 
deze moeslanden heen liep. 

Zie bijgevoegde kadaster tekening (groen en blauw = land van boer ‘Kerklaan 34’, 
oranje = rest van het land van de originele boerderij, zie volgende tekening). 
 
Dit is een belangrijk punt in verband met de functionele relatie tussen dit stukje en 
de Kerklaan 34; die was er en is er dus nog steeds. In feite was Kerklaan 34 ‘de 
boerderij’ voor het land eromheen. Let wel: er was nog geen bestemmingsplan en 
de originele boerderij die er gestaan heeft was afgebroken, waardoor huis nummer 
34 functioneel aan het ‘groene en lichtblauwe’ stuk gekoppeld werd (zie volgende 
tekening)!  
 
Daar komt bij dat het eerste bestemmingsplan uit 1984 niet alleen de Kerklaan 
betrof maar ook de weilanden ten noorden van de Kerklaan. Een reden te meer om 
de weilanden en Kerklaan 34 als bij-elkaar horend te beschouwen. Dit 
bestemmingsplan noemde de weilanden geschikt voor (o.a. ook) fruiteelt etc. en 
was niet beperkt tot ‘grond gebonden veeteelt’.  
 

In 2003 is daarop het bestemmingsplan ‘buitengebied’ van kracht geworden. Op 
één of andere manier is toen verzonnen om een scheiding te maken tussen de 
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weilanden (dat ‘buitengebied’ werd) en de Kerklaan zelf dat onder het oude 
bestemmingsplan bleef vallen. De grens loopt daardoor dwars door onze tuinen 
waar de sloot heeft gelegen, maar die allang gedempt was. Daarbij komt dat het 
grondgebruik ineens veranderd werd naar ‘grondgebonden veeteelt’. 
 

 
 
U zult nu opmerken dat ‘er dan maar bezwaar gemaakt had moeten worden’. Dat 
had ook gemoeten echter er zijn een aantal redenen waarom dat niét is gebeurd. 
Één daarvan is dat de bewoner van Kerklaan 34 juist in 1998 verhuisde en het huis 
met tuin had over gedaan aan een expat (Amerikaans-Engelse) familie. De familie 
Lawrence heeft uiteraard geen idee gehad wat een ‘bestemmingsplan’ was…. Kon 
ook de Nederlandse kranten uiteraard niet lezen en dus ook de betreffende 
aankondigingen niet.  
 
Dit wordt onderbouwd door het feit dat de voorgaande bewoner van 34 ook de rest 
van het stuk land om het huis wilde verkopen, de expats wilde die zorg niet en 
hebben alleen het stukje ‘tuin’ overgenomen. Zo is de rest van het land (het groene 
deel in de tekening) officieel gescheiden van het land blijvend bij de Kerklaan 34 
(het blauwe stukje in het kaartje) en hebben beiden een apart kadastraal nummer 
gekregen. Dit betekend opnieuw dat nu het kleinere stukje ‘blauwe’ grond (zie 
kaartje) alleen nog functioneel verbonden was (en dus nog steeds is) aan nummer 
34. 
 

Het 2003 bestemmingsplan heeft trouwens ter inzage gelegen vanaf 17 september 
1998 (6 weken uiteraard). Dit even om de link te leggen tussen de verhuizing van 
boer-Kerklaan-34 en het moment dat een zienswijze ingediend kon worden. 
 
Ook huidige bewoners van Kerklaan 36 hebben er geen moment bij stil gestaan dat 
hun tuin, die ze al sinds 1966 hadden, ook maar iets anders zou kunnen zijn dan 
‘tuin’. De expat familie van 34 had daar uiteraard helemaal geen benul van. 
 
Daar komt bij dat het bestemmingsplan 2003 slechts het BUITENGEBIED betrof 
waarvan de betrokken bewoners nooit hadden kunnen vermoeden dat het plan hun 
"tuin" van het huis zou afsplitsen. Dit is mijn inziens een kapitale fout van RBOI dat 
niet door de bewoners gesignaleerd- en gecorrigeerd- kon worden omdat het niet 
het bestemmingsplan Kerklaan zelf betrof. Juist omdat de "tuin" onlosmakelijk deel 
was en is van het perceel gelegen binnen het bestemmingsplan Kerklaan kan het 
gebrek aan een zienswijze de bewoners niet kwalijk worden genomen.  
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In 2001 heeft een nieuwe bewoner Kerklaan 34 gekocht. Eind 2006 heeft 
ondergetekende het daar weer van gekocht. 
 
Tot zover de wordings-geschiedenis. 
 
Enige andere zaken die van belang zijn: 

- het perceel (twee kadastrale stukken grond) waarop Kerklaan 34 staat is 
één geheel sinds begin jaren ‘70, is eind jaren ’90 (pre-bestemmingsplan 
2003) als één geheel tot 2 keer toe verkocht, is daarop post 
bestemmingsplan 2003 maar pre-bestemmingsplan 2011 nog een keer als 
geheel verkocht; 

- als ook aangegeven staat er in alle koop contracten o.a. dat de bewoners 
van Kerklaan 36 verantwoordelijk zijn voor het instaleren en onderhouden 
van een erfafscheiding. Deze erfdienstbaarheid die in 1966 in het koop 
contract staat van nummer 36 (zie extracten uit de koopcontracten uit 1966 
hieronder) komen uit de originele koop contracten toen het huis en de 
moeslanden verkocht werden aan de voorgangers van de huidige bewoners 
van Kerklaan 36. Dit op zich impliceert al dat, opnieuw, sinds het ontstaan 
van deze huizen, er erfafscheidingen hebben gestaan. Het grootste deel van 
de erfafscheiding is dan ook van de bewoners van nummer 36.  

 
Erop vertrouwend u met deze informatie te hebben geassisteerd en dat deze issue 
daardoor voor eens en altijd uit de wereld is. 
 
Hoogachtend, 
ing. Hendrik Land 
 
BIJLAGE: Kadastrale & gemeentelijke onderbouwing afkomstig uit: 

1) Kadaster; 
2) Bouwvergunningen Kerklaan 34; 
3) Bestemmingsplan Buitengebied 1 (begin jaren ’80 maar exclusief 

Kerklaan én de landerijen noord van de Kerklaan); 
4) Bestemmingsplan Kerklaan 1984 (inclusief landerijen noord van 

de Kerklaan). 
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Ontstaan A1205 & A2740 
 

Uit de RAF 

luchtfoto’s van dit 

gebied, waaronder 

die van 9 april 1945, 

is duidelijk zichtbaar 

dat wat A1205 zou 

worden al bestond. 

Duidelijk is de 

afscheiding die zich 

bevindt rondom dit 

stukje grond. Toen 

al. 

 

 

 

Hieronder een veldwerk kaart van het Kadaster waarop de inmeting is aangegeven van de 

‘moestuin’, het stuk A1191, uit het dienstjaar 1947. Hierop is klip en klaar waar te nemen dat 

het stuk dat later A1205 zou worden te boek staat als ‘moestuin’. De gronden ten noorden 

daarvan zijn ‘weiland’. 
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Van A1191 � A1205 

 
Uit verkoop eind 1966 aan de huidige bewoners van Kerklaan 36 is het kadastraal nummer 
A1205 ontstaan. Voor het Kadaster betrof dit ‘dj 1967’ ofwel ‘dienstjaar 1967’. 
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Ontstaan A2740 

 

 
Boven: in dienstjaar 1929 is het kadastraal nummer A1060 ontstaan, later opgegaan in A1898. 
 

 
Boven: in dienstjaar 1949 is 
A1197 ontstaan die later zijn 
overgegaan in nummers 
A1896 t/m A1898. 
 
 
 
 
 
 
 
Links: kaartje uit 1969, 
waaruit blijkt dat deze 
overgang láter dan 1969 
heeft plaats gevonden: 
A1179 bestaat nog. En dat 
klopt…..  
 
Voor een beter begrip: 
Bovenstaande kadaster 
secties geven in de eerste 
kolom buiten het dienstjaar 
(dj) de oude kadastrale 
nummering en in de laatste 
kolom de nieuwe nummering. 
 
In de kadaster sectie op twee 
bladzijden verder staat in de 
eerste kolom de nieuwe 
kadastrale nummering en in 
de derde kolom de vervallen 
kadastrale nummering. 
 
Op de volgende bladzijde 
een kaartje uit het 
bestemmingsplan 1984. 
Hierop duidelijk zichtbaar 
A1896. 
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In 1973, en wel op 5 april, zijn dan uiteindelijk de stukken A1896 t/m A1898 ontstaan uit A1060 
en A1197 (zie eerste én derde kolom). Dit is het moment dat A1896 dus kwam toe te behoren 
aan de eigenaar en bewoner van A1155, de Kerklaan 34. Dit is dus óók pré-bestemmingsplan 
1984. Uit A1898 is daarop via een verdere verkoop ronde aan Van der Linden (waardoor de 
kadastrale nummers weer gewijzigd werden in A2063 en A2064. A2064 is dan ook zichtbaar in 
dit kadastrale kaartje uit 1994. A2064 blijft dus toebehoren aan bewoners Kerklaan 34. 
 

 
Boven: gebied Bestemmingsplan Kerklaan 1984 
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Boven: uitsluiting Kerklaan & weide gebieden noord ervan van Buitengebied 1. 
A2740 en A2741 ontstaan dan uit de verkoop van Kerklaan 34 en toebehoren (= A1155 én 
A2740) in 1998. Dit is zichtbaar o.a. uit de bouwaanvraag van de nieuwe bewoner die het 
geheel (= A1155 én A2740) in 2001 heeft gekocht en een vergunning krijgt in datzelfde jaar, 
2001, een uitgebreide verbouwing uit te voeren. Dit is opnieuw vóór het bestemmingsplan 
Buitengebied dat uiteindelijk in 2003 van kracht word. 
 

 

 
Noot de door-druk van de gemeentelijke stempel in de onderste sectie. Dit geeft opnieuw 
onomstotelijk bewezen aan dat de twee stukken pre-bestemmingsplan 2003, dat deze stukken 
ineens zou scheiden, bij elkaar hoorden. 
 
 
Op de volgende bladzijde een kadastrale kaart met het ingetekende stuk A2740 met de 
gemeentelijke stempel uit 2001.Op de bladzijde daarna nog een kadastraal kaartje waarin de 
situatie wat is uitvergroot. 
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PRE-BESTEMMINGSPLANNEN (voor 1984): 
In bijlage een kopie van het document waarin het gebruik van ‘tuin’ onder het overgangsrecht 

wordt bevestigd door de handhavings-ambtenaren der gemeente Stichtse Vecht.  

 

Kerklaan 34 (het hoofdgebouw voor de stukken A-1896 (de moestuin en de rest van de 

agrarische grond) en A-1155 (het perceel waarop het woonhuis staat)) was ver vóór het ingaan 

van al ‘de woonstede’ of de ‘woonbestemming’ voor de betreffende stukken grond. De 

(moes)tuin is afgescheiden van de rest van de grond en is bij de tuin en het erf getrokken. 

Beide stukken zijn dus (overgangsrechtelijk) ook functioneel aan elkaar gebonden. 

 

BESTEMMINGSPLAN 1984: 

 
De betrokken stukken grond zijn rood-omrand en geel-doorzichtig gemarkeerd. 

 

1) Kerklaan en Buitengebied zijn één plan, het(de) stuk(ken) grond is(zijn) ondergeschikt 

aan huis Kerklaan 34; 

2) Er is het e.e.a. aan bouwwerken en gebouwen mogelijk. 

 

De ‘woonstede’ voor de stukken grond is het huis Kerklaan 34, de (moes)tuin is afgescheiden 

van de rest van de grond en in gebruik als erf/tuin. Het overgangsrecht staat strijdig gebruik als 

‘tuin’ toe van de (moes)tuin, het latere A-2740. Dienovereenkomstig staat het overgangsrecht 
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het gebruik van Kerklaan 34 toe als ‘woonstede’ behorend bij de stukken grond. Het stuk 

grond A-1896 (waar later A-2740 van overblijft) is dus functioneel verbonden met A-1155 met 

daarop Kerklaan 34 en vice versa. 

 

Door verkoop van huis Kerklaan 34 en afscheiding van het perceel A-2740 uit A-1896 (1989) 

wordt het strijdig gebruik verkleind. Kerklaan 34 blijft slechts nu nog functioneel verbonden 

met de ongeveer 200 m
2 

grond waaruit A-2740 bestaat. Dit is geheel conform het 

overgangsrecht. Stukken A-1155 en A-2740 worden vervolgens tot 2 maal toe als geheel 

verkocht. Gemeente verstrekt in diezelfde tijd ook een bouw vergunning aan de toenmalige 

bewoner waarbij percelen A-1155 en A-2740 als 1 geheel worden beschouwd (verbouw 

vergunning 2001-2002 van keuken/bijkeuken). 

 

 

luchtfoto 1989, zie 

erfafscheiding en hek. 

 

Hierboven (secties uit) een luchtfoto uit 1989. Zichtbaar zijn de Kerklaan 34 en tuin inclusief 

het toekomstige perceel A-2740. De datering kan verder bewezen worden door de toestand 

van de loods Slootdijk 4, die nog in de pre-1991 toestand voorkomt. 

 

De twee uitsnedes geven de tuin met daarin de erfafscheiding met de percelen west van mijn 

perceel en noord van mijn perceel. 

 

Dit is fotografisch bewijs dat e.e.a. in 1989 al zo is. 
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BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2003: 

 
De betrokken stukken grond bevinden zich in de rood-omrande groen doorzichtig ellips. 

 

3) Een stuk grond wordt gescheiden van de Kerklaan 34 en benoemd tot agrarische grond 

behorend bij een geheel ander bestemmingsplan; 

4) Dit stuk agrarische grond (tuin) is zichtbaar op de verbeelding (zij het incorrect qua 

vorm); 

5) Kerklaan 34 wordt verkocht met dat tuin deel als één geheel (in 1998 en in 2001 � 

pre-bestemmingsplan 2003): beiden vallen dan nog onder hetzelfde bestemmingsplan 

Kerklaan 1984. 
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BESTEMMINGSPLAN 2011 

 
De stukken grond zijn rood-omrand en groen doorzichtig gemarkeerd. 

 

6) De stukken grond zijn nu correct weer gegeven; 

 

GEBRUIK OVERGANGSRECHT: 
De functionele verbondenheid van het huis, A-1155 en A-2740 vindt voortgang onder het 

overgangsrecht. Evenzo geldt dit voor het gebruik als ‘tuin’ voor het stuk A-2740 behorend bij 

A-1155. Het perceel A-2740 was tot 2003 functioneel verbonden aan A-1155. Eerst als 

onderdeel van A-1896 (zelfs nog pre-bestemmingsplan 1984), daarna onder het 

bestemmingsplan 1984. 

 

Tijdens het van kracht zijn van het ‘1984 bestemmingsplan’ is de strijdigheid, zo die er al mocht 

zijn, verkleind doordat A-2740 is afgescheiden (officieel) van het origineel veel grotere A-1896.  

Geheel in lijn met het bestemmingsplan. 

 

Dat wordt nog eens versterkt door clausule 22.2 uit het eerste bestemmingsplan: 1984. Deze 

luidt: 
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Vooral de laatste zinnen zijn van belang. Ook van belang is dat deze regel van toepassing was 

tot 2003 voor het agrarisch verklaren van perceel A-2740 en tot ruim in 2011 (!!) voor het 

perceel A-1155. Hieruit volgt: 

- Als de functionele afhankelijkheid van het agrarische perceel (eerst het grotere A-

1896, daarna het officieel kleinere perceel A-2740) al ‘strijdig’ geworden zou zijn onder 

het bestemmingsplan 1984, dan mag dat worden voortgezet; 

- Indien door het bestemmingsplan 2003, waardoor de strijdigheid (zo die er al is) groter 

zou worden gezien de ineens aparte bestemming van perceel A-2740 onder een 

compleet ander bestemmingsplan, dan ‘verlenen B&W vrijstelling van bedoeld verbod, 

indien strikte toepassing van het verbod leidt tot een beperking van het meest 

doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.’; 

 

Het meest doelmatige gebruik van perceel A-1155 (huis, erf en tuin als ook de 

woonbestemming), is ontegenzeggelijk ‘functioneel behorend bij A-2740’. Dit was het immers 

al, hetgeen recentelijk ook weer bevestigd is door de gemeente in haar rapport naar aanleiding 

van de uitgevoerde inspecties
5
. 

 

Verder laat bestemmingsplan 2003 strijdig gebruik toe onder het overgangsrecht; zo de 

functionele afhankelijkheid van de twee stukken al strijdig zou zijn dan mag dat voortgezet 

worden. Dit betreft dan het perceel A-2740 dat strijdig geworden zou zijn (hetgeen niet correct 

is) bij het van kracht worden van dit bestemmingsplan. 

 

In het bestemmingsplan 2011 wordt de strijdigheid, zo die er al is, van de omgekeerde 

functionele koppeling van A-1155 aan A-2740 onder het overgangsrecht nog eens her-

bevestigd.  

 

ALGEHELE CONCLUSIE: 
De bijzondere situatie is dat een gedeelte van de tuin/grond bij ‘boerderij K34’ tot een ander 

plan is gaan behoren.  

 

Dit oorspronkelijke gebruik is door toepassing van het overgangsrecht veilig gesteld, en is in de 

loop der tijd (conform de letter van de wet) verkleind door het splitsen van A-1896 en het 

daardoor ontstaan van het veel kleinere A-2740. Onder het overgangsrecht blijft de 

functionele verbondenheid on stand, evenals het gebruik van A-2740 als (moes)tuin. 

Conform verdere jurisprudentie kan gesteld worden dat A-2740 én A-1155 één perceel 

vormen. 

 

Ik refereer hier specifiek toch even aan de verbouwvergunning die in 2001/2002 gegeven is 

voor de verbouw van de keuken en de bijkeuken en het schuurtje. Allen op perceel 1155, de 

vergunning was aangevraagd (én door de gemeente vergeven!) voor het combinatie perceel 

                                                 
5
 Zie bijlagen, blz. 40-44. 
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1155 en 2740. Ook de gemeente was in al 2001-2002 die mening toegedaan, nog onder het 

oude bestemmingsplan 1984.  
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BESTEMMINGSPLAN 1984: 
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I Inleiding 
 

I.1 Aanleiding 
 
Aanleiding voor de het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing is het verzoek van de 
eigenaar van het perceel Slootdijk 4a te Kerklaan om een bestaand parkeerterrein op 
voornoemd perceel zogezegd “af te ronden”. In het voorontwerpbestemmingsplan Lan-
delijk gebied Noord, door het College van Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Stichtse Vecht gepubliceerd op 20 december 2013, was deze afronding al opge-
nomen.  
 
Teneinde deze afronding daadwerkelijk volledig te onderbouwen, heeft het College aan 
de eigenaar van het perceel verzocht de onderhavige ruimtelijke onderbouwing op te 
stellen.  

I.2 Opzet van de ruimtelijke onderbouwing 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een planbeschrijving en een onderzoek naar 
de haalbaarheid. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk II een beschrijving van 
het gebied en van het plan. In hoofdstuk III zal worden ingegaan op het vigerende beleid 
van de verschillende overheden. De haalbaarheid van het plan zal in hoofdstuk IV aan 
de orde komen. Hierbij zal niet slechts het ruimtelijk relevante beleid worden besproken. 
Er zal eveneens worden ingegaan op andere relevante aspecten, zoals milieu, water, 
ecologie, archeologie, verkeer en parkeren. Hoofdstuk V is gereserveerd voor de resul-
taten van de te doorlopen planologische procedure en de economische haalbaarheid. 

I.3 Ligging plangebied 
 
Het besluitgebied bevindt zich aan de Slootdijk 4a te Kerklaan, een buurtschap in de 
gemeente Stichtse Vecht. Het buurtschap ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Loe-
nen aan de Vecht en Loenersloot. 
 
De Slootdijk is de oude verbinding tussen Loenen en Loenersloot. Deze verbinding is nu 
doorsneden door het Amsterdam-Rijnkanaal. De Slootdijk eindigt bij het kanaal en gaat 
daar over in de Oostkanaaldijk. Het perceel bestaat uit een vooraan de weg gelegen be-
drijfswoning met daarachter een bedrijfshal. Naast de bedrijfshal bevindt zich het reeds 
genoemde parkeerterrein. Het in onderstaande afbeelding binnen de rode driehoek ge-
legen deel van het parkeerterrein heeft nog geen juridisch-planologische status. De on-
derhavige ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op dit deel van het parkeerterrein. 
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Afbeelding 1: Ligging plangebied (bron: Google Maps) 

 
Afbeelding 2: Het deel van het parkeerterrein waarop deze ruimtelijke onderbouwing betrekking heeft 

 



 

6  

I.4 Vigerend bestemmingsplan 
 
Voor het parkeerterrein gelden twee bestemmingsplannen. Voor het deel dat buiten de 
rode driehoek valt (vide afbeelding 2) geldt het bestemmingsplan Loenersloot – Binnen-
weg – Kerklaan (vastgesteld 20 april 2010). Op grond van dit bestemmingsplan heeft het 
betreffende deel van het parkeerterrein de bestemming “Tuin”. Op grond van artikel 
12.1.1 onder b van de voorschriften behorend bij dit bestemmingsplan, is parkeren op 
deze gronden toegestaan.  
 

 
Afbeelding 3: Uitsnede bestemmingsplan Loenersloot – Binnenweg – Kerklaan met het parkeerterrein rood 
ingetekend 

 
Het deel van het parkeerterrein dat met de rode driehoek is aangegeven, maakt geen 
deel uit van het hierboven genoemde bestemmingsplan Loenersloot – Binnenweg – 
Kerklaan. Op dit deel vigeert tot op heden het bestemmingsplan Landelijk gebied Loe-
nen. Binnen dit plan heeft dit deel van het parkeerterrein een agrarische bestemming, 
waarbinnen parkeren niet is toegelaten. In het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk 
gebied Noord is overigens vooruitgelopen op het afronden van de parkeerplaats. In dat 
plan had het betreffende parkeerterrein een bestemming “Bedrijf” met de nadere func-
tieaanduiding “parkeerterrein”. Binnen die (sub)bestemming is parkeren toegestaan. 
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Afbeelding 4: Uitsnede voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Noord 

II Het plan 

II.1 Buurtschap Kerklaan  
 
Het buurtschap Kerklaan ligt ten westen van de Rijksstraatweg die de N201 verbindt met 
Loenen. Vanaf de Rijksstraatweg kan men het buurtschap via twee wegen bereiken, te 
weten de Kerklaan en de Slootdijk. De Slootdijk loopt van zuid naar noord door het plan-
gebied om deze aan de noordzijde te verlaten, evenwijdig aan het Amsterdam-Rijnka-
naal. De hoofdstraat en naamgever van het buurtschap, de Kerklaan, loopt van oost naar 
west en is aan beide zijden omzoomd door woningen. 

 
Afbeelding 5: Het buurtschap Kerklaan 
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Het bebouwingsbeeld langs de Kerklaan en de Slootdijk onderscheidt zich door de afwis-
selende bebouwing langs beide straten. Het beeld van de Kerklaan bestaat uit enkele 
rijtjes woningen en merendeels twee-onder-één-kap-woningen. De Slootdijk is een ver-
bindingsweg waaraan enkele woningen en (voormalige) boerderijen staan. De (voorma-
lige) boerderijen kenmerken zich door grote bedrijfsgebouwen achter de bedrijfswo-
ning, die nu voor andere zaken in gebruik zijn. Op de hoek van de Slootdijk en Kerklaan 
bevindt zich een voormalig schoolgebouw welke een bedrijfsbestemming heeft. Aan de 
westzijde van het buurtschap ligt het bedrijventerrein De Werf. Hier bevindt zich een 
tiental bedrijven. 
 
Het functionele beeld in Kerklaan is gevarieerd, zowel de woonfunctie, bedrijven als 
agrarische bedrijven komen voor. Daardoor is in Kerklaan, hoewel gering van omvang, 
enige dynamiek en levendigheid aanwezig. Dit bevordert de leefbaarheid van het buurt-
schap. 

II.2 Besluitgebied 
 
Het besluitgebied bevindt zich aan de noordoostzijde van het perceel Slootdijk 4a te 
Loenen aan de Vecht. Het besluitgebied zelf bestaat uit verhard stukje grond dat reeds 
is te gebruiken als parkeerterrein. Overigens is dit deel van het parkeerterrein thans af-
gezet, zodat geen sprake is van illegaal gebruik. Op onderstaande afbeelding is het be-
sluitgebied weergegeven. 
 

 
Afbeelding 6: Het besluitgebied 
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Voorts bevindt zich op het perceel Slootdijk 4/4a een loods met daarvoor een bedrijfs-
woning. Aan de achterzijde grenst het perceel aan een weiland, aan de zuid- en noord-
zijde wordt het perceel begrensd door de achtertuinen van de naastgelegen bebouwing. 
De bedrijfswoning betreft een karakteristiek waardevol pand. Dit is als zodanig ook aan-
geduid in het vigerende bestemmingsplan Loenersloot – Binnenweg – Kerklaan. 

II.3 Het bouwplan  
 
Voor de verbouw van de loods is door het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Stichtse Vecht op 29 juli 2011 een omgevingsvergunning verleend voor 
de renovatie van een loods en het vervangen van een bijgebouw. Deze vergunning is 
gedurende de daaropvolgende procedure deels aangepast als gevolg van uitspraken van 
de Rechtbank Midden-Nederland en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Uiteindelijk heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak in haar uitspraak van 2 juli 2014 
geoordeeld dat de verleende vergunning in stand kon blijven.  
 
Om onduidelijke redenen is het naast de loods gelegen parkeerterrein niet in zijn geheel 
in het bestemmingsplan Loenersloot – Binnenweg – Kerklaan opgenomen. Het parkeer-
terrein als zodanig werd al vele jaren, zij het zonder verharding, als parkeerterrein ge-
bruikt. Waarschijnlijk is er sprake van een te laat opgemerkte omissie in het bestem-
mingsplan. Wat daarvan verder ook zij, met de onderhavige ruimtelijke onderbouwing, 
welke dient als verantwoording voor het opnemen van het parkeerterrein in het ko-
mende ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Noord, wordt deze omissie hersteld. 
 
Ruimtelijk zal het plan geen impact hebben. Er is slechts sprake van het toestaan van 
enkele meters parkeerterrein. De gevolgen van het toelaten van dit deel van het par-
keerterrein zullen louter positief zijn. Daar het deel van het parkeerterrein wegens ge-
brek aan een juridisch-planologische dekking thans niet wordt gebruikt, doet zich inci-
denteel de situatie voor dat het parkeerterrein volledig bezet is. Aldus zal naar de om-
geving moeten worden uitgeweken voor het parkeren. Dit brengt weliswaar geen zware 
overlast mee, maar het is niet de bedoeling het buurtschap hiermee onnodig te belas-
ten. Door nu het laatste deel van het parkeerterrein vrij te geven, zal het buurtschap nog 
minder worden belast met auto’s van bezoekers en werknemers van het bedrijfsge-
bouw. Er is dus sprake van een positieve ontwikkeling voor het buurtschap. 

III Regelgeving en beleid 
 

III.1 Inleiding 
 
Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepa-
lend voor de vraag of de voorgenomen ontwikkeling, bestaande uit een afwijking van 
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het vigerende bestemmingsplan, in de praktijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden ge-
dacht aan onder meer het relevante beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de ge-
meente Stichtse Vecht en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook moet worden on-
derzocht in hoeverre milieuaspecten als geluid, geur, stof en veiligheid het plan (on)mo-
gelijk maken. Verder zijn aspecten als bodem, hinder van bedrijven, archeologie en eco-
nomische haalbaarheid van belang. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het beleid. 
In hoofdstuk IV zullen de overige aspecten worden belicht.  

III.2 Rijk en provincie 
 
Het plan betreft het formaliseren van een ondergeschikt deel van een bestaand parkeer-
terrein. Het bestaande bebouwde oppervlak wordt niet uitgebreid. Het bouwen van 
bouwwerken is niet toegestaan. Aldus zal er geen uitbreiding van het bestaand bebouwd 
gebied optreden. Er is derhalve niet of nauwelijks sprake van een ruimtelijke impact. 
Eventuele Rijks- en/of provinciale belangen zijn dan ook niet in het geding. 

III.3 Gemeentelijk beleid 
 

III.3.1 Focus op morgen 
 
Focus op morgen is een toekomstvisie van Stichtse Vecht die de gemeenteraad op 29 
januari 2013 heeft vastgesteld. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen: 
 

 een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht; 

 inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet; 

 de opgaven en kansen voor de toekomst; 

 het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Sticht-se 
Vecht. 

 
Een van de doelstellingen van de gemeente is het realiseren c.q. in stand houden van de 
economische vitaliteit, waarbij het accent zowel ligt op de bestaande, als de nieuwe eco-
nomie. Binnen de gemeente Stichtse Vecht is een relatief groot aantal ZZP’ers actief. 
Tevens kent de gemeente een sterke MKB-sector. Het plan is, zij het op zeer bescheiden 
schaal, dienstig aan dit uitgangspunt: het bestaande bedrijf wordt door het formaliseren 
van het laatste deel van de parkeerplaats versterkt. Aldus wordt de lokale economische 
structuur versterkt.  
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IV Milieu- en omgevingsaspecten 
 

IV.1 Inleiding 
 
Aan de verschillende overheden zijn op basis van  sectorale wetgeving zoals de Wet mi-
lieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, 
de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit vele taken en bevoegdheden op milieu en 
ruimtelijke ordeningsgebied toegekend. Het milieubeleid van de verschillende overhe-
den is er op gericht om te komen tot een integrale verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving door een vroegtijdige integratie van milieukwaliteit in ruimtelijke planvor-
mingsprocessen. 

IV.2 Milieuaspecten 
 

IV.2.1 Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 
 
Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Het besluit is 
aangepast omdat de Europese rechter heeft geoordeeld dat de drempelwaarden voor 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten onvoldoende recht deden aan de vraag of er 
sprake is van aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Het besluit is aangepast en de drem-
pelwaarden in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. zijn nu indicatief. Dit 
betekent in de praktijk dat indien een project onder de richtwaarden blijft, er wel dege-
lijk moet worden getoetst in hoeverre belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen wor-
den uitgesloten. De toetsing vindt plaats aan de hand van de selectiecriteria in de EEG-
richtlijn milieu-effectbeoordeling. Dit zijn de navolgende criteria: 
 

 de kenmerken van het project; 

 de plaats van het project; 

 de kenmerken van de mogelijke gevolgen. 
 
Op basis van deze beoordeling kunnen twee mogelijke conclusies worden getrokken:  
 

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(beoordeling) 
noodzakelijk; 

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. en het 
plan is daarmee m.e.r.-plichtig. 

 
Het plan betreft het gebruik van een deel van een verhard stuk grond als parkeerterrein, 
in aansluiting op een reeds bestaand parkeerterrein. Er vinden verder geen bouwactivi-
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teiten plaats, noch zal de bestaande inrichting worden uitgebreid. Dit toegenomen ge-
bruik van het parkeerterrein heeft geen belangrijke nadelige milieugevolgen. Een m.e.r. 
beoordeling is dan ook niet noodzakelijk. 
 

IV.2.2 Bodem 
 
De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien er 
sprake is van functieveranderingen. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe func-
tie. Het doen van bodemonderzoek bij bouwactiviteiten is een verplichting uit de Rege-
ling omgevingsrecht. Bij functies waarbij sprake is van langdurig verblijf (langer dan twee 
uur) van mensen is bodemonderzoek noodzakelijk. Er is in dit geval geen sprake van 
functieverandering, noch van een functie als hierboven beschreven. Er is slechts sprake 
van een uitbreiding van het parkeerterrein met een bestaande verharding. Een bodem-
onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 
 

IV.2.3 Geluid 
 
De Wet geluidhinder regelt in welke mate geluid, veroorzaakt door het (spoor)wegver-
keer en/of door industrieterreinen met een wettelijke geluidszone, het woonmilieu mag 
belasten. Daarbij wordt een methodiek gehanteerd waarbij de geluidbelasting op de ge-
vel van gevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een vastgelegde voorkeursgrens-
waarde, dan wel een nader bepaalde hogere grenswaarde.  
 
Indien een bestemmingsplan, dan wel een omgevingsvergunning voor het afwijken van 
een bestemmingsplan, nieuwe geluidsgevoelige functies (woningen e.d.) mogelijk 
maakt, dan volgt uit de Wet geluidhinder de verplichting de maximale waarde (“voor-
keursgrenswaarde”) in acht te nemen indien sprake is van initiateven binnen de gelui-
zone van een weg. Deze waarde, een jaargemiddelde, bedraagt 48 dB(A). 
 
Het plan betreft een zeer beperkte uitbreiding van een parkeerterrein. Dit is geen ge-
luidsgevoelige functie. Een akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.  
 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening zal tevens moeten worden beoordeeld 
in hoeverre het akoestisch klimaat in de omgeving door de voorgestane uitbreiding 
wordt verslechterd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er sprake zal zijn van een verslech-
tering. Het parkeerterrein is bedoeld voor de werknemers en bezoekers van het bedrijf. 
Daar het bedrijf niet uitbreidt, zal er dus ook geen toename van het verkeer zijn. Een 
marginale toename van het verkeersgeluid, voor zover daarvan al sprake zou kunnen 
zijn, zal dus geen gevolgen hebben voor de omwonenden. 
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IV.2.4 Luchtkwaliteit 
 
De luchtkwaliteit wordt bepaald door de mate waarin schadelijke stoffen aanwezig zijn 
in de buitenlucht. De schadelijke stoffen kunnen afkomstig zijn van verschillende bron-
nen, zoals het verkeer, bedrijven en de al bestaande achtergrondconcentraties van ver-
ontreinigende stoffen. De normen c.q. grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn opgeno-
men in titel 5.2 van de Wet milieubeheer.  
 
Deze titel voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak 
zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van 
bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze “niet in beteke-
nende mate” (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze kunnen zonder toet-
sing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden uitgevoerd. 
 
De voorgestane uitbreiding wordt in de relevante wet- en regelgeving niet aangemerkt 
als in betekenende mate bijdragend. Daarmee mag worden uitgegaan van het feit dat 
er geen verandering in de plaatselijke luchtkwaliteit zal plaatsvinden. 
 

IV.2.5 Externe veiligheid 
 
In het kader van externe veiligheid moet worden beoordeeld in hoeverre de risico's die 
voor de omgeving ontstaan bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen als lpg en toxische gassen, beheersbaar zijn. Daarbij kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen risicovolle inrichtingen en risicovol transport. 
 
De relevante regelgeving op dit punt is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid voor 
inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). 
De externe veiligheidsrichtlijnen voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn vastge-
legd in de circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (Ministerie van 
V&W (thans: I&M), 2004). Voor buisleidingen aardgas en brandbare vloeistoffen geldt 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met bijbehorende regeling (Revb). 
 
Het is de bedoeling dat de externe veiligheidsregelgeving voor routes gevaarlijke stoffen 
wordt vastgelegd in het Besluit transportroutes externe veiligheid. Dit besluit is evenwel 
nog niet in werking getreden. Tot de inwerkingtreding van dit besluit, maken de Rijks-
overheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven gebruik van het Basisnet vervoer 
gevaarlijke stoffen, waarin afspraken staan over de routes waarover gevaarlijke stoffen 
mogen worden vervoerd. Het Basisnet geeft ook in sommige gevallen reeds afstanden 
(o.a. plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR)) waar gemeenten vooruitlopend 
op het Besluit rekening mee kunnen houden.  
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Voor wat betreft de omgeving waarop de risicovolle bronnen invloed uitoefenen wordt 
onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten (zoals woningen, ziekenhuizen en 
scholen), en beperkt kwetsbare objecten (bijv. sporthallen, zwembaden en kampeerter-
reinen). Dit onderscheid houdt veelal verband met de verblijfsduur van mensen in ob-
jecten. 
 
De situatie ter plaatse blijft gelijk. Er is slechts sprake van het marginaal uitbreiden van 
het parkeerterrein. Deze uitbreiding heeft overigens niet tot gevolg dat er bijvoorbeeld 
ruimte wordt geboden aan gevaarlijk transport. Binnen het bedrijf wordt niet met ge-
vaarlijke stoffen gewerkt. Er moet derhalve worden geconcludeerd dat het plaatsgebon-
den- en/of groepsrisico niet zal veranderen. 

IV.3 Omgevingsaspecten 
 

IV.3.1 Flora en fauna 
 
Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen wordt gestreefd naar de 
ontwikkeling van een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, het zo-
geheten ‘Natura 2000’. Om dit te bereiken zijn onder meer de Vogelrichtlijn (1979) en 
de Habitatrichtlijn (1992) opgesteld. Op basis van deze Europese richtlijnen zijn alle lid-
staten, dus ook Nederland verplicht om beschermde habitats, soorten en hun leefgebie-
den in stand te houden of te herstellen. Daarvoor worden gebieden aangewezen waar 
deze soorten en habitats voorkomen. 
 
Voor de aangewezen gebieden, veelal reeds onderdeel uitmakend van de (nationale) 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van natuurgebieden door middel van 
natuurbehoud en natuurontwikkeling, waar de natuur (plant en dier) voorrang heeft op 
“menselijke” ontwikkelingen teneinde te voorkomen dat planten en dieren in geïso-
leerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen, geldt een 
speciaal beschermingsregime. Bij uitbreiding of verandering van activiteiten of bij 
nieuwe activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden zal moeten worden onder-
zocht in hoeverre er significante gevolgen zijn voor de betreffende waarden in de gebie-
den. 
 
In Nederland maken de Habitatrichtlijn in zijn geheel en de Vogelrichtlijngebieden ge-
deeltelijk deel uit van de EHS. Het streven is om in Nederland in 2020 meer dan 750.000 
hectare aan EHS-gebieden te hebben. Het grootste deel daarvan zijn bestaande bossen 
en natuurgebieden. 
 
Gemeenten dienen bij de vaststelling van een bestemmingsplan, dan wel bij het verle-
nen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan EHS-
gebieden de juiste juridische bescherming te geven. Schadelijke ingrepen en ontwikke-
lingen in deze gebieden zijn in beginsel niet toegestaan. Indien en voor zover een ont-



 

15  

wikkeling noodzakelijk is, moet worden beoordeeld in hoeverre het maatschappelijk be-
lang van de betreffende ontwikkeling opweegt tegen het belang van natuurwaarden. Dit 
is een provinciale bevoegdheid. 
 
Het gebied maakt geen onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur en heeft der-
halve ook geen invloed op deze structuur. Door de afstand tot de in de buurt gelegen 
beschermde gebieden en het kleinschalige karakter van het plan, kan zonder enige twij-
fel worden gesteld dat er geen negatieve invloed zal zijn op deze gebieden. 
 
Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten tevens een groot aantal inheemse 
bedreigde dier- en plantsoorten worden beschermd. Deze richtlijn is  geïmplementeerd 
in de Flora- en faunawet. Op grond van deze wet worden grofweg 500 dier- en plant-
soorten beschermd.  
 
De Flora- en faunawet beschermt uitsluitend soorten, niet individuele planten of dieren. 
Doel van de wet is ervoor zorgen dat het voortbestaan van de betreffende soort niet in 
gevaar komt. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan 
beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”- 
principe). Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op 
beschermde soorten. Hiertoe bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepa-
lingen, zoals het verbod op het doden of verstoren van dieren of het verbod om planten 
te plukken. 
 
Van de hierboven genoemde verboden is onder voorwaarden een ontheffing mogelijk. 
Dit is geregeld in artikel 75 Ffw. Het bevoegd gezag hiertoe is de Minister van Economi-
sche Zaken. De Minister kan onder meer ontheffing verlenen bij afwezigheid van alter-
natieven, indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding 
van de soort. Voor minder zeldzame soorten geldt dat een ontheffing kan worden ver-
leend wanneer geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding 
van de soort. In alle gevallen geldt dat slechts ontheffing kan worden verleend in ver-
band met een door de wetgever erkend belang, zoals dwingende redenen van groot 
openbaar belang. Voor minder zeldzame soorten erkent de wetgever ook ruimtelijke 
inrichting als grondslag voor ontheffing. 
 
Op 23 februari 2005 is het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en planten-
soorten inwerking getreden. Met de aangepaste regelgeving is niet altijd meer een ont-
heffing nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals een 
ruimtelijke ontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden gedacht aan een 
breed scala van grootschalige of kleinschalige activiteiten: aanleg van wegen, bedrijven-
terreinen, havens of woonwijken, maar ook de bouw van een schuur of de verbouwing 
van een huis. Het gaat hierbij doorgaans om ingrijpende veranderingen die leiden tot 
een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied. 
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Vogels zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd, met name in het broedseizoen (15 
maart - 15 juli (15 augustus voor moeras- en andere watervogels)).  
 
Het bestaande terrein is vanwege de bestaande verharding en de grootte van het te 
formaliseren deel van het terrein niet geschikt voor beschermde soorten. Een quickscan 
flora en fauna is derhalve niet noodzakelijk. Er is geen sprake van mogelijke overtreding 
van de Flora- en faunawet. Het aspect Flora en fauna levert derhalve geen belemmerin-
gen op voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 

IV.3.2 Water 
 
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water vastgesteld. Hierin zijn communautaire 
maatregelen ter zake van water vastgelegd. Het doel van deze richtlijn is een integrale 
benadering van het waterbeheer. Dit betekent dat de interne samenhang tussen opper-
vlaktewater en grondwater, zowel waar de kwaliteits- als kwantiteitsaspecten betreft, 
als uitgangspunten worden genomen. Daarnaast betekent de integrale benadering dat 
diverse beleidsterreinen, waaronder de ruimtelijke ordening, door de richtlijn worden 
bestreken. Met de bestaande Nederlandse regelgeving kan het merendeel van de richt-
lijnverplichtingen worden uitgevoerd. 
 
Het rijksbeleid voor water wordt gevormd door het Nationaal Waterplan. In december 
2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk be-
leid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbe-
heer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, vol-
doende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de 
maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. 
 
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 
en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is op-
gesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. 
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruim-
telijke aspecten de status van structuurvisie. 
 
Op 23 november 2009 is het Waterplan 2010-2015 vastgesteld door Gedeputeerde Sta-
ten met als ondertitel richting robuust. In het Waterplan worden 3 hoofdthema’s onder-
scheiden:  
 

 veiligheid; 

 kwaliteit en kwantiteit; 

 gebruik en beleving.  
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Vanuit de kernwaarden duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking streeft de provincie 
naar de ontwikkeling van duurzame, robuuste watersystemen en het borgen van be-
staande kwaliteiten. 
 
Duurzame, robuuste systemen zijn goed in staat zijn om zelfstandig extremen op te van-
gen, zonder dat afwenteling plaatsvindt in tijd, ruimte of milieucompartiment. De pro-
vincie streeft naar voldoende water van de gewenste kwaliteit, beperkte (maatschappe-
lijk acceptabele) overlast, beperking van het energiegebruik, beperking van functiecon-
flicten rondom water en een hoge belevingswaarde. Dit geldt ook voor waterveiligheid. 
Duurzame, robuuste systemen zijn ook een waarborg dat grondgebruikfuncties in de 
provincie ook op de langere termijn kunnen voortbestaan. Voor wonen, werken, land-
bouw en recreëren wordt, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, voldoende wa-
ter van de gewenste kwaliteit en een aanvaardbaar veiligheidsniveau geboden. 
 
Vanuit het bovengenoemde kader is een aantal belangrijke activiteiten te ontwaren. Zo 
worden ontwikkelingen van de oppervlaktewatersystemen, grondwatersystemen en bo-
demeigenschappen getoetst en beoordeeld. Voorts worden bodemeigenschappen ge-
biedsspecifiek aangepakt.  
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het veenweidegebied. In het veenweidegebied 
stellen landbouw, bebouwing en natuur tegenstrijdige eisen aan het waterbeheer. Het 
waterbeheer is daardoor versnipperd, ingewikkeld en duur. Het proces van bodemdaling 
leidt tot toenemende hoogteverschillen in het gebied en tot schade aan gebouwen en 
infrastructuur. Kwetsbaarheid voor wateroverlast en droogte neemt toe. Waterafvoer 
wordt geleidelijk moeilijker door zeespiegelstijging, waardoor de beschikbare capaciteit 
van het boezemstelsel een steeds groter probleem wordt. Daarnaast zullen droge zo-
mers steeds vaker voorkomen, waardoor meer water moet worden ingelaten. Dit heeft 
vergaande consequenties voor de waterkwaliteit en ecologie. 
 
De betrokken waterbeheerder bij het plangebied is het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV). AGV is uiteindelijk verantwoordelijk voor het waterbeheer. Enkele 
uitvoerende taken in de Gooi- en Vechtstreek zijn echter ondergebracht bij Waternet.  
 
Het beleid van AGV is neergelegd in het Waterbeheerplan AGV 2010- 2015. Het water-
beheerplan AGV 2010-2015 gaat in op de hoofdtaken van het waterschap: veiligheid, 
voldoende water, schoon water. Ook wordt aandacht gegeven aan de maatschappelijke 
(neven)taken: nautisch en vaarwegbeheer, recreatief medegebruik, natuurbeheer en 
cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische waarden. Voor elk van deze 
thema’s is het in het waterbeheerplan beschreven wat het wensbeeld is op de middel-
lange termijn, wat de doelen zijn en de aanpak op hoofdlijnen is en op welke indicatoren 
de resultaten van dat taakveld zullen worden beoordeeld.  
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Tevens is het gestelde in de Keur 2011 van AGV van toepassing. Voor het keurgebied 
gelden bepalingen tot het onderhoud en gebruik van wateren, oevers en waterkering 
zowel bovengrond als in de grond. 
 
AGV hanteert het beleid dat bij het aanbrengen van meer dan 1000 m2 verharding in 
stedelijk gebied of meer dan 5000 m2 in landelijk gebied 10-20% daarvan moet worden 
gecompenseerd in de vorm van oppervlaktewater voor waterberging. Door compensa-
tie wordt voorkomen dat ernstige peilstijging optreedt door afstromend regenwater met 
wateroverlast tot gevolg. 
 
Er is sprake van het in gebruik nemen van bestaande verharding. Dit deel heeft een op-
pervlakte van grofweg 75 m2. Voor zover deze toename niet in het verleden al is beoor-
deeld door AGV, moet worden geconcludeerd dat de toename in verharding ver onder 
de genoemde grenzen van 1000, respectievelijk 5000 m² blijft. Er is derhalve geen nega-
tieve invloed op de waterhuishouding (bijvoorbeeld in de vorm van versneld afvoer van 
regenwater). Het plan is derhalve in overeenstemming met het beleid van AGV en staat 
de beleidsdoelstellingen van provincie en rijk, voor zover van toepassing, niet in de weg. 
 

IV.3.3 Archeologie 
 
In 1992 is het Verdrag van Malta opgesteld. Doel van dit verdrag is het behoud en beheer 
van het archeologisch erfgoed. Met ingang van 1 september 2007 is de Wet op de ar-
cheologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Met deze wijziging van de 
Monumentenwet zijn de afspraken van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wet-
geving geïmplementeerd. De bescherming van archeologische waarden wordt door de 
Monumentenwet grotendeels bij de gemeenten neergelegd. 
 
De (voormalige) gemeenten Loenen, Maarssen, Abcoude en Breukelen hebben in sa-
menwerking op basis van een verscheidenheid aan geo(morfo)logische bronnen, histo-
rische bronnen en archeologische meldingen en onderzoeken, archeologische beleids- 
en waarden- en verwachtingskaarten opgesteld. Op de waarden- en verwachtingenkaart 
worden zones en terreinen met verschillende archeologische (verwachtings)waarden 
aangegeven. 
 
Op basis van de zones waarvoor een archeologische waarde of verwachting geldt wor-
den via de beleidsadvieskaart eisen gesteld. Deze beleidsadvieskaart maakt inzichtelijk 
welke maatregelen gericht op behoud en/of beheer dienen te worden getroffen. De ar-
cheologische beleidsadvieskaart vormt dus het toetsingskader voor de voorgenomen 
ontwikkeling. De archeologische beleidsadvieskaart is overigens opnieuw vastgesteld in 
2012. De beleidsadvieskaart kan worden aangeduid als de beleidsadvieskaart van de ge-
meente Stichtse Vecht. 
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Aangezien er geen grondroerende werkzaamheden worden verricht, kunnen eventueel 
aanwezige archeologische relicten niet worden aangetast. Het aspect archeologie werpt 
daarom geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 

IV.3.4 Cultuurhistorie 
 
Op 1 januari 2012 is het Rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg (“Momo”) van 
kracht geworden. Onderdeel van dit beleid vormt de aanpassing van diverse wet- en 
regelgeving, zoals het Bro, Besluit Omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische 
monumentenzorg (Bamz). Eén van de aspecten is dat met het aspect cultuurhistorie in 
bestemmingsplannen verplicht rekening moet worden gehouden (vide art 3.1.6 Bro).  
 
In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing is reeds ingegaan op het besluitge-
bied en de aanwezige cultuurhistorische aspecten. Er wordt dan ook voldoende rekening 
gehouden met dit aspect. Daarbij wordt opgemerkt dat het parkeerterrein de bedrijfs-
voering van het bedrijf verbetert en aldus de mogelijkheden voor onderhoud van de 
karakteristieke bedrijfswoning versterkt. 
 

IV.3.5 Verkeer en parkeren 
 
Het onderhavige plan voorziet niet in een ander gebruik van het perceel. Er zal derhalve 
geen sprake zijn van toename van verkeer. Bovendien wordt door de uitbreiding van het 
parkeerterrein voorkomen dat op drukke momenten in het buurtschap zelf zal worden 
geparkeerd. Dit is derhalve een verbetering voor de omwonenden. Het aspect verkeer 
en parkeren levert derhalve geen belemmeringen op. 

V Uitvoerbaarheid 
 

V.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

V.1.1 Vooroverleg 
 
Deze onderbouwing zal leiden tot het opnemen van het parkeerterrein in het ontwerp-
bestemmingsplan. Eventuele reacties naar aanleiding van het vooroverleg ex artikel 
3.1.1 Bro zal in de toelichting op het bestemmingsplan worden verwerkt. 

 

V.1.2 Zienswijzen 
 
De zienswijzen zullen worden opgenomen in het vast te stellen bestemmingsplan. 
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V.2 Economische uitvoerbaarheid 
 

V.2.1 Inleiding 
 
Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing dient op grond van artikel 3.1.6, eer-
ste lid, sub f Bro een onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. 
 

V.2.2 Gemeentelijke kosten 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het 
onder omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een ruimtelijke onderbou-
wing een exploitatieplan te koppelen. Er is geen sprake van een bouwplan als bedoeld 
in artikel 6.12, eerste lid Wro, nu de voorgenomen activiteit niet is genoemd in artikel 
6.2.1 Bro. Er is dus geen exploitatieplan benodigd.  
 
De kosten voor deze ruimtelijke onderbouwing worden door de eigenaar van het perceel 
gedragen. Ook in dit opzicht zijn er dus geen kosten voor de gemeente. De verdere ver-
werking van het plan in het bestemmingsplan komt vanzelfsprekend wel voor rekening 
van de gemeente.  
 
De feitelijke uitvoering van het plan heeft al langere tijd geleden plaatsgevonden. Hier 
zijn voor de gemeente geen verdere kosten aan verbonden. 
 

V.2.3 Conclusie 
 
De economische uitvoerbaarheid van het plan is voldoende aangetoond. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding 

Er is initiatief genomen voor de vestiging van een hondenpension als nevenfunctie bij 

het agrarisch bedrijf op het perceel Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht, ge-

meente Stichtse Vecht. Op basis van het Honden- en kattenbesluit 1999 is een buiten-

ruimte of speelweide verplicht. Conform het huidige bestemmingsplan is een gebruik 

voor speelweide of buitenruimte op deze locatie niet toegestaan. De initiatiefnemers 

hebben daarom een verzoek ingediend bij de gemeente om af te mogen wijken van 

de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan. Daarnaast wordt deze ruimtelijke 

onderbouwing opgesteld, omdat de rechter in een eerdere uitspraak over deze locatie 

aan de gemeente heeft opgedragen opnieuw een beslissing te nemen. 

 

Doelstelling 

In artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo is bepaald dat voor het gebruiken 

van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsver-

gunning kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruim-

telijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat. Voorliggend document betreft de ruimtelijke onderbouwing. Hierin wordt inzicht 

gegeven in de aard en omvang van het project, de ruimtelijke effecten en de beleids-

matige motivering. 

1.2 Het besluitgebied 

Het besluitgebied ligt aan de Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht in de ge-

meente Stichtse Vecht. Het hondenpension is voorzien op het bestaande agrarische 

bedrijf ter plaatse van het besluitgebied. De navolgende luchtfoto’s tonen de globale 

ligging van het besluitgebied in de directe omgeving. Voor de exacte begrenzing wordt 

verwezen naar de kaart met het besluitgebied, behorende bij deze ruimtelijke onder-

bouwing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto omgeving besluitgebied                                                              bron: Google Earth 
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Huidige situatie in het besluitgebied                     bron: www.risicokaart.nl 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan voor het besluitgebied is het bestemmingsplan ‘Lan-

delijk gebied (2003)’ van de voormalige gemeente Loenen. Dit bestemmingsplan is 

vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten op 17 februari 2004. Op de gronden ligt de bestemming ‘Agrarische doelein-

den’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede bestemmingsplan “Landelijk Gebied” voormalige gemeente Loenen  
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De beoogde nieuwbouw van het hondenpension vindt plaats binnen het agrarisch 

bouwvlak. Dit is mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. De strijdigheid 

betreft het gebruik van de gronden voor de speelweide of buitenverblijf. Deze afwij-

kingsprocedure wordt uitsluitend doorlopen voor het mogelijk maken van de speelwei-

de of buitenverblijf.  

 

Initiatief voor afwijking(en) 

Deze ruimtelijke onderbouwing ziet toe op de afwijkingen van het huidige bestem-

mingsplan voor het project, zoals beschreven in hoofdstuk 2.  

1.4 Leeswijzer 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd; na dit inleidende 

hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het projectplan beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de 

haalbaarheid van het project behandeld met thema’s beleid, milieu, water, ecologie, 

archeologie, verkeer en parkeren en economische en maatschappelijke uitvoerbaar-

heid. Tot slot volgt in hoofdstuk 4 de afweging en conclusie. 
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2 Het project 

2.1 Huidige situatie 

Op dit moment is het bedrijf aan de Rijksstraatweg 188 een veehouderij. Het bedrijf 

ligt een landelijk gebied met in de omgeving agrarische bedrijven met daaromheen 

voornamelijk grasland. De rijksstraatweg (N402) verbindt de kern Loenen aan de 

Vecht met de N201. Op de locatie zelf staan vier schuren, een zeecontainer en 

een bedrijfswoning ten behoeve van het huidige agrarisch bedrijf. Het besluitgebied 

bestaat uit (onbebouwd) grasland. Op de navolgende afbeeldingen is de huidige situa-

tie in het besluitgebied weergegeven. 

 

 
Weergave huidige situatie in het besluitgebied 

2.2 Het initiatief 

Projectbeschrijving 

Het initiatief bestaat uit de nieuwbouw van een hondenpension. Het hondenpension is 

bedoeld voor het opvangen van honden bij afwezigheid van de eigenaren. Deze vorm 

van niet-agrarische nevenactiviteit draagt bij aan het versterken van het agrarisch be-

drijf en daarmee aan de economische waarde van het gebied. Het hondenpension 

wordt dan ook gerund door de eigenaren van het bestaande agrarische bedrijf en is 

net als de hoofdactiviteit het gehele jaar in gebruik. Gemiddeld genereert het agrari-

sche bedrijf en het hondenpension 28 voertuigbewegingen per dag. Een groot deel 

van deze verkeersbewegingen zijn gelieerd aan het hondenpension in het besluitge-

bied. De overige bezoekers van het agrarisch bedrijf zijn bijvoorbeeld vertegenwoordi-

gers en de veearts.  

 

Het bouwplan behelst het oprichten van een hondenpension. In 2006 is een nieuwe 

veldschuur gebouwd ten behoeve van een werktuigenberging en hooiopslag. De on-

dersteunende ruimte die bestemd is voor kantoor/balie, wachtruimte, wasruimte en 

opslag wordt tegen deze veldschuur aangebouwd. Het hondenpension omvat maxi-

maal 485 m² aan bebouwde gronden en bestaat uit 32 hondenverblijven met een bui-

tenruimte. 

 

De aanbouw heeft een goot- en nokhoogte van respectievelijk 2,5 m en 3,8 m en 

wordt afgedekt met een schuin dak. Het gedeelte met kantoor en wachtruimte wordt 

opgetrokken uit metselwerk en voorzien van hardhouten kozijnen. De hondenverblij-

ven zijn van verzinkt staal. Het dak is afgewerkt met geprofileerde stalen dakplaten. 
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De zijwanden zijn opgetrokken uit steenachtige materialen en hebben een metsel-

werkaanzicht. Op de topgevel is aan de kopse zijden een damwandprofiel beoogd. 

De navolgende afbeeldingen bevatten een plattegrond van het hondenpension (groe-

ne arcering) en een fragment uit het bouwplan. 

 

Weergave uitbreiding hondenpension in groen 

Aanzicht nieuwbouw aan bestaande bebouwing                    bron:Agra-Matic 

 

Van belang is dat de nieuwbouw landschappelijk wordt ingepast in het landschap.  

Hierdoor is ten noorden en westen van het hondenpension beplanting in de vorm van 

wilgen en laurierstruiken voorzien. De navolgende afbeelding geeft een impressie van 

de beoogde aanplant.  
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Inrichting besluitgebied                         bron:Agra-Matic 

2.3 Afwijking 

Bij omgevingsvergunning wordt afgeweken van de doeleindenomschrijving van het vi-

gerende bestemmingsplan. Het betreft een afwijking voor het gebruik van de gronden 

voor de buitenruimte of speelweide. Het hondenpension is geopend 7 dagen per 

week. 
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3 Haalbaarheid van het project 

3.1 Inleiding 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is be-

palend voor de vraag of het hondenpension ook daadwerkelijk gevestigd mag worden 

op het agrarisch perceel aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Hierbij 

moet worden gedacht aan ondermeer het ruimtelijk beleid van de hogere overheden 

en de gemeente zelf, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven, ar-

cheologie en economische haalbaarheid. In dit hoofdstuk wordt getoetst aan beleid en 

haalbaarheidsaspecten.  

3.2 Beleid 

3.2.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig gebleken omdat de  

verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door 

nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de economische 

crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen onder andere omdat 

groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een nieuw, 

integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau.  

 

De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur ster-

ker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt daarvoor 

de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits-

Aanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uit-

spraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Land-

schap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De Structuurvisie Nationaal 

Waterplan blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan.  

 

In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaar-

heid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opga-

ven tot 2028 (middellange termijn).  

 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 

drie hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  

 
1 Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland. Hiervoor zijn de 

volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingskli-

maat in de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  

 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energie-

voorziening en de energietransitie;  
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 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaar-

lijke) stoffen via buisleidingen;  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  

 

2 Bereikbaar = Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende nationa-

le belangen benoemd: 
 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterland-

verbindingen;  

 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande 

mobiliteitssysteem van weg, spoor- en vaarweg;  

 Nationaal belang 7: Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, 

spoor- en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

 

3 Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn: 
 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwater-

voorziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 

overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  

 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 

De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zon-

der hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen: 
 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke plannen. 

 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 

die regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten inge-

zet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale overhe-

den en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven.  

 

De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een hondenpension. Met deze ontwikke-

ling is geen nationaal belang gemoeid.  

3.2.1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 

aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-

den ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en wad-

dengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke uni-

versele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buislei-

dingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire 

waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  
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De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 

van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 

bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toege-

voegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor in-

directe doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit 

besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten 

aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepa-

len. 

 

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de 

SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen kunnen na vaststelling van de structuur-

visie de procedure volgen en vervolgens in werking treden. 

 

Het betreft de volgende onderdelen: 

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

 Kustfundament; 

 Grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 Defensie, en 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

De regels betreffende de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde kunnen 

overigens pas in werking treden, zodra de hiervoor bedoelde Spoedwet Wro in wer-

king treedt (afhankelijk van de parlementaire behandeling). 

 

De regels die zijn opgenomen in het Barro zijn niet van toepassing op onderhavig be-

sluitgebied. Het Barro vormt derhalve geen belemmering voor de beoogde ontwikke-

ling in het plangebied. 

 

Conclusie 

 Het veranderen van het gebruik van de gronden als hondenpension in het besluitge-

bied schaadt de Nationale belangen niet. De voorgenomen verandering van het ruim-

telijke rijksbeleid vormt geen belemmering voor dit project. 
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3.2.2 Provinciaal beleid 

Streekplan 2005 - 2015 (lees: Structuurvisie) 

Het Streekplan Utrecht 2005 - 2015 is op 13 december 2004 vastgesteld door de Pro-

vinciale Staten van Utrecht. Het Streekplan Utrecht 2005 - 2015 is op 1 juli 2008 van 

rechtswege omgezet in een structuurvisie. Provinciale Staten hebben beleidsneutraal 

het provinciaal belang benoemd aan de hand van de zogenaamde richtinggevende 

beleidsuitspraken uit het Streekplan. Beleidsneutraal betekent dat het streekplanbe-

leid ongewijzigd blijft. Niet alle richtinggevende beleidsuitspraken zijn tot provinciaal 

belang benoemd. Het provinciaal belang is vastgelegd in de “Beleidslijn nieuwe Wro”. 

 

Het grondgebied van de provincie is verdeeld in verschillende deelgebieden. De ge-

meente Stichtse Vecht valt in het deelgebied Utrecht-West. Voor het landelijk gebied 

van Utrecht-West is specifiek beleid opgesteld. 

 

Onderhavig locatie ligt in Landelijk Gebied 2. Het als Landelijk Gebied 2 aangeduide 

gebied heeft als hoofdfunctie agrarisch. Het betreft agrarisch gebied met zowel grond-

gebonden 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. 

 

Het accent van de landbouw ligt op de ontwikkeling van de grondgebonden landbouw; 

de externe productieomstandigheden worden zoveel mogelijk afgestemd op het agra-

risch gebruik, met een speciale positie voor de veenweidegebieden; versterking van 

de rol van landbouw als drager van kenmerkende landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden; ontwikkeling van intensieve veehouderij binnen milieu-

kundige en ruimtelijke randvoorwaarden; zo veel mogelijk concentratie van bestaande 

glastuinbouw in enkele specifiek aangeduide concentratiegebieden; buiten deze con-

centratiegebieden geen nieuwvestiging van glastuinbouwgebieden. Het streven is er 

op gericht andere dan agrarische grondclaims te beperken. 

 

Landelijk gebied 2 bevat gebieden met een sterke en gebieden met een minder sterke 

agrarische structuur. Vooral in gebieden met een minder sterke structuur zijn uit land-

bouwkundig oogpunt goede kansen voor een verbreding van de landbouw en de pro-

ductie van groene diensten. 

 

Bij nevenactiviteiten op agrarische bedrijven gaat de voorkeur uit naar activiteiten die 

gekoppeld zijn aan het agrarisch gebruik. Het moet echter ook mogelijk zijn om niet-

agrarische nevenactiviteiten te ontwikkelen. Ook deze niet-agrarische nevenactivitei-

ten kunnen immers een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het platteland. Kleinscha-

lige ambachtelijke bedrijvigheid is hier een goed voorbeeld van. Vanzelfsprekend kan 

deze ontwikkeling alleen plaatsvinden onder een aantal randvoorwaarden, onder meer 

op het gebied van beeldkwaliteit en het voorkomen van hinder voor omliggende be-

drijven. 

 

Conclusie 

Onderhavig project voorziet in de vestiging van een hondenpension. Dit gebruik be-

treft een nevenactiviteit voor het agrarisch bedrijf aan de Rijksstraatweg 188 en draagt 
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bij aan de vitaliteit van het platteland. Zoals is beschreven in hoofdstuk 2.2 past het 

project ruimtelijke en landschappelijk gezien in de omgeving van het projectgebied.  

Het initiatief kan binnen het beleid van de structuurvisie worden uitgevoerd. 

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025 en Verordening 

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is op 4 februari 2013 vastgesteld. 

Hierin beschrijft de provincie het ruimtelijke beleid voor de periode tot 2025. In de visie 

staat de doelstellingen die van provinciaal belang zijn en welk beleid daarbij hoort. 

Ook wordt aangegeven hoe het beleid wordt uitgevoerd. Deels wordt dit gedaan door 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) gelijktijdig met de PRS op te stellen. 

 

In de structuurvisie wordt specifiek aandacht gegeven aan het landelijk gebied. Ont-

wikkeling van de kwaliteit van het landelijk gebied is noodzakelijk omdat deze bij-

draagt aan het vestigingsmilieu. De behoefte aan een aantrekkelijk landelijk gebied 

wordt versterkt door de vraag naar een tegenhanger voor de grote binnenstedelijke 

opgave. De aantrekkelijkheid van het landschap wordt in belangrijke mate bepaald 

door de kernkwaliteiten. De door de provincie voorgestane ontwikkeling richt zich op 

behoud en versterking van de kernkwaliteiten.  

 

Voor de ontwikkeling van een economisch vitale landbouw biedt de provincie ruimte, 

ook vanwege de rol die de landbouw heeft bij het in stand kunnen houden van het 

aantrekkelijke agrarische cultuurlandschap. De landbouw is nog steeds de belangrijk-

ste drager van het landelijk gebied. Goede productieomstandigheden en innovatie-

kracht geven de landbouw het noodzakelijke blijvend economisch perspectief. Ook 

professionalisering van de landbouwverbreding, zoals door zorg‐, en recreatief en toe-

ristisch aanbod, natuurbeheer, het leveren van streekproducten en de productie van 

duurzame energie (w.o. het benutten van reststromen en productie van groene grond-

stoffen) dragen bij aan dit perspectief. 

 

Het besluitgebied ligt in het Landschap Groene Hart. Voor dit gebied is in de struc-

tuurvisie het volgende beleid opgenomen. Voor het landschap Groene Hart worden de 

volgende kernkwaliteiten behouden en versterkt; 

1. Openheid 

2. (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 

3. Landschappelijke diversiteit 

4. Rust & stilte 

 

Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart staat het versterken van de 

diversiteit op het schaalniveau van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij 

dienen de kernkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden om de contrasten tussen 

de verschillende typen landschap te behouden en te versterken. Enkel en alleen het 

accent leggen op rust en stilte doet geen recht aan het Groene Hart. Het waarborgen 

van rust vraagt ook het bieden van ruimte voor vormen van dynamiek. Daarbij ligt de 

focus op het vergroten van de contrasten in rust en dynamiek tussen de agrarische 

landschappen van de velden en de dynamische landschappen van de oude stroom-

ruggen. We vragen dus zorgvuldig om te gaan met de open, lege ruimte en de dyna-

miek te concentreren in de ‘zones’. Het besluitgebied ligt in een dergelijke zone. 
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De provincie voert een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe stedelijke func-

ties in het buitengebied. Daar waar nieuwe stedelijke functies kunnen bijdragen aan 

de provinciale belangen in het landelijk gebied, biedt de provincie speelruimte via het 

kwaliteitsinstrumentarium. Zo mogelijk wordt geprobeerd, op gebiedsniveau en in sa-

menspraak met de gemeente kwaliteitsverbetering te stimuleren. Hier heeft de provin-

cie de volgende redenen voor: 

 De schaalvergroting in de landbouw gaat door. Dat maakt het noodzakelijk om 

nieuwe, passende functies mogelijk te maken voor vrijkomende agrarische be-

drijfscomplexen. 

 Nabij de stads‐ en dorpsranden is ruimte nodig voor stedelijke functies die in de 

kern moeilijk kunnen worden ondergebracht. 

 Buiten die bebouwingsconcentraties en de stadsrandzones zijn nieuwe stedelijke 

functies doorgaans alleen mogelijk, indien daar een aantoonbare “groene” presta-

tie tegenover staat. Deze prestatie kan het realiseren van natuur zijn, maar kan 

bijvoorbeeld ook een bijdrage zijn aan verdrogingsbestrijding, aan groenblauwe of 

recreatieve dooradering van het landschap of aan de agrarische structuur. 

 

Conclusie 

Voorliggend initiatief betreft een nieuw planologisch besluit dat toeziet op het vestigen 

van een hondenpension in het landelijk gebied. Het gebruik van de gronden als 

speelweide of buitenruimte betreft geen gebruikswijziging waartoe de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening een nadere verantwoording verplicht stelt. 

De voorgenomen ontwikkeling is daarmee in lijn met het beleid, zoals opgenomen in 

de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. 

3.2.3 Regionaal beleid 

Gebiedsvisie Vechtstreek 

De Vechtstreek is een gebied van hoge kwaliteit. Denk aan de buitenplaatsen, verge-

zichten, monumentale boerderijen, parken, dorpen, natuurgebieden, oude industrie, 

forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het is een 

gebied waar van alles gebeurt. Maar ook een gebied onder druk: rijkswegen, spoorlij-

nen, Amsterdam-Rijnkanaal, de landbouw die het hoofd boven water wil houden, ste-

den die willen uitbreiden, dorpen die willen groeien en een stedelijke bevolking die hier 

graag komt om in alle rust te recreëren. Daarnaast vinden er in het gebied allerlei 

nieuwe ontwikkelingen plaats, zoals de dorpsuitbreidingen, realisatie van de Groene 

Ruggengraat en de verbreding van de rijkswegen A1 en A2; ontwikkelingen die hun 

invloed hebben op het gebied.  De opgaven waar de Vechtstreek voor staat zijn divers 

en complex en kunnen vaak alleen worden opgelost in regionaal verband. Op initiatief 

van de provincie Utrecht hebben betrokken overheden zich verenigd in een stuur-

groep voor de gebiedsvisie Vechtstreek.  

 

Doel van de gebiedsvisie Vechtstreek 

Het doel van de gebiedsvisie Vechtstreek is een overkoepelende, integrale visie op de 

kwaliteit van de Vechtstreek, die lopende initiatieven in de Vechtstreek bundelt. Hier-

mee ontstaat een gemeenschappelijk en integraal kader waarbinnen alle partijen in 

het gebied hun activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Het traject leidt tot een gebiedsvi-

sie, inclusief een uitvoeringsprogramma. De gebiedsvisie wordt opgesteld voor een 

termijn van zeven jaar (2014). Ook wordt voor de periode daarna een doorkijk gege-

ven. 



SAB 15  

 

Ambitiedocument en gebiedsvisie 

De voorbereidingen hebben dus geleid tot het opstellen van het ambitiedocument 

‘Land van Heren en Boeren’ voor de Vechtstreek. Hierin staat vermeld naar welke 

ambities voor de Vechtstreek gestreefd zullen worden. Op de volgende onderwerpen 

zijn ambities bepaald: 

 ruimtelijke kwaliteit (inclusief natuur en cultuurhistorie); 

 recreatie; 

 economie; 

 verkeer en vervoer; 

 bekendheid; 

 handhaving. 

 

Het ambitiedocument wordt verder uitgewerkt in een gebiedsvisie met een uitvoe-

ringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma worden op basis van de hierboven ge-

noemde onderwerpen concreet genoemd. Het behoud en de eventuele ontwikkeling 

van de ecologische waarden van de Vecht zijn hiervan voorbeelden. 

 

Conclusie 

De vestiging van het hondenpension is niet in strijd met de ambities uit de gebiedsvi-

sie. 

3.2.4 Gemeentelijk beleid 

Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen 

In het kader van de actualisatie van de landschapsonderhoudsplannen hebben de 

gemeenten Breukelen en Loenen besloten om gezamenlijk een landschapsontwikke-

lingsplan te ontwikkelen. Het landschapsontwikkelingsplan is van februari 2008, heeft 

betrekking op het buitengebied en is opgesteld voor de komende 10 tot 15 jaar. Daar-

naast worden voor nieuwe ontwikkelingen landschappelijke randvoorwaarden aange-

geven. Na een inventarisatie en analyse van de landschapskwaliteiten worden het be-

leid en de ontwikkelingen beschreven om uiteindelijk te eindigen in een conclusie. In 

de conclusie komen de ontwikkelingsrichtingen naar voren.  

 

Onderhavig besluitgebied is gelegen in het deelgebied “Stroomruggenlandschap Aa, 

Angstel en Slootdijk” en hiervoor zijn de volgende opgaven en doelstellingen opgeno-

men: 

 behouden en versterken ruimtelijke samenhang aan weerszijden van infrastruc-

tuur, tegengaan verstedelijking en verrommeling; 

 behouden agrarische sector als beheerder van de stroomruggen; 

 ruimtelijk versterken half open beplantingsstructuur langs de Aa en Angstel; 

 visie ontwikkelen op het op termijn verdwijnen van boombeplanting langs de west-

zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal in relatie tot achterliggende stedelijke of lan-

delijke functie; 

 ontwikkelen natuur gerelateerd aan boezemlanden, verbinden van natuurgebieden 

en uitbreiden natuurwaarden via ecologische verbindingszone langs het boezem-

water (Natte As langs Angstel en Nieuwe Wetering); 

 ontwikkelen ecologische verbindingszones en passages onder A2, spoor en over 

kanaal; 
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 behouden en versterken recreatieve padenstructuur door gebied, aansluitend op 

Loenersloot en bestaand en te behouden veer over kanaal aan de noordzijde van 

Breukelen. 

 

Conclusie 

Het project voorziet in een nevenactiviteit op een bestaand agrarisch bedrijf.  Deze 

ontwikkeling versterkt de plaatselijke agrarische sector en is verder niet van invloed op 

de overig gestelde opgaven en doelstellingen in het Landschapsontwikkelingsplan. 

Het project is hiermee conform aan het gestelde in het Landschapsontwikkelingsplan 

Breukelen - Loenen. 

 

Beeldkwaliteitsplan Landelijk Gebied Breukelen - Loenen 

Doelstelling van het beeldkwaliteitplan voor het totale buitengebied van Loenen en 

Breukelen is om de bestaande beeldkwaliteit van het landelijke gebied te behouden 

en waar mogelijk te versterken. Het plan streeft daarom naar beeldkenmerken die 

passen bij de ontstaansgeschiedenis en karakteristieken van het buitengebied. Beeld-

kwaliteit wordt beschouwd als een belangrijk aspect van de leefomgeving. Inzicht in 

de bestaande kwaliteiten vormt enerzijds het uitgangspunt voor behoud en versterking 

van de karakteristieke kwaliteiten, anderzijds is hierop het ontwikkelingskader voor 

nieuwe ontwikkeling in het buitengebied gebaseerd. Ook kleinschalige natuurontwik-

kelingen maken hier deel van uit.  

 

Het beeldkwaliteitplan sluit aan op het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-

Loenen. Het landschapsontwikkelingsplan geeft een visie op de functies, de bestaan-

de landschapskarakteristiek en de gewenste landschapsontwikkeling van de verschil-

lende deelgebieden. Het beeldkwaliteitplan gaat in op de samenhangende beeldkwali-

teit van bepaalde structuren en op het lagere schaalniveau van daarbinnen gelegen 

erven, bebouwing en kleinschalige landschapselementen, zoals beplantingen en wa-

ter.  

 

Het onderhavige plangebied behoort binnen het deelgebied “Stroomruggen Aa, Ang-

stel en Slootdijk” tot het gebied “Stroomrug Slootdijk”. Deze oude stroomrug kent een  

Gevarieerde lintbebouwing van aan elkaar grenzende woningen, losse agrarische er-

ven, enkele bedrijven, een dwarslaan met woningen en een sportpark haaks op de 

weg. De structuur is doorsneden door een kanaal en valt deels samen met de provin-

ciale weg. Voor dit gebied geldt het volgende: 

 ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk de stroomrug te volgen en de samenhang 

van deze versnipperde infrastructuur te versterken. Hierdoor kunnen de weidege-

bieden open blijven; 

 ontwikkelingen op en langs de stroomrug dienen ook het dwarsprofiel van de 

stroomrug te volgen, dat wil zeggen dat er onderscheid moet worden gemaakt tus-

sen de hoge en lage delen, zodat het verloop zichtbaar is. 

 

Conclusie 

Het project  heeft in beperkte mate invloed op de bestaande beeldkwaliteit. In para-

graaf 2.2  is aandacht besteedt aan het waarborgen van de beeldkwaliteit ter plaatse.  

Het project past binnen de kaders, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitplan Lande-

lijk Gebied Breukelen – Loenen. 
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3.3 Milieu 

3.3.1 Milieuzonering 

Algemeen 

Bij milieuzonering gaat het om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten 

worden rondom milieubelastende functies zoals bedrijven. Het gaat hierbij om milieu-

aspecten als geur, stof, geluid en gevaar die een belemmering kunnen vormen voor 

gevoelige functies zoals woningen. In het kader van ruimtelijke ordening geeft de 

VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2007) indicatieve afstanden om een 

voldoende ruimtelijke scheiding te bewerkstelligen tussen belastende en gevoelige 

functies. 

 

Het besluitgebied 

Bij het realiseren van nieuwe bestemmingen dient gekeken te worden naar de omge-

ving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vra-

gen een rol: 

1 Past de nieuwe bestemming in de omgeving? 

2 Laat de omgeving de nieuwe bestemming toe? 

 

Ad1 

Op basis van de VNG uitgave valt een hondenpension onder dierenasiels en –

pensions. Voor een dierenasiel geldt een richtafstand van 100 meter tot hindergevoe-

lige functies. Op een afstand van 100 meter liggen er geen hindergevoelige functies.  

 

Ad2 

Het hondenpension wordt gevestigd op een bestaand agrarisch bedrijf. Op het terrein 

vinden agrarische activiteiten plaats.  

 

Het hondenpension maakt deel uit van de inrichting die de agrarische activiteiten uit-

oefent en ligt daardoor niet binnen de indicatieve onderzoekszones van het agrarische 

bedrijf (paarden, rundvee) dat ook op deze locatie gevestigd is. Het hondenpension is 

ook geen hindergevoelige functie in de zin van de VNG-publicatie “Bedrijven en mili-

euzonering”. Een beoordeling aan omliggende functies is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Conclusie 

Het aspect milieuhinder vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

3.3.2 Geur 

Wettelijk kader 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt in eerste instantie het wettelijk kader 

bij de beoordeling van een aanvraag om een milieuvergunning voor dierenverblijven 

van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij geeft hiervoor geurbelastings- 

en afstandsnormen in relatie met geurgevoelige objecten in de nabijheid van de vee-

houderij. De Wgv heeft betrekking op twee aspecten. Ten eerste speelt de geurbelas-

ting een rol bij de beoordeling of er in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ten tweede moet bij de be-
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langenafweging ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming worden nagegaan of 

een partij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad. 

 

Voor dieren (melkkoeien, jongvee, paarden) waarvoor bij ministeriële regeling op 

grond van artikel 4 lid 1 geen geuremissiefactor is vastgesteld, geldt dat de afstand 

tussen veehouderij/paardenhouderij en een geurgevoelig object ten minste 100 meter 

bedraagt indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom ligt en ten minste 

50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom ligt. 

 

Het bedrijf valt niet onder de Melding besluit landbouw. 

 

Geurgevoelig object 

Bepalend voor de vraag of de Wet geurhinder veehouderij van toepassing is, is de 

vraag of woningen nabij het hondenpension zijn gelegen en moeten worden aange-

merkt als geurgevoelig object. In de Wet geurhinder en veehouderij is een geurgevoe-

lig object gedefinieerd als: 

‘gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden 

gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die permanent of een daarmee 

vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt’. 

 

Beoordeling, motivatie en conclusie 

Het hondenpension wordt gevestigd in nieuwe bebouwing op een locatie waar ook 

agrarische activiteiten plaatsvinden. Het hondenpension maakt deel uit van de be-

drijfsvoering van de agrariër. In die zin betreft het één activiteit en inrichting.  

 

Voor honden is geen vastgestelde geuremissie vastgesteld. Daarmee is alleen een 

toetsing noodzakelijk of binnen 50 m van het bedrijf geurgevoelige functies aanwezig 

zijn. Dit is echter niet het geval. Een nadere toetsing kan derhalve achterwege blijven.  

 

Conclusie 

Het aspect geurhinder vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig 

project. 

3.3.3 Geluid 

Algemeen 

De mate waarin het geluid veroorzaakt door het (spoor) wegverkeer het woonmilieu 

mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeer stelt de wet 

dat in principe de geluidsbelasting op geluidsgevoelige functies de voorkeurgrens-

waarde van 48 dB niet mag overschrijden. Voor spoorwegverkeer mag de voorkeur-

grenswaarde van 55 dB niet worden overschreden. Indien nieuwe geluidsgevoelige 

functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch on-

derzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle (spoor)wegen op 

een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). Een hondenverblijf betreft 

geen geluidsgevoelige bestemming. Derhalve is in het kader van de Wet geluidhinder 

geen akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 

nodig.  
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Het besluitgebied 

Voor de vestiging van een hondenpension is het uitvoeren van een akoestisch onder-

zoek noodzakelijk. Door Kupers & Niggebrugge is in juli 2012 een akoestisch onder-

zoek
1
 uitgevoerd naar geluid van de activiteiten  binnen de inrichting  en het geluid 

van komend en gaand verkeer. Het onderzoek is bijgevoegd als separate bijlage aan 

voorliggend project.  

 

Bij een representatieve bedrijfssituatie blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsni-

veaus van de inrichting voldoen aan de norm van 45 dB(A) etmaalwaarde en dat de 

maximale geluidsniveaus van de inrichting voldoen aan de norm van 70, 65 en 60 

dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  

 

Bij een incidentele bedrijfssituatie blijkt dat de dat de langtijdgemiddelde beoorde-

lingsniveaus van de inrichting voldoen aan de norm van 45 dB(A) etmaalwaarde, be-

halve op waarneempunt 8. Ter plaatse geldt een overschrijding in de dagperiode en 

nachtperiode van respectievelijk 1 dB(A) en 4 dB(A). De maximale geluidsniveaus van 

de inrichting voldoen aan de norm van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, 

avond- en nachtperiode. 

 

Bij een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat de lang-

tijdgemiddelde beoordelingsniveaus van de inrichting in de dag- en avondperiode niet 

aan de maximaal toelaatbare waarde van 45 dB(A) en respectievelijk 40 dB(A) vol-

doet. De overschrijdiing beddraagt ten hoogste 14 dB(A) (dageperiode) en 21 dB(A) 

(avondperiode). De betrekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de waar-

neempunten voldoen in de nachtperiode wel aan 35 dB(A). De maximale geluidsni-

veaus van de inrichting voldoen aan de norm van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk 

de dag-, avond- en nachtperiode. 

 

Voornoemde overschrijding vindt echter incidenteel plaats.  

 

Conclusie 

Het aspect geluid vormt, bij vergunning van de  berekende langtijdgemiddelde beoor-

delingsniveaus in de dagperiode op de waarneempunten, geen belemmering voor de 

ontwikkeling van onderhavig project. 

3.3.4 Bodem 

Algemeen 

De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien 

er sprake is van nieuwbouw of functieverandering.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Akoestisch onderzoek MTS Kruiswijk te Loenen aan de Vecht (17 september 2011),  

  rapportnummer: R0900008aaA0.abo 
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Het besluitgebied 

Door de Milieudienst Noord-West Utrecht onderzoek
2
 gedaan naar de bodemgesteldheid 

op het perceel gelegen aan de Rijksstraatweg 188. Beschikbare informatie perceel: 

 er zijn geen bodemverontreinigingen geregistreerd op het digitale Bodemloket van 

de provincie Utrecht; 

 er zijn geen slootdempingen bekend binnen het plangebied; 

 er is in 1994 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een beperkt deel 

van het plangebied in verband met een bouwvergunning. Hieruit kwam naar voren 

dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd waren en dat het grondwater licht 

verontreinigd was (met koper, xylenen en fenol-index);  

 er is een milieudossier van de inrichting (veehouderijbedrijf, maatschap Kruiswijk, 

Squit inrichtingennr. 6620). Uit dit dossier blijkt dat er sprake is van opslag diesel-

olie en andere oliën in een lekbak. Bovendien is er sprake van een werktuigen-

loods; 

 er is geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar van dit gebied, dus is niet bekend wat 

de achtergrondgehalten zijn van de stoffen in dit gebied. 

 

Gezien de bekende informatie, is er geen sprake van een verdachte locatie. Op het mo-

ment dat er sprake is van een functieverandering die een gevoeliger bodemgebruik tot 

gevolg heeft of wanneer er sprake is van het bouwen van een vergunningsplichtig bouw-

werk dat primair bestemd is voor het verblijf van mensen, zal moeten worden aange-

toond dat de huidige bodemkwaliteit aansluit bij de beoogde bodemfunctie. Dit zal vast-

gesteld moeten worden middels een bodemonderzoek. Op basis van de beschikbare 

gegevens en de ligging van het plangebied wordt verwacht dat de bodem valt in de bo-

demkwaliteitsklasse “AW” of “Wonen”. In verband met de bodemkwaliteit zijn de potenti-

ele aandachtsplekken binnen het plangebied de werktuigenloods, de stal en de olieop-

slagen. 

 

Er is geen reden om aan te nemen dat de bodem die wordt bebouwd is vervuild. Sinds 

lange tijd is hier sprake van agrarisch (tot voor kort onbebouwd) gebied en er is 

nooit met vervuilende stoffen gewerkt. Bij de bouw van de werktuigloods (2006), waar-

tegen het hondenpension wordt aangebouwd, is twee jaar geleden in overleg met de 

voormalige gemeente Loenen geen bodemonderzoek uitgevoerd. Toen is beoordeeld 

dat dit niet nodig was. 

 

In het grondwater op de locatie is barium aangetoond in een gehalte dat de toetsings-

waarde voor nader onderzoek overschrijdt. Bij dergelijke aangetoonde gehalten is de 

gemeente verplicht een artikel 41 volgens de Wbb te verrichten bij de provincie 

Utrecht. Geadviseerd wordt het grondwater opnieuw op barium te onderzoeken. Mo-

gelijk betreft deze verhoogde waarde een plaatselijk verhoogde waarde en hoeft geen 

melding gedaan te worden. Indien opnieuw een matig of sterk verhoogd gehalte wordt 

aangetoond is de gemeente alsnog verplicht een artikel 41 melding te verrichten. 

 

Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig pro-

ject. 

                                                      
2
 Informatie bestemmingsplan Rijksstraatweg 188, Milieudienst Noord-West Utrecht, d.d. 31 maart 2010. 
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3.3.5 Lucht 

Wettelijk kader 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een 

implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder 

andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter 

bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zweven-

de deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus 

het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden ko-

men, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. 

 

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet vol-

doen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht worden. De EU heeft Neder-

land derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogram-

ma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en 

diverse regio’s om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte wordt ge-

boden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die “in betekende mate” 

(IBM) bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de provin-

cies c.q. regio’s waar overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in het 

NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Neder-

land onder de grenswaarden ligt. Projecten die “niet in betekende mate” (NIBM) bij-

dragen aan de luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden 

aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante ver-

slechtering van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van 

de grenswaarde van een stof: voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet 

worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 ųg/m³ verslechtering leidt. Voor een 

aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in 

de ministeriele regeling NIBM. 

 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aan-

vaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan 

luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project “niet in betekende mate” bij-

draagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingduur 

als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is significant is ten op-

zichte van een etmaal. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwali-

teit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein. 

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehui-

zen genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming: substantiële 

uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter 

van een Rijksweg is alleen toegestaan aan de concentraties luchtvervuilende stoffen 

zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsri-

sico’s optreden. 

 

Onderzoek  

Door SAB is in juli 2012 een onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd
3
. Dit onderzoek is bij-

gevoegd als separate bijlage aan voorliggend project.  

 

 

                                                      
3     SAB (20 juli 2012) Onderzoek luchtkwaliteit Hondenpension Rijksstraatweg 188, projectnummer 120113 
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Toets NIBM 

Het plan bestaat de realisatie van een hondenpension als nevenactiviteit. De initiatief-

nemer heeft aangegeven dat het totale agrarische bedrijf per dag door 14 personen-

auto’s (28 voertuigenbewegingen) wordt bezocht. Een substantieel deel van deze 

voertuigbewegingen is afkomstig van het hondenpension.  

 

Met behulp van de NIBM-rekentool1 (versie juni 2011) is de verslechtering van de 

luchtkwaliteit ten gevolge van het plan berekend. Een plan is in betekenende mate 

wanneer de toename van de luchtverontreiniging (NO2 of PM10) meer is dan 1,2 

ųg/m³. Wanneer een plan “niet in betekenende mate”(NIBM) bijdraagt aan de lucht-

kwaliteit, is toetsing van het plan aan de grenswaarden op grond van de Wm niet 

noodzakelijk. 

 

Bij het opstellen van de NIBM-rekentool is uitgegaan van een worstcase situatie: bij de 

berekening van de concentratietoename zijn de kenmerken van het verkeer, de straat 

en de omgeving zo gekozen dat een situatie ontstaat met een maximale luchtveront-

reiniging.  

 
 

Conclusie NIBM-toets 

Uit de berekening met de NIBM-tool blijkt dat de planbijdrage van het hondenpension 

kleiner is de NIBM-grens van 1,2 ųg/m³, daardoor zal het plan ‘niet in betekende mate’ 

(NIBM) bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een toetsing aan de 

grenswaarden is op basis van de Wm niet noodzakelijk, aangezien het plan NIBM is. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of er spra-

ke is van een dreigende grenswaarde overschrijding. 

 

Toets grenswaarden 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de lokale luchtkwaliteit onderzocht, 

zodat onacceptabele gezondheidsrisico’s kunnen worden uitgesloten. Hiertoe is de 

Monitoringstool
4
 uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van 

het ministerie van VROM geraadpleegd. De saneringstool geeft inzicht in de concen-

traties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in het plangebied tussen 2011 en 2020. 

De saneringstool kent scenario’s zonder en met lokale maatregelen die er voor moe-

ten zorgen dat op termijn overal aan de grenswaarden wordt voldaan. Beide typen 

scenario’s laten in de toekomst een afname van de concentraties zien. Dit komt door-

dat bedrijven en het verkeer steeds schoner worden door technologische verbeterin-

gen. De saneringstool maakt duidelijk dat de concentraties luchtvervuilende stoffen in 

                                                      
4
  http://viewer2010.nsl-monitoring.nl/ 
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de peiljaren 2011, 2015 en 2020 in het plangebied onder de grenswaarden liggen die 

op Europees niveau zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu tegen scha-

delijke gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling aan luchtverontreiniging is 

hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.  

 

Conclusie grenswaarden 

Uit de saneringstool blijkt dat de concentraties voor fijn stof (PM10) maximaal 29,5 

ųg/m³ en stikstofdioxide (NO2) maximaal 24,4 ųg/m³ in 2011 bedraagt ter hoogte van 

het plangebied. De concentraties luchtverontreinigende stoffen liggen hiermee onder 

de grenswaarden van 40 ųg/m³. Deze grenswaarden zijn op Europees niveau vastge-

steld ter bescherming van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van luchtveront-

reiniging. De blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot 

onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. Tevens geven de uitkomsten uit de sane-

ringstool aan dat de concentraties van de luchtvervuilende stoffen in de peiljaren 2015 

en 2020 in het plangebied verder afnemen. De blootstelling aan luchtverontreiniging is 

hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.  

 

Conclusie 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat zowel vanuit de Wet mi-

lieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemme-

ring vormt voor het onderhavige initiatief. 

3.3.6 Externe veiligheid 

Algemeen 

De externe veiligheid wordt beïnvloed door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 

(productie, gebruik, opslag en vervoer) in en rond het besluitgebied. Veiligheidsaf-

standen tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, 

zoals woningen, moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal do-

delijke slachtoffers beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit en het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circu-

laire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) adviseert bij transportrou-

tes en buisleidingen met gevaarlijk stoffen veiligheidsafstanden aan te houden.  

 

Het besluitgebied 

Volgens de risicokaart van de provincie Utrecht zijn er geen mobiele of stationaire 

bronnen nabij het besluitgebied gelegen. Een nadere beoordeling van dit aspect kan 

derhalve achterwege blijven. Op de navolgende afbeelding is het besluitgebied aan-

geduid met een rood kader.  
 

Er zijn in de omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve 

magneetveldzones tot het plangebied reiken.Uit de gegevens op de website 

www.antenneregister.nl blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen zendmas-

ten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor 

elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. 
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Fragment provinciale risicokaart  

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op ten aanzien van de uit-

voerbaarheid van onderhavig project. 

3.4 Water 

3.4.1 Beleid 

 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provin-

cies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 21
e
 

eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets” 

de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem.  

Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht (AGV). Waternet zorgt namens AGV voor schoon oppervlaktewater, 

veilige dijken en het waterpeil in de sloten en vaarten. Het verzorgingsgebied van Wa-

ternet omvat de gemeente Amsterdam en een groot gebied in de provincie Utrecht en 

Noord Holland. Het beleid van AGV is verwoord in hun Waterbeheerplan en diverse 

beleidsnota’s. In de keur van AGV zijn ge- en verboden opgenomen voor de be-

scherming van de functionaliteit van waterlopen en waterkeringen. Soms is onder 

voorwaarden ontheffing van verboden mogelijk.  

 

Beleid m.b.t. Waterkering 

Het is niet toegestaan om zonder watervergunning werkzaamheden uit te voeren of 

werken aan te brengen binnen de kern, beschermingszone van waterkeringen. 
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Beleid m.b.t. Waterpeil 

Bij nieuwe ontwikkelingen hanteert AGV het principe van functie volgt peil.  

 

Beleid m.b.t. Dempen en aanbrengen verhard oppervlak 

In de Keur is opgenomen dat indien de toename in verharding in het buitengebied 

meer dan 5.000 m² bedraagt er tussen de 10-20% van de toename in verharding moet 

worden gecompenseerd. Dit kan in de vorm van oppervlaktewater of alternatieve 

maatregel. Door compensatie wordt voorkomen dat ernstige peilstijging optreedt door 

afstromend regenwater met wateroverlast tot gevolg. 

3.4.2 Watertoets 

 

Met behulp van de watertoets wordt getoetst of binnen nieuwe plannen aan de water-

huishouding voldoende aandacht is besteed. Uitgangspunt van de watertoets is dat de 

initiatiefnemer en de waterbeheerder samenwerken aan het ruimtelijk plan, waarbij het 

wateraspect volledig wordt ingevuld. In de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke orde-

ning is de positie van de waterbeheerder met de introductie van de watertoets sterker 

geworden.  

 

Situatie plangebied 

Het project betreft de bouw van een hondenpension van maximaal 485 m² aan be-

bouwde gronden. Het project zorgt niet voor verstoring van de bestaande waterhuis-

houding. Het hemelwater wordt geloosd op de noordelijk gelegen sloot en het vuilwa-

ter wordt aangesloten op het bestaande persriool.  

 

Overleg 

Te zijner tijd worden in deze paragraaf de resultaten van het overleg met het Water-

schap opgenomen.  

3.5 Flora en fauna 

Wettelijk kader 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in ge-

biedsbescherming en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te ma-

ken met de natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbe-

scherming komt voort uit de Flora- en faunawet.  

 

Gebiedsbescherming 

Bij gebiedsbescherming is er onderscheid gemaakt tussen de Natuurbeschermings-

wet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de Natuurbeschermingswet 

1998 worden Natura 2000-gebieden en beschermde Natuurmonumenten beschermd. 

De EHS is niet opgenomen in de natuurwetgeving, maar dient bij de planologische 

afweging te worden meegenomen. Op het erf is de ontwikkeling van een hondenpen-

sion beoogd. Ten behoeve van deze ontwikkeling vindt aanbouw aan de huidige be-

bouwing plaatst. Deze ontwikkeling heeft mogelijk effecten op de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS). Gezien de aard en omvang van het project en de afstand tot de EHS 

en verbindingszones is een aantasting van de EHS en verbindingszones niet aan de 

orde. 
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Conclusie 

De realisatie van een hondenpension leidt niet tot aantasting van de Ecologische 

Hoofdstructuur en verbindingszones. Compensatie of het zoeken naar alternatieven in 

het kader van de EHS is met het project niet noodzakelijk. 

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd van toepassing. In Nederland is de bescherming van 

soorten opgenomen in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gericht op het 

duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Als een ruimtelijke 

ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van bepaalde bescherm-

de soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Flora- en faunawet.  

 

Uit de ecologische quickscan, die in 2008 is uitgevoerd door Royal Haskoning
5
, volgt 

dat in het besluitgebied en directe omgeving geen beschermde soorten, die hinder 

kunnen vinden van het hondenpension, aanwezig zijn. De Flora- en faunawet vormt 

daarom geen belemmering voor deze ontwikkeling. Hiermee is geen sprake is van 

verstoring of vernietiging van beschermde soorten. 

 

Conclusie 

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 

project. 

3.6 Archeologie  

Algemeen 

Met de ondertekening van het verdrag van Malta (Valetta, 1992) heeft Nederland zich 

verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het 

verdrag is het archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. Tevens dient door 

de wijziging van de Monumentenwet 1998 bij ruimtelijke planvorming aandacht te 

worden geschonken aan het aspect archeologie. 

 

Het besluitgebied 

 

Archeologie 

De gemeente Stichtse Vecht heeft archeologisch beleid opgesteld waarbij de archeo-

logische verwachtingswaarden van het gemeentelijk grondgebied in kaart zijn ge-

bracht. Het besluitgebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. 

Voor gebieden met een dergelijke verwachting is opgenomen dat bij bodemverstorin-

gen met een oppervlakte van meer dan 500 m² en waarbij de ingrepen dieper reiken 

dan 0,3 m archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De uitbreiding heeft een opper-

vlakte van maximaal 485 m². De aanwezige gronden in het besluitgebied worden ge-

roerd tot maximaal 0,2 m. Het maaiveld loopt namelijk snel af ten opzichte van het peil 

van de bestaande stal.  

 

                                                      
5
 Royal Haskoning (1 februari 2008), Ecoscan Loenen aan de Vecht, projectnummer: /N/902562/AMST 
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Doordat het maaiveld afloopt (-450 t.o.v. peil loods) en de vorstrand op -650 t.o.v. peil 

ligt is er een grondroering van 0,2 m. Derhalve vinden er geen grondkerende activitei-

ten plaats dieper dan 0,2 m. Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is daar-

mee niet noodzakelijk. Zie hiervoor de navolgende afbeelding uit het bouwplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de navolgende afbeelding is een fragment van de archeologische beleidsadvies-

kaart opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment archeologische beleidsadvieskaart 

 

Wanneer bij de uitvoering archeologische resten aangetroffen worden of vermoed 

worden, dan is de aanvrager gebonden aan de landelijk geldende meldingsplicht (art. 

53 van de Monumentenwet 1988/Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007) 

en dient hij direct contact op te nemen met het bevoegd gezag. De aanvrager verplicht 

ook de uitvoerder van de werkzaamheden om alert te zijn op archeologische resten, 

en bij het vermoeden hiervan contact op te nemen met het bevoegd gezag. 
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Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig 

project. 

3.7 Verkeer, verkeersveiligheid en parkeren  

Verkeer  

Het hondenpension zal extra vervoersbewegingen genereren. Voor het totale agrari-

sche bedrijf zullen maximaal 14 auto’s per dag het terrein op en af rijden. De afwikke-

ling van het verkeer vindt plaats via de bestaande uitrit. Een substantieel deel van de 

vervoersbewegingen is toe te schrijven aan het halen en brengen van honden. Het ex-

tra aantal vervoersbewegingen als gevolg van het hondenpension kan worden opge-

nomen in het heersende verkeersbeeld van de Rijksstraatweg.  

 

Verkeersveiligheid 

Bezoekers van het hondenpension kruisen bij het op- en afrijden van het terrein het 

fietspad dat langs de Rijksstraatweg ligt. Veiligheid van (brom)fietsers en voetgangers 

dient niet in gevaar gebracht te worden bij het op- en afrijden van het terrein.   

 

Parkeren  

Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Op het terrein is voldoende ruimte aanwezig 

om te parkeren. Er zijn geen extra parkeerplaatsen nodig. Buiten het terrein is er geen 

ruimte nodig om te parkeren.  

 

Conclusie  

Het aspect verkeer, verkeersveiligheid en parkeren vormt geen belemmering voor de 

uitvoering van onderhavig project. 

3.8 Economische uitvoerbaarheid 

Wettelijk kader 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het 

onder omstandigheden verplicht om aan het nemen van een ruimtelijk besluit, een ex-

ploitatieplan te koppelen. Er is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 

1 van de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie. Een exploita-

tieplan is niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in 

het bestemmingsplan opgenomen gronden op een andere wijze is verzekerd (artikel 

6.12, lid 2 sub a Wro).  

 

Beoordeling en conclusie 

De begeleiding van de planologische procedure is door middel van het heffen van le-

ges gedekt. Daarnaast is het aanleggen van voorzieningen op kosten van de gemeen-

te, in het exploitatiegebied (besluitgebied) niet aan de orde en wordt het opstellen van 

de ruimtelijke onderbouwing door de initiatiefnemer bekostigd. Voor de gemeente 

Stichtse Vecht zijn derhalve geen kosten verbonden aan de uitvoering van dit initiatief. 

Er hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden vastgesteld.  
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3.9 Overleg en Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

In artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht wordt voor de inhoud van het plan ver-

wezen naar artikel 3.1.6 ven het Beslui ruimtelijke ordening jo artikel 3.1.1 Besluit 

ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat in de ontwerpbesluittekst inzicht wordt 

gegeven in de resultaten van het overleg met gemeentelijke overlegpartners.  

 

Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende documenten worden voor zienswijzen ter inzage 

gelegd. In de definitieve besluittekst of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de 

zienswijzen op het ontwerpbesluit en de gemeentelijke reactie hierop, opgenomen. 
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4 Afweging en conclusie 

Het initiatief betreft een wijziging in het gebruik van de gronden in het besluitgebied 

als speelweide of buitenruimte, als onderdeel van het hondenpension, op het agra-

risch perceel Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Het huidige bestemmings-

plan laat het beoogde gebruik als speelweide of buitenverblijf ook hier niet toe. Hier-

voor is in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo bepaald dat voor het 

gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omge-

vingsvergunning kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goe-

de ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onder-

bouwing bevat. 

 

Motivering 

Doordat het project ruimtelijk ingepast is in de omgeving, er daardoor geen nadelige 

ruimtelijke effecten zijn op kernkwaliteiten van het landelijk gebied en de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie, wordt geconcludeerd dat het project passend is op deze locatie. 

Bovendien blijkt uit de verschillende onderzoeken naar milieu, water, flora en fauna, 

archeologie en verkeer dat er geen bestaande bedrijven zijn die worden belemmerd in 

hun bedrijfsvoering, er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor wat betreft de 

diverse milieu- en natuuraspecten en er geen nadelige effecten zijn op de bestaande 

verkeerskundige situatie.  



Zandpad 22, Nieuwersluis

Ruimtelijke onderbouwing

16 oktober 2014
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Ligging projectlocatie op topkaart, tussen de Vecht en de Loosdrechtse Plassen
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Ruimtelijke onderbouwing Zandpad 22

1. Inleiding 
Huidige situatie
De agrarische bedrijfslocatie van de heer A.W. Doornenbal is gelegen aan 
het Zandpad 22 te Nieuwersluis in de polder Mijnden. Het erf bevindt zich op 
enige afstand van de weg langs de Vecht. Ten oosten van de locatie liggen 
de Loosdrechtse plassen. Vanuit deze locatie exploiteert de heer Doornen-
bal een melkveebedrijf dat zich naast de productie van melk richt op het op 
natuurlijke wijze beheren van de polder Mijnden en daarnaast een nevenac-
tiviteit heeft in de vorm van kleinschalig kamperen. De bedrijfslocatie bestaat 
uit een bedrijfswoning en diverse opstallen, een tweede bedrijfswoning, een 
kampeerplaats, de Hofstede Angola en bijbehorende cultuurgronden. De 
heer Doornenbal heeft hier in totaal circa 60 ha grond in gebruik. Hiervan is 
circa 28 ha eigendom en wordt de overige grond deels gepacht van Staats-
bosbeheer en deels van Waternet. Op de helft van de gronden, zo’n 30 ha, is 
een agrarisch natuurbeheerpakket van toepassing. 

Gewenste situatie
De wens bestaat om de neventak recreatie verder te ontwikkelen. Hiertoe 
is het wenselijk dat de situatie in het nu in procedure zijnde nieuwe bestem-
mingsplan voor het gebied op de juiste wijze wordt opgenomen. Om een 
volwaardige neventak op gebied van recreatie te kunnen voeren naast 
het agrarisch bedrijf, is het noodzakelijk in ieder geval 15 plaatsen te kun-
nen exploiteren. Dit aantal past binnen het gemeentelijk beleid. Mocht in de 
toekomst het beleid meer ruimte bieden ten aanzien van het aantal kam-
peerplaatsen, dan zal de heer Doornenbal hier graag gebruik van maken. 
Het terrein biedt hiervoor voldoende ruimte. Er hoeft dus geen landbouw-
grond ‘opgeofferd’ te worden ten behoeve van het kampeerterrein. Ook de 
landschappelijke inpassing van het kampeerterrein is in de huidige situatie 
al verzorgd. Op enkele plaatsen kan dit nog wat versterkt worden, maar de 
hoofdstructuur is in ruime mate aanwezig op dit moment. 

Opbouw Ruimtelijke onderbouwing
In de nu voorliggende Ruimtelijke onderbouwing wordt eerst ingegaan op het 
relevante beleidskader ten aanzien van de beoogde ontwikkeling van deze 
locatie. Hierin worden de verschillende beleidsstukken bekeken die betrek-
king hebben op het kleinschalig kamperen in het buitengebied. Het gaat hier 
dan om het aantal kampeerplaatsen bij een agrarisch bedrijf, de landschap-
pelijke inpassing en de planologische mogelijkheden tot het realiseren van 
deze kampeerplaatsen. Vervolgens wordt nader ingegaan op de bestaande 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het gebied en ter plaatse 
van de locatie. Tenslotte wordt nog ingegaan op de milieu-aspecten zoals 
geur en externe veiligheid. 
Het schetsplan is als aparte bijlage toegevoegd. 
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Ligging projectlocatie in ‘landbouwgebied’, kaart PRS

Ligging projectlocatie in ‘buitenplaatszone’, kaart PRS
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Ruimtelijke onderbouwing Zandpad 22

2. Beleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte schetst het Rijk ambities van 
het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. Hierin wordt 
aangegeven dat het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk wil 
neerleggen bij diegene die het aangaat, de burgers. Dit betekent een 
verschuiving van verantwoordelijkheden naar provincie en gemeentes.
De gemeente dient zorg te dragen voor een veilige en leefbare woon- 
en werkomgeving. De ruimtelijke ontwikkelingen van stad en platteland 
worden dan ook bij de gemeente neergelegd. De diverse belangen 
worden door de gemeente afgewogen. 
Wel wordt in de visie aangegeven dat een vitaal en mooi landelijk 
gebied van belang is voor een goed leef- en vestigingsklimaat en voor 
recreatie en toerisme. Hierbij geldt tevens dat de natuur in Nederland 
steeds meer verbonden raakt met onder andere voedselproductie, 
landbouw, visserij en recreatie. Tenslotte wordt als onderdeel van het 
vergroten van de concurrentiekracht van Nederland ook het voldoende 
aanbod van recreatiemogelijkheden benoemd; de ‘quality of life’. 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028
In de provinciale structuurvisie staat wat de provincie samen met haar 
partners de komende jaren wil bereiken op gebied van ruimtelijke orde-
ning. 

Landbouw
De projectlocatie bevindt zich in een gebied dat aangeduid is als ‘land-
bouwgebied’. Hierover staat in de structuurvisie het volgende vermeld. 
“In de landbouwgebieden bevindt zich vooral melkveehouderij en 
(koudegrond) fruitteelt. Deze bieden we binnen voorwaarden van milieu, 
biodiversiteit en landschap voldoende groeiruimte. In de landbouwge-
bieden is landbouw de hoofdgebruiker, maar vindt ook menging met 
andere functies plaats. Het beleid voor andere dan agrarische functies 

is vooral gericht op landschappelijke en recreatieve kwaliteit van deze 
gebieden en op het realiseren van natuur in groene contourgebieden 
en van recreatie in recreatiezones. De blijvende landbouw mag in haar 
functioneren geen hinder ondervinden van de natuur- en recreatieont-
wikkeling in deze gebieden.”
Ten aanzien van verbreding en nevenactiviteiten geeft de provincie het 
volgende aan: 
“In de landbouwgebieden bieden we agrariërs ruimte voor verbreding 
en innovatie (waaronder ook productie van duurzame energie). Het gaat 
ons hierbij om activiteiten die in belang zijn van de landbouw zelf en van 
haar functie voor het omringende gebied. Andere agrarische onderne-
mers mogen geen hinder ondervinden van de verbredingstak. We vinden 
het belangrijk dat de nevenactiviteit ondergeschikt blijft aan de agra-
rische hoofdfunctie en in hoofdzaak plaats vindt binnen de bestaande 
bebouwing.”

Ecologische Hoofdstructuur
Daarnaast geldt voor de projectlocatie dat deze binnen de Ecologi-
sche Hoofdstructuur ligt. “De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een 
robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingen 
daartussen op nationaal niveau. Natura2000, een Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden, maakt onderdeel uit van die EHS. Wij wil-
len de EHS in Utrecht behouden en verder ontwikkelen.” Binnen de EHS 
mogen zich geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voordoen die een 
significant negatief effect hebben op de wezenlijke waarden en ken-
merken van de EHS. Wel zijn kleinschalige ontwikkelingen mogelijk mits 
ze aansluiten aan een bestaande andere functie èn ze op al verstoord 
terrein plaats vinden. 
Een nee, tenzij-onderzoek kan achterwege blijven, indien het een ontwik-
keling van geringe omvang betreft bij een bestaande functie. De provin-
cie gaat ervan uit dat een dergelijke kleine ontwikkeling niet tot signifi-
cante gevolgen voor de waarden van de EHS leidt, als in de ruimtelijke 
onderbouwing wordt aangetoond dat deze ontwikkeling op al verstoord 
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terrein in de onmiddellijke nabijheid van bestaande bebouwing en ver-
harding plaatsvindt. 
De provincie geeft tenslotte aan dat ze het recreatief medegebruik van 
de EHS-gebieden en de andere natuurgebieden, het agrarisch gebied 
en de landschappen waarin deze gebieden liggen wil bevorderen.
In het beleid wordt aangegeven dat het van belang is om ontwikkeling, 
exploitatie en beheer en onderhoud van recreatieterreinen efficiënt en 
effectief te organiseren en duurzaam te financiëren.   

Recreatie
De locatie bevindt zich in gebied dat in de structuurvisie is aangeduid 
als “bovenlokaal recreatieterrein”. Als een terrein aantoonbaar voorziet 
in een dagrecreatieve behoefte van meer dan de aanliggende kernen 
wordt dit terrein door de provincie beschouwd als een bovenlokaal re-
creatieterrein. 
Voor het exploitabel houden van bovenlokale dagrecreatieterreinen kan 
het nodig zijn voorzieningen toe te staan die inkomsten kunnen gene-
reren. De provincie denkt daarbij aan horeca, groepsaccommodatie, 
verblijfsrecreatie, leisurevoorzieningen en andere commerciële activitei-
ten voor zover passend bij de aard en de kwaliteit van de terreinen. In dit 
kader kan onder voorwaarden ook nieuwe extensieve en/of kleinschalige 
dagrecreatie en verblijfsrecreatie in het landelijk gebied ontwikkeld wor-
den. De ontwikkeling van ruimte vragende bovenlokale recreatievoorzie-
ningen mag alleen niet ten koste gaan van de kernkwaliteiten van het 
landschap. 

Landschap
Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven 
aan de daarin gelegen en omliggende functies en hun ontwikkelingsmo-
gelijkheden. De provincie beschermt dan ook de kernkwaliteiten van de 
verschillende landschappen. Ontwikkelingen in het landelijk gebied zullen 
moeten aansluiten bij de kernkwaliteiten van het betreffende landschap. 

Voor de projectlocatie geldt dat deze zich bevindt binnen de landschap-
pen Groene Hart en Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Voor het landschap Groene Hart wil de provincie de volgende kernkwali-
teiten behouden en versterken: openheid, (veen)weidekarakter (incl. stro-
kenverkaveling, lintbebouwing, etc.), landschappelijke diversiteit en rust 
& stilte. Dit wordt verder uitgewerkt in de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse 
Landschappen. Bij de landschappelijke inpassing van het kampeerterrein 
wordt aangesloten bij deze kernkwaliteiten. 
Het Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie is een cultuurhistorisch land-
schap dat over een aantal andere landschappen heen ligt en een extra 
laag toevoegt. Voor dit landschap gelden de volgende kernkwaliteiten als 
te behouden en te versterken: samenhangend stelsel van forten, dijken, 
kanalen en inundatiekommen, groen en overwegend rustig karakter en  
openheid.

Conclusie
De structuurvisie geeft aan dat het voeren van een neventak naast het 
agrarisch bedrijf op deze locatie goed mogelijk is. Hierbij gelden de 
voorwaarden vanuit de ligging in de EHS, maar ook de kernkwaliteiten 
van de landschappen Groene Hart en Nieuwe Hollandse Waterlinie als 
uitgangspunten. Uit de structuurvisie blijkt verder dat de locatie valt on-
der het bovenlokaal recreatieterrein en dat hier de mogelijkheid bestaat 
om onder voorwaarden in het landelijk gebied nieuwe extensieve en/of 
kleinschalige dagrecreatie waaronder verblijfsrecreatie te ontwikkelen. 

Tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 (ont-
werp)
De locatie en de gronden zijn zoals eerder aangegeven gelegen in de 
EHS. Een deel van de gronden is in de Tweede herziening aangeduid als 
‘groene contour’. Binnen de groene contour kan op vrijwillige basis EHS 
gerealiseerd worden. 
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Binnen de EHS is de functie van de locatie agrarisch. De potentiële waar-
den worden dan niet tot de wezenlijke waarden gerekend. Bescherming 
vindt plaats op actuele waarden. De actuele natuurwaarden zijn op een 
kaart in het vigerende bestemmingsplan in de toelichting aangegeven. 
Het plan om hier kampeerplaatsen toe te staan mag niet leiden tot een 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een signifi-
cante vermindering van de oppervlakte van de mogelijke natuurgebie-
den. Het gebied is in het vigerende bestemmingsplan niet aangeduid als 
natuur en er is dus geen sprake van de aantasting van wezenlijke ken-
merken en waarden. 

Conclusie
Regulier gebruik van agrarische gronden binnen de EHS is geen activi-
teit met significante gevolgen en ondervindt geen beperking van het 
ruimtelijk natuurbeleid. Ontwikkelingen op en uitbreiding van agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, zolang geen actuele natuurwaarden wor-
den aangetast.

Visie recreatie en toerisme 2020 ‘De aantrekkelijke regio’
Op de kaart behorende bij deze visie (linker bladzijde) is te zien dat de 
locatie valt onder het Toeristisch Bestemmingsgebied.  
Hieronder zijn de van toepassing zijnde ambities uit de visie beschreven.
De ambitie 2020: een beleefbaar landelijk gebied vanaf water èn land
Het agrarische gebied (waaronder het Groene Hart) is een belangrijk 
recreatief gebied voor de inwoners van de Randstad. Bovendien draagt 
recreatie bij aan het onderhoud en beheer van het waardevolle land-
schap en vormt het een nevenbron van inkomsten voor agrariërs. Recre-
atie kan gezien worden als één van de economische dragers van het 
landelijk gebied. Het beleefbaar en toegankelijk maken van het landelijk 
gebied, cultuurhistorisch erfgoed en natuur creëert ook draagvlak bij de 
inwoners om te investeren in het behoud ervan. Elk landschap heeft zijn 
eigen verhalen en kent zijn eigen kernkwaliteiten. Dit heeft een nauwe 

relatie met de ontstaansgeschiedenis van een gebied en dus met het 
thema cultuurhistorie. Door dit te benadrukken is de beleving in elk 
gebied anders. Juist deze variatie is een aantrekkelijk uitgangspunt voor 
recreatie. De Utrechtse landschappen bieden de recreant in 2020 veel 
mogelijkheden om te genieten van ruimte en rust. Het is een gebied voor 
een dagtocht of een meerdaagse vakantie met een gevarieerd aanbod 
aan recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes, horeca en attracties. 

Eén van de opgaven voor het gebied is: verbinden, verfraaien en vereni-
gen, en aanpakken regelgeving. Het agrarisch toerisme zal zich verder 
kunnen ontwikkelen doordat meer agrarische bedrijven en landgoede-
ren zich geheel of ten dele gaan richten op de recreant, de toerist en de 
stedeling, met het aanbieden van streekproducten, zorgarrangementen 
en overnachtingsmogelijkheden. Dit sluit goed aan op de ingezette lijn 
van de provincie Utrecht van meer aandacht voor het thema verbrede 
landbouw. 

Ambitie 2020: ondernemers spelen in op de veeleisende consument en 
dragen bij aan landschappelijke kwaliteit. Ondernemers vormen bij uit-
stek de partij die het recreatieproduct voor de consument aantrekkelijk 
kunnen maken. Daarbij dragen ondernemers en/of private beheerders 
meer en meer zorg voor het behoud van de kwaliteit van het landschap.

Conclusie
Recreatie kan gezien worden als één van de economische dragers van 
het landelijk gebied. Het Utrechts landschap is een gebied voor een 
dagtocht of een meerdaagse vakantie. Dit laatste duidt op verblijfsre-
creatie, waaronder ook het kleinschalig kamperen valt. Uit de visie blijkt 
ook dat agrarische bedrijven zich geheel of ten dele gaan richten op de 
recreant, met onder andere het aanbieden van overnachtingsmogelijk-
heden. Dit duidt ook op de ambitie om kamperen bij de boer mogelijk te 
maken. 
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Landschapsontwikkelingsplan Breukelen, Loenen (febr., 2008)
Het gedeelte van de locatie ten westen van de tweede bedrijfswoning 
valt in het Landschapsontwikkelingsplan in het gebied dat is aangeduid 
als ‘Stroomruggenlandschap Vecht-Zuid’. Hier gaat het om het behoud 
van het halfopen landschap met bijzondere landgoederen en buitens. 
Het gedeelte van de locatie ten oosten van de tweede bedrijfswoning 
valt in het Landschapsontwikkelingsplan in het gebied dat is aangeduid 
als ‘Weidelandschappen-Oost’. Hier gaat het om het behouden en ver-
sterken van het open agrarisch landschap. 
Ten oosten van de hofstede is een gebied voorzien dat ontwikkeld kan 
worden als nat schraalgrasland (en kemphaangrasland in Polder Mijn-
den) met vochtig loofbos.

Conclusie
Het landschapontwikkelingsplan zegt niet direct iets over het toestaan 
van recreatie, maar laat de gewenste landschappelijke structuur en het 
mogelijke agrarische en natuurlijke grondgebruik zien. Doordat er in de 
nabije omgeving reeds recreatieve paden zijn en in het landschapsont-
wikkelingsplan deze worden uitgebreid, ligt er wel een kans om exten-
sieve recreatie toe te staan. Dit kan een bijdrage leveren aan de land-
schappelijke ontwikkeling en -beleving op kleine schaal.

Vigerend bestemmingsplan
Binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ van de voor-
malige gemeente Loenen is te zien dat de agrarische bedrijfslocatie is 
opgesplitst in 3 afzonderlijke elementen, waarbij middels een pijlaandui-
ding wordt aangegeven dat ze ‘bij elkaar behorend’ zijn.
Het eerste deel betreft de agrarische hoofdactiviteit. Op deze plaats zijn 
de bedrijfswoning en diverse opstallen gelegen. Binnen het vigerende 
bestemmingsplan is de agrarische hoofdactiviteit bestemd als ‘Agrari-
sche doeleinden’ met bouwvlak en de subbestemming ‘grondgebonden 
veehouderij’ en de nadere aanwijzing ‘bijgebouwen’. Het tweede deel 
betreft de 2e bedrijfswoning. Deze is bestemd als ‘Agrarische bedrijfs-

doeleinden’ met de nadere aanwijzing ‘2e agrarische bedrijfswoning 
toegestaan’. 
Het derde deel betreft de hofstede. Deze is bestemd als ‘Verblijfsrecrea-
tieve doeleinden’ met de subbestemming ‘zomerhuizen’ en de overige 
aanduiding ‘beschermingswaardig pand’.
Tenslotte hebben de cultuurgronden, die om het agrarisch bedrijf gele-
gen zijn, de bestemming ‘Agrarische doeleinden’ met de subbestemming 
‘grondgebonden veehouderij’.

In de toelichting van het vigerende bestemmingsplan wordt over klein-
schalig kamperen bij een agrarisch bedrijf het volgende gezegd:
“Naast de mogelijkheden voor schaalvergroting, intensivering en om-
schakeling wordt verwacht dat een klein aantal agrariërs naast het agra-
risch bedrijf een niet-agrarisch nevenberoep zal zoeken. In dat kader 
biedt recreatie een mogelijk perspectief om een aanvullend inkomen 
te verwerven. De hoge natuur- en landschapswaarden maken de regio 
tot een (potentieel) aantrekkelijk gebied voor verschillende extensieve 
recreatievormen. In dat verband ontstaan voor agrarische bedrijven 
mogelijkheden voor het verwerven van neveninkomsten door het bieden 
van faciliteiten voor kleinschalig kamperen, caravanstalling en paardrij-
den.” 

Op de plankaart behorende bij de voorschriften zijn de gebiedsbestem-
mingen aangegeven. Het deel van de gronden ten westen van de 
tweede bedrijfswoning heeft de bestemming ‘Agrarisch gebied met 
landschapswaarden’ en deelaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ 
gekregen (ALc). De gronden tussen de tweede bedrijfswoning en de 
hofstede hebben de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschaps-
waarden’ (AL) gekregen. Ten oosten van de hofstede geldt de ge-
biedsbestemming ‘Agrarisch gebied met verweving van landschaps- en 
natuurwaarden’ (ALN).
In de toelichting van het vigerende bestemmingsplan zijn op een kaart 
de actuele natuurwaarden aangegeven. Voor de polder Mijnden blijkt 
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dat de gehele polder van belang is voor weidevogels, water- en/ of 
moerasvogels, het is een foerageergebied voor ganzen en zijn er con-
centraties van waardevolle sloot- en oevervegetaties.

Conclusie
In het vigerend bestemmingsplan zijn in de toelichting de actuele natuur-
waarden aangegeven. Volgens de tweede partiële herziening Provin-
ciale verordening (2103) dienen de actuele natuurwaarden te worden 
beschermd. Deze actuele natuurwaarden zijn alleen in de toelichting 
opgenomen en worden in de voorschriften alleen vertaald in het deel 
van het gebied met de gebiedsbestemming Agrarisch gebied met land-
schaps- en natuurwaarden (ALN). De daadwerkelijke hoofdbestemming 
op gebiedsniveau is Agrarisch en ook in de voorschriften is dit zo opgeno-
men. 

Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord
Binnen het concept-ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, 
dat momenteel ter inzage ligt, is de agrarische bedrijfslocatie wederom 
opgesplitst in drie aparte delen. Echter, in tegenstelling tot het vigerende 
bestemmingsplan, is in dit bestemmingsplan geen koppeling gemaakt 
tussen de verschillende elementen. In het concept-ontwerpbestemmings-
plan Landelijk Gebied Noord is een onderverdeling gemaakt tussen de 
agrarische hoofdactiviteit, de tweede agrarische bedrijfswoning en de 
hofstede. De al bestaande kampeerplaats (nevenfunctie) is binnen dit 
plan echter niet opgenomen. Daarnaast heeft een gedeelte van de cul-
tuurgronden een andere functieaanduiding gekregen.

Agrarische bedrijfslocatie
De agrarische hoofdactiviteit is bestemd als ‘Agrarisch’ met bouwvlak. 
Doordat er geen koppeling is gemaakt tussen de verschillende bouw-
vlakken, wordt deze in het concept-ontwerpbestemmingsplan gezien als 
aparte en op zichzelf staande inrichting.

Tweede bedrijfswoning
De tweede bedrijfswoning is bestemd als ‘Agrarisch’ met agrarisch bouw-
blok. Doordat er geen koppeling is gemaakt in de bouwvlakken, wordt 
deze in het concept-ontwerpbestemmingsplan in feite gezien als aparte 
en op zichzelf staande inrichting.

De hofstede
De hofstede is bestemd als ‘Recreatie’ met bouwvlak en de functieaan-
duiding ‘recreatiewoning’. 

In het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied Noord kan van 
de gebruiksregels afgeweken worden. Ten behoeve van nevenfuncties 
(waaronder het kleinschalig kamperen) kan het bevoegd gezag voor de 
duur dat de agrarische functie wordt uitgeoefend, afwijken (artikel 3.5.1) 
met dien verstande dat:
1. maximaal 2 nevenfuncties  per bouwvlak zijn toegestaan;
2. de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot de categorieën 1 en 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten;
3. de nevenfuncties binnen het bouwvlak dienen plaats te vinden, met 
dien verstande dat buitenactiviteiten tevens direct aansluitend aan het 
bouwvlak mogen plaatsvinden;
4. de nevenfuncties maximaal het aantal vierkante meters mag bedra-
gen zoals in tabel 3.1 staat aangegeven, met dien verstande dat het 
totaal aan nevenfuncties niet meer dan 500 m2 aan bebouwd oppervlak 
bedraagt;
5. omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoe-
ring worden beperkt;
6. de bestaande en beoogde landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden zoals genoemd in artikel 3.1 aanhef en onder n niet onevenre-
dig worden aangetast;
7. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in  
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verhouding staan tot de capaciteit van de betrokken wegen;
8. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
9. het uitoefenen van de nevenfunctie mag door visuele aspecten, zoals  
buitenopslag en –stalling, reclame-uitingen en technische installaties, het 
landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig aantasten; ter  be-
werkstelliging van een redelijke visuele inpassing hiervan kunnen nadere 
eisen worden gesteld betreffende de situering, afscherming door beplan-
ting of anderszins. 

Voor het kleinschalig kamperen, waarvoor het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken, geldt het volgende (uit tabel 3.1 van 
artikel 3.5.1, niet-agrarische nevenfuncties):
•	 Het kleinschalig kamperen vindt plaats binnen of aangrenzend aan 

het bouwvlak,;
•	 Het maximaal toegestane aantal m2 onbebouwde grond bedraagt 

1500 m2;
•	 Het maximaal toegestane aantal m2 bebouwde grond bedraagt 100 

m2;
•	 kleinschalig kamperen is uitsluitend toegestaan in de periode 15 

maart tot en met 31 oktober;
•	 het aantal kampeermiddelen bedraagt ten hoogste 15 per agrarisch 

bouwvlak/bedrijf;
•	 de kampeermiddelen bezitten een niet-permanent karakter (tenten, 

toercaravans en dergelijke);
•	 de afstand van kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmin-

gen bedraagt ten minste 50 m¹;
•	 ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing dient een 

beplantingsplan te worden overgelegd;
•	 permanente bewoning of huisvesting van (tijdelijke) werknemers is 

niet toegestaan.
Het bevoegd gezag kan de bedoelde omgevingsvergunning geheel of 
gedeeltelijk intrekken op het moment dat de nevenfunctie niet meer 
ondergeschikt is aan de agrarische hoofdfunctie.

Conclusie m.b.t. het kleinschalig kamperen
Op de verbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk ge-
bied Noord zijn twee agrarische bouwvlakken aangegeven. Wanneer de 
bouwvlakken gekoppeld worden zoals voorgesteld, betekent dit dat op 
de locatie 15 kampeerplaatsen zijn toegestaan. 

Te bestemmen situatie
Agrarische bedrijfslocatie
Binnen het concept-ontwerpbestemmingsplan is de agrarische bedrijfslo-
catie opgedeeld in drie afzonderlijke eenheden, echter gezien het feit 
dat duidelijk sprake is van één agrarisch bedrijf zou het passender zijn om 
de afzonderlijke bouwvlakken middels een koppelingsteken met elkaar 
te verbinden. Planologisch gezien is er dan nog steeds sprake van aparte 
bouwvlakken, maar blijft het één inrichting.

Tweede bedrijfswoning
In het concept-ontwerpbestemmingsplan is de tweede bedrijfswoning 
bestemd als ‘Agrarisch’ met agrarisch bouwblok. Doordat geen koppe-
ling is gemaakt tussen de verschillende bouwvlakken, wordt deze in feite 
gezien als aparte en op zichzelf staande inrichting. Dit is planologisch niet 
wenselijk, omdat het niet gaat om een tweede bedrijf maar een onder-
deel van het bedrijf.
Om deze reden zal er een koppeling moeten komen tussen het bouw-
vlak van de agrarische hoofdactiviteit en het bouwvlak van de tweede 
bedrijfswoning, waarbij specifiek aangegeven wordt dat een tweede 
bedrijfswoning op deze locatie wordt toegestaan.
Ondanks dat dit de feitelijke situatie is, is het hier de vraag of de tweede 
bedrijfswoning niet bestemd zou moeten worden als ‘Wonen’ met de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – plattelandswoning’. 
Dit omdat in de toekomst het niet meer noodzakelijk zal zijn dat er twee 
bedrijfswoningen worden gebruikt. 
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Kaart voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, cultuurgronden

Schematische weergave gewenste planologische situtatie

Agrarisch (A)
1 bedrijfswoning

Agrarisch (A)

Agrarisch (A)
plattelandswoning (pw)

Agrarisch (A)
nevenfunctie; verblijfsrecreatie (rv)

nevenfunctie; kleinschalig kamperen 
2x 15 plaatsen

Agrarische bedrijfslocatie
Tweede bedrijfswoning

De hofstede

1 agrarisch bedrijf

bouwvlak

koppeling bouwvlakken

kleinschalig kamperen

Agrarisch (A)
1 bedrijfswoning

Agrarisch (A)

Agrarisch (A)
plattelandswoning (pw)

Agrarisch (A)
nevenfunctie; verblijfsrecreatie (rv)

nevenfunctie; kleinschalig kamperen 
2x 15 plaatsen

Agrarische bedrijfslocatie
Tweede bedrijfswoning

De hofstede

1 agrarisch bedrijf

bouwvlak

koppeling bouwvlakken

kleinschalig kamperen
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Niet-agrarische nevenfunctie
Op de agrarische bedrijfslocatie is een niet-agrarische nevenfunctie in de 
vorm van kleinschalig kamperen aanwezig. Het kampeerterrein is gelegen 
tussen het bouwvlak van de tweede bedrijfswoning en het bouwvlak van 
de hofstede. Volgens de voorwaarden uit het voorontwerp bestemmings-
plan die van toepassing zijn op het kleinschalig kamperen, zijn er wanneer 
de bouwvlakken worden gekoppeld en de onderdelen als één inrichting 
worden aangeduid, 15 kampeerplaatsen toegestaan.  
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Ligging locatie in topkaart
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3. Landschap en cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden 

Ontstaan landschap
De Vecht is ruim 4.000 jaar geleden als veenstroom ontstaan. Vanaf een 
punt dat oorspronkelijk bij Vechten lag, ontstond een noordelijke aftak-
king van de Rijn die uitmondde in het Flevomeer. Met het verlanden van 
de Vechtloop tussen Loenen en Loenersloot (nu de Slootdijk) werd een 
jongere oostelijke tak actief, de huidige Vecht.
Langs de Vecht liggen 1 tot maximaal 2 km brede stroomgordels. Hier is 
de oudste bewoning (IJzertijd en Romeinse tijd) gesitueerd, diep in de 
bodem onder jongere lagen. 
De riviertjes de Aa, de Angstel en het Gein zijn aftakkingen van de Vecht. 
Bij de aanleg van de Oude Hollandse Waterlinie werd rondom de sluis in 
de Vecht in 1672 een fort gebouwd, dat na de uitbreiding van de verde-
digingswerken in 1745 uitgroeide tot het vestingstadje Nieuwersluis. 

Na de ontginning (vanaf de oeverwallen) werd ten zuiden van de Sloot-
dijk de Hollandse wetering gegraven als molengang en als vaarweg tus-
sen de Vecht bij Nieuwerhoek en de Angstel bij Loenersloot.

Vanaf de 17e eeuw worden veel buitenplaatsen gesticht langs de Vecht, 
met name door rijke Amsterdamse kooplieden. 
De economische malaise en oorlogsdreiging was het begin van het 
einde van de buitenplaatsen. Alleen grote complexen wisten zich nog 
te handhaven. Tuinen werden omgevormd naar landschapstuinen en 
parken. Vele tientallen kleine buitenplaatsen werden afgebroken en de 
tuinen veranderd in weiland. Zo is nu een lint van buitenplaatsen onder-
broken door weilanden ontstaan. 

De weg langs de Vecht heet het Zandpad. Dit was het pad waarover het 
paard liep dat de trekschuit voorttrok. De trekschuit was van vroeg in de 
17e tot eind 19e eeuw het middel van vervoer tussen de grote steden in 
Nederland. In die tijd duurde de tocht van Amsterdam naar Nieuwersluis 
zo’n 6 uur. En was in ieder geval veel comfortabeler dan met de koets. 

De hofstede Angola is gebouwd rond 1843. Het was een buitenhuis in de 
gerechtsheerlijkheid Mijnden dat destijds in bezit was bij de familie Pech-
lin. Ter plaatse van waar de hofstede zich bevindt, is ook op de kaart uit 
1830 al bebouwing te zien.      

De stroomruggen en oeverwallen van de Vecht vormen zoals gezegd de 
oudste bewoningslinten. Vanaf de tiende eeuw werden de veenmoeras-
sen vanuit de hogere delen langs de rivier ontgonnen om in gebruik te 
kunnen nemen voor de landbouw. Meestal gebeurde dat vanuit de basis 
in vrije opstrek. Dit is nu nog te zien aan de langwerpige percelen die 
haaks op de rivier staan. 
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Kaart 1830

Kaart 1874

Kaart 1881

Kaart 1910
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Vechtzone
In de directe omgeving van de locatie zijn van oudsher veel buitens gelegen. 
Een aantal hiervan is inmiddels weer verdwenen. Op de historische kaarten 
is te zien dat het landschap rondom de locatie in het verleden veel meer 
besloten was dan nu het geval is. Met name de bosbeplanting van landgoed 
Hunthum strekte zich uit ten noorden van de locatie. 

Buitenplaats Hunthum
De voormalige buitenplaats Hunthum was gelegen op de oostelijke Vechtoe-
ver ten zuiden van Nieuwersluis. Het was in de 17e eeuw een zeer groot 
buiten, toen Sluys-Nae geheten. Eigenaar was de Amsterdamse koopman P. 
Hunthum. Omstreeks 1850 werd het huis en de tuinkoepel afgebroken, maar 
de twee toegangshekken aan het Zandpad bleven gespaard. In 1844 maakte 
de schilder P.J. Lutgers een aquarel van de buitenplaats waarop de tuinkoe-
pel en een van de hekken staan afgebeeld. De natuurstenen pijlers gingen 
later toch verloren, maar het gesmede ijzeren hekwerk bleef bewaard, werd 
gerestaureerd en gebruikt voor de bouw van twee hekken bij het kasteeltje 
Drakestein te Lage Vuursche.

Lixboa is nu een boerderij, maar in de 17e en 18e eeuw was dit een buiten-
plaats, mogelijk één van de vroegste aan de Vecht. De naam verwijst naar 
de stad Lissabon, waar de bouwer waarschijnlijk handel mee dreef. In het 
muurwerk van de boerderij is waarschijnlijk een deel van het oude buiten nog 
aanwezig. De dam over de sloot langs het Zandpad toont de fundamenten 
van de hekpilaren die er op gestaan hebben. 

Buitenplaats Weerestein
Het huis is in de 17e eeuw gebouwd. Deze buitenplaats staat op de plek waar 
vroeger de grens liep tussen Holland en Het Sticht en volgens Ir. Bardet heeft 
deze buitenplaats een middeleeuwse voorganger gehad. ‘Weere’ betekent 
landscheiding en daaraan heeft deze buitenplaats zijn naam te danken.

Kaart 1917

Kaart 1926
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Knotwilgen langs de sloot benadrukken de langgerekte kavelstructuur

De hofstede, achter op het perceel verscholen achter beplanting 

De noordzijde is onbeplant, hierdoor wordt de openheid extra sterk ervaren

Zicht richting de Loosdrechtse Plassen, verscholen achter beplanting
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Landschappelijke waarden
Langs dit gedeelte van de Vecht, aan de oostkant van het Zandpad, ligt 
een reeks van buitenplaatsen. Hierbij is sprake van een afwisseling van 
gesloten parkbossen en open doorzichten tussen de buitenplaatsen door. 
Tussen Hunthum, Weerestein, Vechtzigt en Groenevecht bevindt zich een 
open landschap met hoofdzakelijk agrarische bebouwing en vanaf Groe-
nevecht tot en met Boomrijk vormen de buitenplaatsen meer een aan-
eengesloten zoom. De parken en landerijen lopen van oudsher door tot 
aan de Scheendijk, hoewel het landgoedeigendom soms verder strekt. 

De agarische locatie aan het Zandpad 22 bevindt zich op enige afstand 
van de Vecht. De bebouwing is ingepast binnen het lange, smalle perceel. 
Het bedrijf strekt zich in feite uit over de gehele lengte van het perceel. 
De oorspronkelijke bebouwing wordt gevormd door de oude hofstede die 
zich aan het uiterste puntje van het perceel bevindt. Zoals te zien is in de 
historische kaarten was hier al sprake van bebouwing rond 1830. Wellicht 
was de hofstede onderdeel van een van de buitens die zich hier bevon-
den.  

Wanneer vanaf de Vecht over het Zandpad naar het erf wordt gereden, 
kom je via een dichte bosbeplanting (restant van de buitens) in het open 
weidegebied te staan. De kavelgrenzen worden in de lengte benadrukt 
door de beplanting van knotwilgen en elzen. 
Wanneer je naar het noorden kijkt, is het landschap weids en open. Naar 
het zuiden wordt het zicht al snel beperkt door de bootjes en beplanting 
rond de Weersloot en de Scheendijk. In het oosten is de randbeplanting 
van de Loosdrechtse plassen te zien. De Plassen zelf zijn aan het oog ont-
trokken door deze beplanting.  

Het perceel wordt in tweeën gedeeld door het pad dat geflankeerd wor-
den door knotwilgen. Tussen de bomen door is zicht op het landschap. 
Maar toch behoud je hierdoor een enigszins besloten gevoel. De bomen 

breken de wind ook. 
Wanneer je naar het noorden stapt, ervaar je nog veel meer het open 
weidegebied. Hier is geen beplanting maar vormt de sloot de kavelgrens. 
Rond de bebouwing van de hofstede is wel meer opgaande beplanting 
aanwezig, een boomsingel en leilindes voor de kopgevel. Aan de achter-
zijde is de overgang naar het open landschap weer te zien.

Stedebouwkundige aspecten 
Ten behoeve van het kampeerterrein wordt geen nieuwe bebouwing 
opgericht. Alleen het sanitairgebouw wordt vernieuwd. Dit komt op de 
plaats van het huidige gebouwtje te staan. 
Naast de bestaande melkveestal zal een nieuwe schuur opgericht 
worden. De nokrichting van deze schuur zal in de lengterichting van de 
percelen zijn, net zoals de bestaande bebouwing. 

Natuurwaarden
De locatie ligt binnen de EHS. Daarnaast ligt de locatie op een afstand 
van een kilometer van Natura 2000 gebied Vechtplassen Oost, een reeks 
van laagveengebieden tussen de Vecht en de oostrand van de Utrechtse 
Heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane meren 
en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept 
door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van 
het watersysteem van de zandgronden heeft een rijke schakering van ty-
pen van moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. Het is een belangrijk 
gebied voor broedvogels van moerassen. 

Het laagveengebied van polder Mijnden is gelegen ten westen van de 
Loosdechtse plassen en ten oosten van de Vecht. Dit is een weidevogel-
gebied met bijzondere sloot- en oevervegetaties. De vegetaties van de
graslanden hebben over het algemeen een geringe actuele natuurwe-
tenschappelijke betekenis. In het Natuurgebiedsplan wordt gestreefd 
naar kemphaangrasland (in het kader van weidevogels) en nat schraal-
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Zicht richting het noorden, over de Polder Mijnden Door de knotwilgen is het kampeerterrein grotendeels aan het zicht onttrokken
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grasland.
De eigenaar heeft met zijn bedrijf voor een natuurlijke insteek gekozen, 
de helft van de gronden, circa 30 ha, wordt natuurlijk beheerd met be-
hulp van een agrarisch natuurbeheerpakket. 
Ook het kampeerterrein is geheel natuurlijk ingericht en niet voorzien van 
door heggen afgebakende plekken. De kampeerplaatsen zijn niet ver-
hard. De natuurlijke bescherming wordt geboden door de knotwilgen. 

Flora fauna toets
Deze is niet van toepassing aangezien de gewenste ontwikkeling geen 
uitbreiding van het bestaande bedrijf betreft. Het bebouwd oppervlak 
neemt niet toe en er verdwijnt ook geen groen. Middels landschappelijke 
inpassing zal daar waar nodig juist ‘groen’ worden toegevoegd.

Effect verkeersbewegingen en parkeerbehoefte 
Parkeren wordt op eigen terrein opgelost. De auto’s mogen op het ter-
rein naast de caravan of tent staan. Hier is voldoende ruimte voor. Een 
gebruikelijke parkeernorm voor een camping in het buitengebied is 1,1 
auto per standplaats. Uitgaande van een camping met 15 standplaat-
sen moet er dan parkeerplaats zijn voor 17 auto’s. Deze parkeerplaat-
sen worden niet apart ingericht, maar zoals aangegeven kan de auto 
gewoon naast de tent of caravan staan in het gras.

Het aantal verkeersbewegingen zal iets toenemen omdat er meer kam-
peerplaatsen komen. Echter, de meeste gasten trekken er vervolgens 
lopend of met de fiets op uit. De auto blijft meestal op het terrein staan. 
De extra verkeersbewegingen ontstaan dan voornamelijk bij aankomst 
en vertrek. Maar vanwege het feit dat rondom de locatie al sprake is 
van diverse recreatieterreinen (met name pleziervaart), zal het effect in 
de praktijk nihil zijn. Daarbij beperkt de verkeersbeweging zich voor het 
kleinschalig kamperen van 15 maart tot en met 31 oktober.

Uitrit en civieltechnische aspecten
Ten behoeve van de camping hoeft geen nieuwe uitrit aangelegd te 
worden. Gasten maken gebruik van het bestaande pad. Ook wat betreft 
de riolering of elektra is aanleg niet nodig omdat deze voorzieningen 
allemaal al aanwezig zijn. Ten aanzien van de hofstede geldt dat ook 
hiervoor alle voorzieningen reeds aanwezig zijn. 

Economische uitvoerbaarheid
De camping is onderdeel van het agrarisch bedrijf. De camping vormt 
hierbij een neventak. Echter vanwege de ligging van de locatie nabij 
Natura 2000 en midden in de EHS wordt het in het algemeen voor agra-
riërs in dit gebied steeds lastiger om het inkomen alleen volledig uit de 
agrarische activiteiten te halen. De neventak recreatie zorgt ervoor dat 
het inkomen aangevuld kan worden waarmee een toekomstbestendig 
bedrijf ontstaat. 
Wat betreft de camping bestaat het voornemen een nieuw sanitairge-
bouw op te richten. Het sanitair bevindt zich nu nog in een verrijdbare 
keet. 
De hofstede zal gerestaureerd en geheel vernieuwd moeten worden om 
weer bewoonbaar te worden. Dit laatste zal op termijn plaatsvinden. De 
initiatiefnemer financieert dit uit eigen middelen.  
 
Milieu
Niet van toepassing omdat het bedrijf niet wordt vergroot of uitgebouwd. 

Water
Het bebouwd oppervlak neemt niet toe, dus compensatie in de vorm 
van waterberging is niet noodzakelijk.

Externe veiligheid
In de directe omgeving van de projectlocatie zijn, uitgaande van de Risi-
cokaart van provincie Utrecht geen risico’s op gebied van externe veiligheid 
bekend. 
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Schetsplan van gewenste situatie

Schetsplan Zandpad 22, Nieuwersluis 3
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 Legenda
A bestaande bedrijfswoning

B bestaande bedrijfsgebouwen

C aan te leggen paardenbak

D bestaande melkveestal

E nieuw te bouwen schuur

F bestaande sleufsilo

G tweede bedrijfswoning

H te vervangen sanitairgebouw

I kampeerweide

J weide

K Hofstede

L schuur en hooiberg

M veldschuur

N bestaande knotwilgen

O nieuw te planten knotwilgen

P bestaande bomen

Q nieuw te planten knotwilgen
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De bestaande knotwilgen vormen een groen kader langs het kam-
peerterrein

Ter hoogte van de tweede bedrijfswoning is een cluster van beplan-
ting aanwezig

Voor de kopgevel van de Hofstede staan leilindes. Ten noorden is 
een houtsingel aanwezig van gemengde beplanting

03/10/2014  ir. L. de Graaf



27

Ruimtelijke onderbouwing Zandpad 22

4. Schetsplan

 Legenda
A bestaande bedrijfswoning

B bestaande bedrijfsgebouwen

C aan te leggen paardenbak

D bestaande melkveestal

E nieuw te bouwen schuur

F bestaande sleufsilo

G tweede bedrijfswoning

H te vervangen sanitairgebouw

I kampeerweide

J weide

K Hofstede

L schuur en hooiberg

M veldschuur

N bestaande knotwilgen

O nieuw te planten knotwilgen

P bestaande bomen

Q nieuw te planten knotwilgen

N

P

De bestaande knotwilgen vormen een groen kader langs het kam-
peerterrein

Ter hoogte van de tweede bedrijfswoning is een cluster van beplan-
ting aanwezig

Het schetsplan is op A3 formaat als bijlage toegevoegd bij deze ruimte-
lijke onderbouwing. Op de linkerbladzijde is ene verkleinde versie inge-
voegd.  
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1. Inleiding  
 

1.1  Aanleiding 

Sinds 1984 is loon- en verhuurbedrijf H. Spruijt B.V. aan de Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis 
gevestigd. Een grondopslag maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt als 
nevenactiviteit nog in beperkte mate rundvee gehouden. Voor al deze bedrijfsmatige activiteiten 
is op 12 december 2007 een milieuvergunning verleend.  
 
Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen (2003). 
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben echter goedkeuring onthouden aan enkele onderdelen 
van het door de gemeenteraad van Loenen vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Loenen, waaronder het bedrijvenperceel aan de Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis. De reden 
hiervan was dat er onduidelijkheid bestond over de aanwezige bebouwingsoppervlakte. (In dit 
bestemmingsplan was het bedrijf bestemd voor bedrijfsdoeleinden met de subbestemming 
agrarische loonbedrijf en opslag Bl(o) met een toegestane bebouwingsoppervlakte van maximaal 
1.819 m².) Hierdoor dient te worden teruggevallen op het bestemmingsplan 'Buitengebied' van 
1978, waarin de gronden zijn bestemd voor 'Agrarisch bouwperceel'. Consequentie hiervan is dat 
de in het bestemmingsplan opgenomen bedrijvenbestemming met gerealiseerde uitbreiding van 
de grondopslag niet van kracht is geworden. Voor het overige waren er geen inhoudelijke 
bezwaren hiertegen.  
In het kader van de 10 jaarlijkse actualisatie wordt thans een integrale herziening van het 
bestemmingsplan voorbereid, te weten het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Het 
voorontwerp heeft vanaf 20 december 2013 tot en met 30 januari 2014 ter inzage heeft gelegen. 
Als aanvulling hierop is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, zodat het bestaande gebruik 
alsnog wordt gelegaliseerd en aan (toekomstige) bouwplannen planologische medewerking kan 
worden verleend binnen de in het bestemmingsplan vast te stellen bouw- en gebruiksregels.  
 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt op de zuidelijke grens van Nieuwersluis, een lintdorp geklemd tussen de A2 
en de Vecht. Ten noorden en westen van plangebied liggen weilanden. Aan de oostzijde wordt 
het plangebied begrensd door de Provinciale weg N402 met woningbouw langs de Vecht. 
Zuidelijk van het plangebied begint de woonkern van Breukelen. In onderstaande plattegrond is 
het plangebied met een rode rechthoek aangeduid. 
 

           
Figuur 1: Plattegrond plangebied en omgeving. 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan  

Voor het plangebied geldt het volgende bestemmingsplan: 
 

Bestemmingsplan Raadsbesluit GS-besluit Kroon 
Buitengebied 25 mei 1978 5 december 1979 6 november 1985 

 

In het bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor "Agrarisch bouwperceel" (artikel 12 van 
de voorschriften). Deze gronden zijn bestemd voor het oprichten van agrarische 
bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen en de voor het bedrijf benodigde andere bouwwerken en 
andere werken. De bestaande bebouwing en het gebruik zijn hiermee in strijd.  
 
Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Noord 
In het voorontwerpbestemmingsplan van december 2013 is het plangebied al opgenomen voor 
‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘Agrarisch loonbedrijf’. Een uitsnede van de plankaart is 
opgenomen in figuur 2. Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter nadere toelichting op de in het 
bestemmingsplan opgenomen bedrijfsbestemming, waarin een loon- en verhuurbedrijf met 
grondopslag in milieucategorie 3.1 mogelijk wordt gemaakt. 
 

 
Figuur 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 
 

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin wordt het voor deze ruimtelijke 
onderbouwing relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 3 
beschrijft de huidige situatie en geeft een planbeschrijving van de nieuwe toestand. Het vierde 
hoofdstuk omvat de omgevingsaspecten, zoals milieu, Watertoets en archeologie. Ook overige 
uitvoeringsaspecten worden hier beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de beoordeling van het 
verzoek om hieraan medewerking te verlenen.  
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2.  Beleidskader  
 

2.1  Rijksbeleid  

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
met bijbehorende stukken aangenomen. De Minister van Infrastructuur en Ruimte heeft op 13 
maart 2012 het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en 
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. 
De structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteit- en ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Dit nieuwe beleid vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte en de 
structuurvisie Randstad 2040. De structuurvisie heeft betrekking op: 
 rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving, 

water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden; 
 rijksbelangen met betrekking tot (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie; 
 rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de economische 

structuur. 
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 
verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat het Rijk 
de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale 
schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het landschaps- en 
natuurdomein fors ingeperkt. Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en uitvoering van 
verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Alleen 
in de stedelijke regio’s rond de mainports (Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.) zal het Rijk 
afspraken maken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige 
sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor binnenstedelijk bouwen, 
Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het Rijk los. Het hieraan 
gerelateerde Programma Randstad Urgent en Nota Ruimte Budget is eveneens vervallen.  
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen neemt het Rijk enkel nog een ‘ladder’ voor duurzame 
verstedelijking op (gebaseerd op de ‘SER-ladder’). Deze ladder is verankerd in het Besluit 
ruimtelijke ordening. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal 
maatwerk. 

2.1.2 AMvB Ruimte (2011)  

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (afgekort Barro) bevat een beperkt aantal 
beslissingen van wezenlijk belang (13 nationale belangen) uit de nieuwe Structuurvisie. Deze 
algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal 
niveau. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 
13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening en de hierbij behorende ministeriële regeling zijn op 30 december 2011 in 
werking getreden. Op 1 oktober 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere 
beleidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om onder andere de hier relevant zijnde onderwerpen: 
 rijksvaarwegen; 
 hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
 ecologische hoofdstructuur (EHS). 
Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het 
Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
vermindering van de bestuurlijke drukte. 
 
Conclusie 
In het Barro is een aantal algemene regels opgenomen, welke doorwerking hebben op 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Met deze planontwikkeling zijn geen rijksbelangen gemoeid 
als genoemd in het Barro. 
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2.1.3  Nota Belvedère 

De Nota is een interdepartementale nota van de ministeries OCW, LNV, VROM en V&W uit 1999 
en heeft als doel de cultuurhistorische identiteit van Nederland sterker richtinggevend te maken 
bij de inrichting van de ruimte. Het Belvedèrebeleid hanteert daarbij een ontwikkelingsgerichte 
beleidsstrategie: ‘behoud door ontwikkeling’. Deze strategie is toepasbaar bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in Nederland; zowel in het stedelijke en landelijke gebied als bij infrastructuur- en 
wateropgaven. Cultuurhistorisch erfgoed kan gebaat zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze 
vormen een nieuwe ruimtelijke drager, voorzien in een nieuwe functie, of geven een economische 
impuls voor behoud van het erfgoed. De nota Belvedère is bedoeld om beleidsmaker, 
marktpartijen, cultuurhistorische en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te brengen. 
Geen wet, geen regelgeving, maar wel een bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid, 
voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen. 
 
Nieuwersluis ligt in de Belvedèregebieden “Vecht en Plassengebied” en de “Nieuwe Hollandse 
Waterlinie”. Het gebied is aangewezen vanwege het complex van landschapstypen, te weten: 
 de Vecht met het meer besloten parkachtige karakter van de oeverwallen; 
 het weidse landschap van het veenweidegebied; 

 de linie met haar forten en open schutsvelden. 
 
Conclusie 
Het planinitiatief betreft het vastleggen van een bestaande bedrijvenlocatie. Er zijn geen 
strijdigheden met de beleidsuitgangspunten van de Nota Belvedère. 

  

2.2  Provinciaal beleid  

2.2.1 Provinciale Structuurvisie 2013-2028 

Provinciale Staten van Utrecht hebben op 4 februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) vastgesteld. In de PRS legt de provincie het ruimtelijke beleid voor de 
periode 2013-2028 vast. Gemeenten kunnen binnen dit beleid onder meer woningen bouwen, 
natuur aanleggen, bedrijven huisvesten of recreatievoorzieningen ontwikkelen. Het nieuwe 
ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal wat moet. 
Gemeenten krijgen hierdoor meer ruimte om, binnen gestelde kaders, zelf beslissingen te nemen. 
Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij voorop. 
 
Provinciale Staten willen de provincie aantrekkelijk houden om te wonen, werken en recreëren. 
De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 is daarbij de stip aan de horizon. Het 
ruimtelijk beleidsvizier is daar op gericht. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen om een 
integrale aanpak die voor het ruimtelijk beleid resulteert in drie pijlers:  
 een duurzame leefomgeving 

 vitale dorpen en steden  

 landelijk gebied met kwaliteit.  

 
Als hoofdlijn voor het verstedelijkingsbeleid richt de provincie zich primair op de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied: op die manier blijven de steden, 
dorpen en kernen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te ontmoeten en blijft het landelijk 
gebied gevrijwaard van onnodige ruimteclaims. Ten behoeve van de leefbaarheid en 
bereikbaarheid wil de provincie de verstedelijking zoveel mogelijk koppelen aan haltes en knopen 
van het openbaar vervoersnetwerk. 

Het beleid sluit aan bij de zogenaamde duurzame verstedelijkingsladder; deze is inmiddels in het 
‘Besluit algemene regels ruimtelijke ordening’ opgenomen. De duurzame verstedelijkingsladder 
houdt in dat, als de behoefte aan de voorgenomen verstedelijking is aangetoond, bij voorkeur de 
volgende volgorde wordt gehanteerd: eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 
herstructurering of transformatie binnen het bestaand stedelijk gebied; voorts naar locaties die 
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld, gebruikmakend van verschillende 
middelen van vervoer.  
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In de Provinciale Structuurvisie is het plangebied aangeduid als ‘Landbouwgebied’, met dien 
verstande dat een kleine driehoek in het zuidoostelijke deel is opgenomen binnen de aanduiding 
‘Bedrijventerrein – stedelijk gebied’. Een uitsnede van de plankaart is opgenomen in figuur 3. 

 

 
Figuur 3: Uitsnede kaart ‘Landelijk gebied’ Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.  
 

Beleid 

Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen behouden voert de provincie een 
terughoudend beleid als het gaat om de ontwikkeling van niet aan het landelijk gebied 
gekoppelde functies. Slechts onder voorwaarden, met name ten aanzien van de kwaliteit van het 
landelijk gebied en van de vitaliteit van al aanwezige functies zijn ontwikkelingen van niet landelijk 
gebied functies aanvaardbaar.  

 

Stedelijke functies in het landelijk gebied 

Op veel plaatsen in het landelijk gebied is sprake van bebouwingsconcentraties met stedelijke 
functies die geen rode contour hebben gekregen. De provincie biedt hier ruimte voor verdichting 
van de concentraties, mits de omgevingskwaliteit, met name het landschap, voldoende is 
geborgd. 

 

Niet-agrarische bedrijven 

In het landelijk gebied komen ook niet-agrarische bedrijven voor. Voorkomen moet worden dat 
deze ruimtelijk zodanig beperkt worden in hun ontwikkeling, dat geen sprake meer kan zijn van 
voortzetting van de bestaande bedrijfsvoering. Daarom vindt de provincie 20% uitbreiding van de 
bebouwing aanvaardbaar. In bijzondere gevallen kan dit niet genoeg zijn voor het voortzetten van 
de bedrijfsvoering. Mits de noodzaak goed wordt onderbouwd, kan een ruimere uitbreiding dan 
aanvaardbaar zijn. In alle gevallen moet een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd zijn.  

 
Conclusie 
De bedrijfsvestiging van het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag is vanaf 1984 gevestigd aan 
de Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis. Dit bedrijf valt onder de noemer bestaand niet-agrarisch 
bedrijf in het landelijk gebied, zodat voortzetting hiervan is toegestaan. Vanwege het 
conserverende karakter van het bestemmingsplan, waarin alleen de reeds jarenlange bestaande 
situatie wordt gelegaliseerd, worden er geen kernkwaliteiten van het landelijk gebied aangetast 

plangebied 
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door het bedrijf op te nemen in het voorliggende bestemmingsplan. De provinciale belangen 
worden hierdoor niet geschaad.  

2.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2012 

Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Utrecht 2012 vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op artikel 4.1, eerste lid van de Wro. 
Doel van de verordening is om provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening te 
laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De verordening bevat daartoe bepalingen die bij 
het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen in acht moeten worden genomen. De 
verordening heeft alleen betrekking op nieuwe plannen en besluiten. De verordening bevat geen 
bepalingen die de burger rechtstreeks binden. Normen uit de verordening moeten eerst vertaald 
worden in een gemeentelijk planologisch besluit.  
 
Gemeenten nemen in hun bestemmingsplan regels op voor verstedelijking in het landelijk gebied, 
woningen in het landelijk gebied, bebouwingsenclaves en –linten, woonschepen, bestaande niet-
agrarische bedrijven, bestaand grond-, weg- en waterbouwbedrijf en algehele agrarische 
bedrijfsbeëindiging of verplaatsing (artikelen 4.2 t/m 4.7). 
 
Verstedelijking in het landelijk gebied is op grond van artikel 4.2 alleen toegestaan wanneer de 
ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met onder andere artikel 4.4 (bebouwingsenclaves 
en –linten) en artikel 4.6 (bestaande niet-agrarische bedrijven). 
In onderhavig geval is sprake van een bestaand niet-agrarisch dat vanaf 1984 is gevestigd aan de 
Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis. Op grond van artikel 4.6, lid 2 kan een ruimtelijk plan 
bestemmingen en regels bevatten die toestaan dat percelen bestemd voor specifieke niet-
agrarische bedrijven een andere niet-agrarische bedrijfsbestemming krijgen onder de voorwaarde 
dat de functiewijziging naar aard en omvang niet leidt tot een toename van de invloed op de 
omgeving. 
Het bedrijf is hier al vanaf 1984 gevestigd. De uitbreiding wordt passend geacht, omdat de 
bestaande bedrijfsbebouwing conserverend wordt vastgelegd zonder dat verdere bebouwing 
wordt toegestaan. De grondopslag wordt voorzien van een aanduiding, zodat er geen verdere 
toename is van milieuhinder, onevenredige verkeerstoename of verstoring van het landschap. 
 
Conclusie 
Het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag is gevestigd aan de Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis. 
Hoewel het vanaf 1984 gevestigde bedrijf niet is vastgelegd in het GML-bestand van de kaart 
Landelijk gebied is hier sprake van een reeds jarenlange bestaande situatie. Eerder is de 
bedrijfsvestiging opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen (2003). 
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan het bedrijfsperceel Rijksstraatweg 3, Nieuwersluis 
toen goedkeuring onthouden, omdat er onduidelijkheid bestond over de aanwezige 
bebouwingsoppervlakte. Voor het overige waren er geen inhoudelijke bezwaren hiertegen. 
Het bebouwingsoppervlakte is vastgesteld op 1.819 m². Dit wordt als zodanig vastgelegd in de 
actualisatie van dit bestemmingsplan. Voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden dat de 
bedrijfsfunctie naar aard en omvang niet leidt tot een toename van de invloed op de omgeving, 
zodat er geen strijdigheid is met het provinciaal belang.  
 

2.3  Gemeentelijk beleid  

2.3.1 Strategische visie ‘Focus op morgen’ 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 29 januari 2013 de strategische visie ‘Focus op 
morgen’ vastgesteld. De toekomstvisie bevat deze kaders en biedt een meetlat waarlangs, los 
van de (politieke) waan van de dag bestuurlijke en beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen 
worden. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen: 
• een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht; 
• inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet; 
• de opgaven en kansen voor de toekomst; 
• het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Stichtse Vecht. 
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De visie vormt ook een basis om met diverse partners (‘steakholders’) in gesprek te gaan en te 
werken aan een offensieve strategische agenda. Het is de taak van het college om deelvisies op 
te stellen op de diverse beleidsterreinen, voor de korte en middellange termijn waarbij de 
uitgangspunten van gebiedsgericht werken en de nota burgerparticipatie worden gehanteerd. 
 
Economische vitaliteit 
Het realiseren van economische vitaliteit is een cruciale opgave juist voor ons mooie, kwetsbare 
en daarmee ook kostbare gebied. De middelen die economische ontwikkelingen opleveren, geven 
de mogelijkheid om op andere gebieden te investeren. Zowel de bestaande als nieuwe economie 
moet worden ondersteund. 
 
Conclusie 
De vestiging van het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag aan de Rijksstraatweg 3 in 
Nieuwersluis valt onder de noemer bestaande economie. Bij uitwerking van deelvisies zal 
hiermee rekening worden gehouden.  

2.3.2 Structuurschets Loenen  

Op 20 april 1993 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen de 
Structuurschets Loenen vastgesteld. De Structuurschets omvat een locatiestudie voor nieuwe 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, een studie naar een rondweg om Loenen en een 
Landschapsvisie. De Landschapsvisie bevat een analyse van het landschap in de gemeente. Op 
basis daarvan wordt een globale visie op het landschap beschreven. De belangrijkste elementen 
daaruit zijn: 
- behoud en versterking van de kenmerkende landschappelijke structuren; 
- behoud en versterking van het contrast tussen stroomruggen en komgebieden; 
- behoud en versterking van noord-zuidgerichte ecologische verbindingszones; 
- realisatie van oost-westgerichte ecologische verbindingszones; 
- uitbreiding van het recreatief fietspadennet. 
 
Conclusie 
De structuurschets heeft een hoog abstractieniveau, waar niet op perceelniveau uitspraken 
worden gedaan. Het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag is hier vanaf 1984 gevestigd, zodat 
gesteld kan worden dat deze ontwikkeling niet in strijd is met de uitgangspunten van de 
structuurschets. 

2.3.3 Beeldkwaliteitsplan Landelijk gebied Breukelen - Loenen  

Doelstelling van het beeldkwaliteitsplan voor het totale buitengebied van Loenen en Breukelen is 
om de bestaande beeldkwaliteit van het landelijke gebied te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Het plan streeft daarom naar beeldkenmerken die passen bij de 
ontstaansgeschiedenis en karakteristieken van het buitengebied. Beeldkwaliteit wordt beschouwd 
als een belangrijk aspect van de leefomgeving. Inzicht in de bestaande kwaliteiten vormt 
enerzijds het uitgangspunt voor behoud en versterking van de karakteristieke kwaliteiten, 
anderzijds is hierop het ontwikkelingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied 
gebaseerd. Ook kleinschalige natuurontwikkelingen maken hier deel van uit.  
 
Het beeldkwaliteitsplan sluit aan op het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen. Het 
landschapsontwikkelingsplan geeft een visie op de functies, de bestaande 
landschapskarakteristiek en de gewenste landschapsontwikkeling van de verschillende 
deelgebieden. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de samenhangende beeldkwaliteit van bepaalde 
structuren en op het lagere schaalniveau van daarbinnen gelegen erven, bebouwing en 
kleinschalige landschapselementen, zoals beplantingen en water. Het beeldkwaliteitsplan sluit 
aan op de welstandsnota, maar gaat veel uitgebreider in op het buitengebied. Het plan vormt 
daardoor een toevoeging op de welstandsnota.  
 
Conclusie 
De bestaande bedrijfssituatie wordt in de actualisatie van het bestemmingsplan gelegaliseerd. De 
nieuwbouw van de stal is reeds vergund. Realisatie hiervan zal nog plaatsvinden. Voor het 
overige vinden er geen nieuwe (bouw)activiteiten plaats, zodat deze ontwikkeling niet in strijd is 
met de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan. 
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2.3.4 Duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen is gericht op het beperken van de negatieve milieuaspecten in alle fasen van 
het bouwproces en het vergroten van de ecologische kwaliteiten van het leefgebied. Concreet 
betekent dit het terugdringen van verspilling van grondstoffen, het verlengen van de levensduur, 
een flexibeler gebruik van gebouwen en het bevorderen van hergebruik van bouwmaterialen. Bij 
duurzaam bouwen wordt o.a. aandacht besteed aan waterhuishoudingsaspecten (bijv. 
afkoppeling hemelwaterafvoer), stedenbouwkundige structuur (bijv. oriëntatie van gebouwen op 
de zon) en bouwkundige maatregelen (isolatie, zonnecollectoren, materiaalgebruik). 
De gemeente hanteert bij nieuwbouwprojecten duurzaam bouwen als uitgangspunt. Hierbij zullen 
de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen worden gehanteerd, o.a. om de doelstelling van het 
Klimaatbeleid te halen met betrekking tot een verlaging van 4% à 8% van de EPC-waarde. 
 
Conclusie  
De planontwikkeling aan de Rijksstraatweg 3, Nieuwersluis is feitelijk conserverend van aard. Bij 
toekomstige (ver)nieuwbouwplannen zal rekening worden gehouden met het gemeentelijke 
beleid op het gebied van Duurzaam bouwen. 
 

2.4 Conclusie 

De planontwikkeling is in overeenstemming is met het rijksbeleid, omdat sprake is van een 
bestaand bedrijventerrein. De Ladder voor duurzame verstedelijking is hier niet van toepassing. 
Op de provinciale Structuurvisie is het gebied aangeduid als landelijk gebied, buiten de 
zogenaamde rode contour. De voorgestane ontwikkeling wordt in overeenstemming beschouwd 
met het provinciale beleid, omdat er geen sprake is van nieuwvestiging, maar van conserverend 
beleid, welke noodzakelijk is voor een doelmatige voortzetting van de bedrijfsvoering die reeds 
sinds 1984 in deze vorm bestaat. 
De bestaande bedrijfsvestiging is eveneens in overeenstemming met het gemeentelijke beleid, 
zoals dat eerder is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Loenen'. Gelet op het 
vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan opgenomen 
planontwikkeling in overeenstemming is met het rijksbeleid, het provinciale- en gemeentelijke 
beleid.  
 

 
Luchtfoto plangebied en omgeving.  
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3.  Planbeschrijving 
 
 
3.1 Ruimtelijke en functionele structuur 
De omgeving van het plangebied kan worden gekarakteriseerd als een veenweidegebied. Het 
maakt deel uit van het Groene Hart. Bij de ontwikkelingsrichting speelt de agrarische sector een 
sleutelrol. In het vigerende bestemmingsplan voor het landelijke gebied van de voormalige 
gemeente Loenen is gekozen voor een ruimtelijke zonering van verschillende deelgebieden. Het 
ruimtelijk beleid is hier zodanig vormgegeven dat de bijzondere kwaliteiten van het landelijk 
gebied kunnen worden behouden en ontwikkeld zonder dat de ontwikkelingsruimte van de 
belangrijkste beheerder van deze kwaliteiten, de landbouw, onevenredig wordt beperkt. Een en 
ander heeft geleid tot een zonering van het plangebied, die de basis vormt voor het 
afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen tussen de woonkernen Breukelen en 
Nieuwersluis. In dit agrarische gebied werden naast boerderijen voor veehouderijbedrijven ook 
buitenplaatsen gerealiseerd door de fraaie ligging van de Vecht. De monumentale boerderij aan 
de Rijksstraatweg 3 is één van deze oude boerderijen. Vanaf 1984 is hier loon- en verhuurbedrijf 
H. Spruijt B.V. gevestigd. Op basis van de analyse van de verschillende functies is het 
deelgebied aan de Rijksstraatweg ten noorden van de woonkern Breukelen ingedeeld in de zone 
'agrarisch gebied'. Het bedrijfsperceel zelf is al vanaf 1984 in gebruik als bedrijfsdoeleinden. 
 

Nabij gelegen buitenplaats.                                                De monumentale boerderij aan Rijksstraatweg 3. 
  

3.2 Planbeschrijving 

Op het bedrijfsperceel, groot circa 1,25 hectare is loon- en verhuurbedrijf H. Spruijt B.V. 
gevestigd. De nieuwe situatie is weergegeven in figuur 4. De monumentale boerderij is in gebruik 
als bedrijfswoning. De hierachter gelegen hooischuur is in gebruik genomen als kantoorruimte. 
Verderop staat een werkplaats en een stallingsruimte voor de transportmiddelen en opslag van 
diverse (bouw)materialen. Voorts is op het terrein een tankplaats met vloeistofdichte vloer 
aanwezig ten behoeve van eigen gebruik. Op het achterterrein is een gronddepot gerealiseerd. 
Ten noorden van de boerderij staat een schuur waarvoor vergunning is verleend om deze te 
vernieuwen. In deze schuur wordt in beperkte mate vee gehouden. Voor al deze bedrijfsmatige 
activiteiten is op 4 december 2007 een Wet milieubeheervergunning verleend. 

Kantoorruimte.          Werkplaats met rechts stallingsruimte materieel. 
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Opslag gronddepot.     Opslag overig materieel. 
 

 

 
Figuur 4: Situatietekening nieuw. 
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3.3 Verkeer  

De Rijksstraatweg is een gebiedsontsluitingsweg voor Breukelen, Loenen aan de Vecht en 
Nieuwersluis. Deze weg heeft daarmee een belangrijke doorgaande verkeersfunctie. Dit uit zich 
in een op dit intensieve verkeer afgestemde inrichting. De inrichting, de verkeers- en 
geluidsoverlast en de beeldkwaliteit van de openbare ruimten laten hier dan ook te wensen over. 
Aanleg van een omleiding is niet aan de orde. De provincie heeft in overleg met de gemeente de 
inrichting aangepast op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. De auto is te gast in de 
historische omgeving. Hiermee wordt het beleid van de provincie gevolgd. 
Het plangebied zelf wordt door middel van twee bestaande inritten op de Rijksstraatweg 
ontsloten. De zuidelijk van de boerderij gelegen inrit is alleen bestemd voor personenwagens ten 
behoeve van werknemers, bezoekers en de bedrijfswoning. De noordelijk gelegen ontsluiting is in 
gebruik voor het rijdend materieel van het loon- en verhuurbedrijf.  
 

 
De inrit voor rijdend materieel.  De Rijksstraatweg.  

 
Parkeren 
Ten zuiden van de boerderij en de werkplaats zijn overeenkomstig de ASVV 2012 voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar voor personeel en bezoekers.  
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4.  Omgevingsaspecten  
 
 
De beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening groeien de laatste decennia steeds meer naar 
elkaar toe. Ook op rijksniveau wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de wisselwerking 
tussen milieu en ruimtelijke ordening. Milieubeleid kan beperkingen opleggen aan de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen maar is primair bedoeld om een zo optimaal mogelijke leefomgeving te 
realiseren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieuaspecten die een rol spelen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen dit plan. Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk toegelicht voor zover 
deze relevant zijn voor het oprichten van een loon- en verhuurbedrijf met grondopslag. 

4.1 Milieu 

De te behandelen thema’s die vanuit een oogpunt van milieu van belang zijn voor deze 
planontwikkeling zijn M.E.R., milieuzonering, geluid, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid. 
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat sprake is van een bestaande situatie, waarvoor al op 
4 december 2007 een milieuvergunning is verleend voor het veranderen van de inrichting en het 
in werking hebben na die verandering van een loon- verhuur- en transportbedrijf met 
grondinnamestation en het houden van vee aan de Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis. 

4.1.1 Besluit m.e.r. 

Wettelijk kader 
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling ook uitgevoerd 
moet worden als een project, dat wordt genoemd in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r., 
nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Omdat dit project wordt genoemd in de D-lijst (categorie 
D 11.3, de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein), maar de omvang een 
oppervlakte heeft van minder dan 75 ha, kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-
beoordeling.  
 
Onderzoek/ beoordeling 
Algemeen 
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door 
de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare 
en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese 
regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet 
milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen behorende 
bij het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven. 
 
Plan/ besluit 
In het onderhavige geval is sprake van een bedrijventerrein met een oppervlakte van afgerond 
1,25 ha. In de hierna volgende paragrafen wordt aangetoond dat 'belangrijke nadelige gevolgen' 
voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Momenteel is het gebied bestemd als agrarisch 
bouwperceel. De planontwikkeling zit qua omvang ruim onder de grens voor een m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteit. Op basis van de kenmerken genoemd in Bijlage III van de 
Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particulier 
projecten' dient te worden gemotiveerd waarom geen MER noodzakelijk is voor de beoogde 
ontwikkeling. Het plan is getoetst aan de volgende kenmerken. 
 
 Kenmerken van het project 
Sprake is van een geringe omvang van het plangebied, terwijl er geen cumulatie is met andere 
projecten. Evenmin is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan de orde. Voorts is er geen 
sprake van productie van afvalstoffen en verontreiniging. Hinder wordt ondervangen door 
voldoende afstand te houden van nabijgelegen milieugevoelige activiteiten (in paragraaf 4.1.2 
wordt hierop nader ingegaan). Risico van ongevallen speelt eveneens niet bij de voorgestelde 
functiewijziging.  
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 Plaats van het project 
Het loon- en verhuurbedrijf ligt ongeveer 2 kilometer ten westen van het Natura 2000-gebied 
"Oostelijke Vechtplassen". Er zullen geen significante negatieve effecten c.q. aantastingen van 
natuurlijke kenmerken van de Oostelijke Vechtplassen of andere Natura 2000-gebieden  
optreden, omdat feitelijk sprake is van een reeds jarenlange situatie. Het plangebied is voorts niet 
van historisch, cultureel of archeologisch belang. Dit aspect is beschreven in paragraaf 4.3.  
 
 Kenmerken van het potentiële effect 
Het project heeft in samenhang met de hiervoor genoemde criteria geen aanzienlijke effecten op 
de bevolking. Evenmin is er sprake van een grensoverschrijdend karakter. Bovendien is er geen 
sprake van een onomkeerbaarheid van het effect. De complexiteit is gering gelet op de omvang 
van het plangebied.  
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande korte toelichting in relatie tot vormvrije M.e.r.-beoordeling kan 
worden geconcludeerd dat de beoogde planontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu tot gevolg zal hebben. 

4.1.2 Milieuzonering  

Wettelijk kader 
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid kan 
mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, 
geur, stof en gevaar. Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en 
milieugevoelige functies met elkaar worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op 
mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet milieubeheer, Algemene 
Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure Bedrijven en 
Milieuzonering (VNG, 2009).  
De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige 
functie, zoals bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het 
geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan 
een afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven.  
  
Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor. Langs de 
randen is weinig verstoring door verkeer. Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot 
sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca 
en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 
andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de 
hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied.  
 
Onderzoek/ beoordeling 
Hoewel het plangebied direct is gelegen langs de Provinciale weg N402 is in eerdere instantie bij 
het verlenen van de milieuvergunning van 4 december 2007 uitgegaan van een rustig 
woongebied. De richtafstanden uit de VNG-publicatie voor de omgevingstypen bij verschillende 
hindercategorieën zijn in tabel 4.1 vermeld. 
 
Tabel 4.1: Richtafstanden en omgevingstype. 
Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype 

rustige woonwijk 
Richtafstand tot omgevingstype 
gemengd gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 
3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 150 m  

 
Met behulp van het inrichtingenbestand is geïnventariseerd welke bestaande woningen relevant 
kunnen zijn voor het plangebied, waarbij rekening is gehouden met het feit dat hier sprake is van 
een reeds bestaande situatie (vanaf 1984), terwijl de brochure uitsluitend is bedoeld voor nieuwe 
situaties.  
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Akoestisch onderzoek industrielawaai 
De afstand tussen het dichtstbijzijnde niet tot de inrichting behorende geluidsgevoelige object is 
de woning Watertoren 11, welke is gelegen op ongeveer 17 meter van de inrichting. In verband 
hiermede is in het kader van de aanvraag milieuvergunning van 2007 een akoestisch rapport 
overlegd. In dit rapport van Acoustical Measurements and Predictions d.d. 28 februari 2006 met 
referentienummer A1199-4 zijn beoordelingspunten aangegeven bij woningen van derden en de 
tegenover de inrichting voor vrachtverkeer gelegen bebouwing.  
De geluidsproducerende activiteiten bestaan onder andere uit vervoersbewegingen door 
vrachtwagens, loaders, mobiele kranen, tractoren, een heftruck en personenauto's, het gebruik 
van een grondzeef (incidenteel) en het wassen en repareren/ onderhouden van voertuigen in de 
wasplaats en werkplaats.  
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de inrichting voor alle activiteiten voldoet aan 
het maximaal geluidniveau betreffende de algemeen geaccepteerde (etmaal)grenswaarde van 70 
dB(a). In de voorschriften is daarom voor het maximale geluidniveau (Lmax) in dag-, avond- en 
nachtperiode respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) opgenomen. 
Voor  het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin 
plaatsvindende activiteiten is in de milieuvergunning van 4 december 2007 opgenomen dat ter 
plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige objecten het 
geluidniveau  in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk niet meer mag bedragen dan 45, 
40  en 35 dB(A).  
Voor wat betreft de aspecten geur, stof en gevaar kunnen de normen uit de milieuvergunning van 
4 december 2007 eveneens worden nageleefd, zodat wat deze aspecten betreft een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd voor de nabijgelegen woningen.  
 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
De activiteiten van het loonwerkbedrijf, grondopslag en grondverzet aan de Rijksstraatweg 3 
vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen 
voorschriften kan het bedrijf voldoen. 
 
Nevenactiviteit  
Ook voor de nevenactiviteit rundvee (36) en paarden (2) is het Activiteitenbesluit van toepassing1. 
Het Activiteitenbesluit bevat voorwaarden die bepalen of een inrichting wel of niet onder dit 
Besluit valt. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aantal dieren, de afstand 
tot een kwetsbaar gebied, de afstand tot gevoelige objecten en de aard en capaciteit van stoffen 
die worden op- en overgeslagen. Indien niet aan de minimale afstanden wordt voldaan, is het 
bedrijf Wm-vergunningplichtig. De minimale afstanden zijn weergegeven in de navolgende tabel. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat alleen melkrundvee en paarden onder de vaste 
afstandsdieren vallen. Naast de in de tabel genoemde afstanden gelden minimale afstanden tot 
opslagen van mest, afgedragen gewassen en dergelijke. 
 
Tabel 4.2: Minimale afstanden landbouwbedrijven. 
 inrichting waar 

landbouwhuisdieren 
worden gehouden 

inrichting waar geen 
landbouwhuisdieren 
worden gehouden 

minimumafstand binnen de 
bebouwde kom 

100 m 50 m 
 

minimumafstand buiten de 
bebouwde kom 

50 m 25 m 
 

 
Bij het toelaten van nieuwe gevoelige functies en de nieuwbouw of uitbreiding van agrarische 
bedrijven dient rekening te worden gehouden met (afstands)normen ten aanzien van 
landbouwbedrijven. Op grond hiervan dient een afstandsnorm van 100 meter te worden 
aangehouden, omdat de nabij gelegen woningen binnen de bebouwde kom liggen. De afstand 
kan met 50 meter worden verminderd, wanneer de gemeente een Geurverordening vaststelt op 
basis van de Wet geurhinder en veehouderij (afgekort Wgv). 

                                                      
1 In de inrichting worden 10 zoogkoeien, 6 vrouwelijke jongvee, 20 vleesstieren en 2 volwassen pony’s gehouden. In de 
vergunningaanvraag van 2007 is sprake van dezelfde dieraantallen als welke nu aangevraagd worden. Er is geen sprake van een 
wijziging in dieraantallen en hiervoor is geen verdere beoordeling nodig. 
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Geurverordening voormalige gemeente Loenen 
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen heeft op 20 april 2010 de verordening 
Lokaal geurbeleid landelijk gebied Loenen vastgesteld. Deze verordening is bedoeld om 
knelpunten die zijn ontstaan door de inwerkingtreding van het Besluit landbouw milieubeheer 
(later vervangen door Activiteitenbesluit milieubeheer) en van de Wet geurhinder en veehouderij 
en die botsen met het ruimtelijke beleid van de gemeente waar mogelijk op te heffen. Met deze 
verordening wil de gemeente ruimte bieden aan bestaande melkveehouderijbedrijven, 
cultuurhistorische waardevolle gebouwen behouden en nieuwe ontwikkelingen aan de rand van 
de bebouwde kom mogelijk te maken. In de hierbij behorende notitie is onderhavig 
bouwplanontwikkeling specifiek als voorbeeld genoemd. 
In de Geurverordening is het mogelijk gemaakt om de vaste afstanden te verkleinen om 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij geldt binnen de bebouwde kom 
een minimale afstand van 50 meter en buiten de bebouwde kom een minimale afstand van 25 
meter. De laatstgenoemde afstand van 25 m geldt alleen voor bestaande bedrijven. Voor nieuwe 
bedrijven blijft de in de Wgv genoemde afstand van 50 m van kracht.  
 
Toetsing planontwikkeling aan nieuwe Geurverordening  
De geplande agrarische bebouwing aan de Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis vormt voor de 
nabijgelegen woningen geen beperkingen meer, omdat de afstand tussen de bestaande 
milieugevoelige functies en de dichtstbijzijnde emissiepunten van de veestal meer dan 50 meter 
bedraagt (in casu 56 meter). Met inachtneming van het vorenstaande kan worden geconcludeerd 
dat in deze situatie sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Conclusie 
De planontwikkeling geeft vanuit milieuzonering geen beperkingen voor de aanwezige c.q. 
nieuwe milieugevoelige activiteiten. 

4.1.3 Geluid  

Wettelijk kader 
Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig 
worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen hier lichamelijke en 
psychische klachten door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe onderzoek uit te 
voeren naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde 
onderzoeksgebieden (zones) langs wegen. Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder 
regels aan de maximale geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen. Voor deze 
bestemmingen zijn voorkeursgrenswaarden opgesteld. Deze voorkeursgrenswaarden worden 
mede bepaald door de locatie van de gevoelige bestemmingen en het type weg. Bij realisatie van 
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen dient de geluidsbelasting ten hoogste de 
voorkeursgrenswaarde te bedragen. 
 
Onderzoek/ beoordeling 
Verkeerslawaai 
De relevante weg in de directe omgeving van het plangebied is alleen de Rijksstraatweg. Voor 
deze weg geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. De weg is buitenstedelijk en heeft een 
zonebreedte van 250 meter.  
 
Bij verandering van een bestemmingsplan moet er in principe worden getoetst aan de Wet 
geluidhinder. Op het bedrijfsperceel staat een bedrijfswoning. In deze situatie geldt evenwel dat 
de uitzondering van toepassing is als genoemd in artikel 76, lid 3 Wgh2. Dit betekent dat lid 1 en 2 
van artikel 76 niet gelden met betrekking tot de (bedrijfs)woning. Een akoestisch onderzoek is 
daarom achterwege gelaten voor wat betreft wegverkeerslawaai ten gevolge van de 
Rijksstraatweg. 
 

                                                      
2 Artikel 76, lid 3 Wgh luidt als volgt: ”Indien op het tijdstip van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een weg 
reeds aanwezig of in aanleg is, gelden het eerste en tweede lid niet met betrekking tot de daarbij in het plan of in de zone van de 
betreffende weg opgenomen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, die op dat tijdstip 
reeds aanwezig of in aanbouw zijn.” 
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De aanwezige bedrijfsbebouwing valt niet onder de noemer geluidsgevoelige gebouwen. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening kan geluid voor wat betreft weg- en railverkeer wel een 
rol spelen. Op de locatie ligt het echter niet in de lijn der verwachting dat het geluid van weg- of 
railverkeer dominanter is dan het geluid van het bedrijf zelf. Een akoestisch onderzoek wordt 
daarom niet noodzakelijk geacht. 
 
Industrielawaai 
Voor de inrichting is op 4 december 2007 een milieuvergunning verleend. In dat kader heeft een 
akoestisch onderzoek plaatsgevonden, zoals toegelicht in paragraaf 4.1.2. Thans valt het bedrijf 
onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voldaan kan worden aan de hierin gestelde 
voorwaarden. Dit betekent dat in de nabijheid gelegen woningen niet worden beperkt door deze 
planontwikkeling. Andersom geredeneerd blijft er voor deze woningen sprake van een goed 
woon- en leefklimaat.  
 
Conclusie 
Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling. 

4.1.4 Bodem 

Wettelijk kader 
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het 
natuurlijk leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit 
mee te nemen in de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit 
bodemkwaliteit en de Woningwet stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van 
verontreinigingen. Indien bij planvorming blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied 
aanwezig zijn, wordt op basis van de aard en omvang van de verontreiniging én de aard van de 
ruimtelijke plannen beoordeeld welke gevolgen dit heeft. 
 
Onderzoek/ beoordeling 
In het kader van de verleende milieuvergunning zijn eisen gesteld aan bodembescherming, zoals 
het treffen van bodembeschermende voorzieningen en het uitvoeren van bodem- en 
grondwateronderzoek. Daarom is in het kader van het opstellen van dit bestemmingsplan geen 
milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.  
Bij (vervangende) nieuwbouw die binnen de beheerskaders van dit bestemmingsplan mogelijk 
zijn, zal vanuit Bouwbesluit en Bouwverordening binnen de omgevingsvergunningverlening 
worden zorg gedragen voor een goede bodemkwaliteit.  
 
Conclusie 
Er zullen geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de 
bestaande activiteiten op het onderhavige plangebied. 

4.1.5 Luchtkwaliteit 

Wettelijk kader 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in 
hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen).  
In de wet zijn onder andere regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. De grenswaarden 
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de 
Arbeidsomstandighedenwet. In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de grenswaarden. 
 
Tabel 4.3: Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer.  
Stof Toetsing norm  Grenswaarden geldig 
Stikstofdioxide (NO2)    

 Jaargemiddelde concentratie 40 g/m3 vanaf 2015 

Fijn stof (PM10)*    

 Jaargemiddelde concentratie 40 g/m3 vanaf 11 juni 2011 

    

 24-uurgemiddelde concentratie Max. 35 keer p.j. meer 

dan 50 g/m3 

vanaf 11 juni 2011 

*  Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de Wet 
milieubeheer behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 
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De Wet luchtkwaliteit (artikel 5.16, eerste lid, Wm) stelt dat ruimtelijke plannen doorgang kunnen 
vinden indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan: 
a. de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde; 
b. de luchtkwaliteit ten gevolge van de plannen (per saldo) verbetert of ten minste gelijk blijft; 
c. de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en PM10 

in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder 
dan 3% van de grenswaarde verstaan; 

d. het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). 

 
Een luchtkwaliteitberekening is niet vereist, wanneer kwalitatief onderbouwd kan worden dat er 
geen sprake is van relevante verschillen tussen het IBM-project waarover een besluit wordt 
genomen en de wijze waarop het project is opgenomen in het NSL. Indien een in het NSL 
vermeld IBM-project uitgebreid wordt, zijn wel concentratieberekeningen vereist. Dan dienen 
deze inzicht te geven in de consequenties van de verschillen voor de concentratieniveaus in de 
zichtjaren van het NSL. Op basis van dit inzicht is het mogelijk te beoordelen of het besluit, 
ondanks de verschillen met het NSL, valt binnen de reikwijdte van artikel 5.16, eerste lid, onder d, 
Wm (“grondslag NSL”). 
 
Luchtkwaliteit en goede ruimtelijke ordening 
Naast de bovenstaande bepalingen wordt in de Wet Luchtkwaliteit een relatie gelegd met de Wet 
Ruimtelijke Ordening, in de zin van dat bij een nieuwe ontwikkeling er sprake moet zijn van een 
“goede ruimtelijke ordening”. Een dergelijke afweging wordt uiteindelijk gemaakt in samenspraak 
met de andere milieuaspecten. Gekeken naar het aspect luchtkwaliteit kan gesteld worden dat de 
huidige grenswaarden geen absolute bescherming bieden – ook onder de normen kunnen, vooral 
bij gevoelige groepen gezondheidseffecten optreden. In het algemeen geldt voor een goede 
luchtkwaliteit - hoe verder van een drukke weg (de belangrijkste bron van luchtvervuiling) hoe 
beter. 
 
Onderzoek/ beoordeling 
De Omgevingsdienst heeft de concentraties stikstofdioxide en fijn stof voor het jaar 2013 
berekend met het rekenmodel GeoMilieu, versie 2.30. In dit rekenmodel is het rekenhart STACKS 
geïntegreerd, welke voldoet aan de Regeling beoordeling. De hieruit voortgekomen concentraties 
zijn weergegeven in figuur 5 en 6. 

 
Figuur 5: Concentraties stikstofdioxide in 2013 in het plangebied. 
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Figuur 6: Concentraties fijn stof (PM10) in 2013 in het plangebied. 

 
Uit de figuren valt af te leiden dat de concentratie voor stikstofdioxide en fijn stof zich beneden de 
wettelijk toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m³ bevinden.  
De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide van 200 microgram per m³ wordt 
overschreden wanneer de concentraties gemiddeld op jaarbasis boven de 60 microgram per m³ 
uitkomen. De concentraties in het plangebied overschrijden nergens de grens van 60 microgram 
per m³. Dit betekent dat voor het hele plangebied, waarin ook het bedrijfsperceel aan de 
Rijksstraatweg 3 in Nieuwersluis is gelegen, aan de uurgemiddelde grenswaarde wordt voldaan. 
 
Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde 
van 50 microgram per m³ van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit 
statistische vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie 
van 31,3 microgram per m³ vaker dan 35 keer wordt overschreden. Aangezien de concentratie 
fijn stof in het plangebied niet boven de 31,3 microgram per m³ uitkomt, wordt aan deze 
daggemiddelde grenswaarde voldaan. 
 
Conclusie 
Op basis van het onderzoek van de Omgevingsdienst blijkt dat de grenswaarden voor 
stikstofdioxide en fijn stof in het plangebied aan de Rijksstraatweg 3 niet worden overschreden. 
De ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de concentraties stikstofdioxide en fijn 
stof. Dit betekent dat er wordt voldaan aan het wetgevende kader voor luchtkwaliteit, zoals 
vastgelegd in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer. 

4.1.6 Externe veiligheid  

Wettelijk kader 
Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er 
iets mis mocht gaan tijdens de opslag, productie of het transport van gevaarlijke stoffen. De 
daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de EV worden twee 
normstellingen gehanteerd: 
1. Het Plaatsgebonden risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor 

burgers. 
2. Het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 

calamiteiten met gevaarlijke stoffen. 
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Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR: 
- rond inrichtingen, waarin opslag/verwerking van gevaarljke stoffen plaatsvindt; 
- langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd.  
  

Risico’s verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht in de diverse 
risicoatlassen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is opgenomen dat voor iedere 
toename van het GR een verantwoordingsplicht geldt, ook als de verandering geen overschrijding 
van de norm veroorzaakt. Het Besluit is alleen van toepassing op beperkt kwetsbare objecten en 
kwetbare objecten. Op het terrein is een bedrijfswoning en een kantoorruimte aanwezig. Deze 
objecten vallen onder de definitie van beperkt kwetsbare objecten.  
 
Transport gevaarlijke stoffen 
Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de modaliteiten binnenwater, spoor, weg en door 
buisleidingen. Indien een bestemming is gepland binnen het invloedsgebied van de transportas 
dient de toename van het GR berekend te worden en afhankelijk van de uitkomst van de 
berekening dient een verantwoording GR te worden opgesteld.  
 
Transport van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg 
Er moet rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het 
spoor en water. De rijksweg A2, spoorwegen en vaarwegen (Amsterdam-Rijnkanaal) met 
structureel en grootschalig vervoer van gevaarlijke stoffen liggen op een afstand van meer dan 
450 meter van het plan en leveren geen risico’s op voor dit plan. 
 
Gemeentelijke routering 
Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de gemeente 
Stichtse Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld. Over de vastgestelde route 
mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden 
en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan 
deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden om een veiligere leefomgeving te 
realiseren. 
Er kan langs het plangebied transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden van de niet-
routeplichtige stoffen (zoals benzine) en routeplichtige stoffen (zoals propaan), maar de 
frequentie daarvan is (door het lokale karakter van het transport) dermate laag dat daardoor geen 
risico’s ontstaan die ruimtelijk relevant zijn.  
 
Transport per buisleiding 
Voor zoneringsafstanden van hogedruk gasleidingen geldt vanaf 1 januari 2011 de nieuwe AMvB 
Buisleidingen. Hierbij dient te worden uitgegaan van de risicoafstanden zoals aangegeven in de 
AMvB. Er ligt in de nabijheid van het plangebied geen hoge druk aardgasleiding waarvan de PR 
en/of GR contour reikt tot het plangebied. Er zijn voor wat betreft het transport door buisleidingen 
geen beperkingen voor de ontwikkeling. 
 
Inrichtingen 
Binnen de 10-6 contour van een risicovolle inrichting mogen geen kwetsbare bestemmingen 
geplaatst worden. Indien een bestemming is gepland binnen het invloedsgebied van de EV 
relevante  inrichtingen dient de toename van het GR berekend te worden en afhankelijk van de 
uitkomst van de berekening dient een verantwoording GR te worden opgesteld. In de nabijheid 
van het plangebied zijn geen EV-relevante inrichtingen gevestigd, zodat het GR hier geen 
belemmering vormt. Propaantanks groter dan 3m3 zijn in het bedrijvenbestand van de 
Omgevingsdienst in dit gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht niet bekend. 
 
Elektromagnetische straling 
Er zijn in de directe omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve 
magneetveldzones tot het plangebied reiken. Uit de gegevens op de website 
www.antenneregister.nl blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen zendmasten aanwezig 
zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor elektrische en magnetische 
veldsterkten veroorzaken. Er zijn voor wat betreft elektromagnetische straling geen beperkingen 
voor de ontwikkeling. 
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Risicokaart Utrecht 
De risicokaart Utrecht geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de kaart staan 
meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn afkomstig van 
gemeenten, waterschappen, provincie en de rijksoverheid. Op de risicokaart (zie figuur 7) zijn in 
de (directe) omgeving geen risicovolle bedrijven gevestigd.  
 

 
Figuur 7: Uitsnede risicokaart Utrecht.  
 
Conclusie 
Bij Externe Veiligheid gaat het om de gevaren die in de directe omgeving aanwezig zijn in het 
geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoeren van 
gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Het vaststellen 
van het bestemmingsplan is niet in strijd met beleid en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) staat de uitvoering van dit 
bestemmingsplan dan ook niet in de weg.  
 

4.2 Waterparagraaf 

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één 
van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan 
het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen 
in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. 
 
Een Watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding 
in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 1 januari 2003 worden opgenomen in 
onder meer de toelichting bij een ruimtelijke ontwikkeling. Doel van de Watertoets is de relatie 
tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te 
versterken. 
 
Beleidskader 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota’s verschenen aangaande 
de waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante 
nota’s. 
 
 

   Plangebied 
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Europa 
Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) van kracht geworden. 
In het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en 
verbeteren van de aquatische ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt 
als norm dat oppervlaktewateren binnen 15 jaar na inwerkingtreding moeten voldoen aan een 
‘goede ecologische’ toestand (GET). Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, 
geldt dat de oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een ‘goed ecologisch potentieel’ 
(GEP). Inmiddels zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt. 
 
Rijk 
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op 
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een 
duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook 
worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de 
opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's 
waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met 
ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het 
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. In het Nationaal 
Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt opgesteld naar 
aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht op duurzame 
veiligheid en zoetwatervoorziening. 
 
Provincie 
De watersystemen in stedelijk gebied zijn voornamelijk afgestemd op afvoer (bij regen) en 
aanvoer (in droge perioden) van water. Een dergelijk systeem bezit onvoldoende veerkracht om 
te kunnen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Aandachtspunten bij het streven naar een 
veerkrachtige duurzame inrichting en beheer in zowel bestaand als nieuw stedelijk gebied zijn de 
realisering van extra open water, de afkoppeling van schoon verhard oppervlak van de riolering, 
de aanleg van een verbeterd gescheiden rioleringsstelsels, het saneren van vervuilingsbronnen, 
de realisering van een natuurvriendelijke oeverinrichting en een duurzamer gebruik van 
(leiding)water (duurzame waterketen).  
Vanaf het begin van planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen gemeente, 
waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de uitgangspunten 
en wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concrete 
gebiedsspecifieke ruimtelijke uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet worden 
voorkomen en dat de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren” moet worden 
gehanteerd. Voor nieuw stedelijk gebied, dient rekening te worden gehouden met de eis voor het 
minimale wateroppervlak ten behoeve van de waterberging; dit moet 10% van het bruto stedelijk 
gebied worden (inclusief stadsrand).  
 
Waterbeheerder 
De locatie ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
De uitvoerende taken worden verricht door Waternet. Het schap is in dit gebied verantwoordelijk 
voor de waterhuishouding: het waterkwaliteitsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor 
de waterkeringen. Voor elk specifiek bouwproject wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder 
over de effecten van de bebouwing op het waterbeheer. De waterbeheerder voert de Watertoets 
uit. 
 
Het Hoogheemraadschap heeft een waterbeheersplan opgesteld. Water, plassen, vaarten, sloten 
en rivieren moeten geschikt zijn om in en bij te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast 
speelt water een belangrijke rol bij natuur- en milieuontwikkeling. Om dit te bereiken moet water 
gezond zijn, goed worden beheerd en onderhouden en niet worden belast met vervuilende 
stoffen. Het waterpeil moet in orde zijn en water moet een thuisbasis zijn voor verschillende 
planten en dieren. Al deze onderdelen zijn verwerkt in het Waterbeheersplan. Het uitgangspunt 
van het Waterbeheersplan is meer ruimte voor water om:  
• steden en land in te richten;  
• samen te werken aan gezond en veilig water, dat ook voor volgende generaties beschikbaar is;  
• water te kunnen aan- en afvoeren én te kunnen bergen;  
• wateroverlast tegen te gaan;  
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• natuur te ontwikkelen;  
• te recreëren.  

 
Naast het bestemmingsplan is het gestelde in de Keur van het Hoogheemraadschap AGV van 
toepassing. Voor het keurgebied gelden bepalingen tot het onderhoud en gebruik van wateren, 
oevers en waterkeringen zowel bovengrond als in de grond.  
 
Beschrijving waterkwantiteit 
Op grond van de richtlijnen van het hoogheemraadschap dient 10 % van het verhard oppervlak te 
worden gecompenseerd met water, wanneer de verharding met meer dan 500 m² toeneemt ten 
opzichte van de oorspronkelijke situatie. Het realiseren van watercompensatie is hier niet nodig, 
omdat het verhard oppervlak niet wijzigt. Het schoon water wordt rechtstreeks op het 
oppervlaktewater geloosd. Geen gebruik zal worden gemaakt van uitloogbare materialen. 
       
In het kader van de verplichte Watertoets is het voorontwerpbestemmingsplan om advies 
voorgelegd aan Waternet (namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).  
 
Conclusie 
Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de in dit 
bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling. 

 

4.3 Archeologie en cultuurhistorie 

Wettelijk kader 
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen en in 1998 door Nederland geratificeerd. 
Doelstelling van het verdrag is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als 
gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het 
archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het 
plan een rol spelen. 
In het verdrag van Malta wordt gesteld dat de archeologie van wezenlijk belang is voor de 
geschiedschrijving van de mensheid. Het verdrag is erop gericht deze waarden voor de toekomst 
te behouden. De gehanteerde uitgangspunten zijn: 
- archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ); 
- in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden; 
- de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen. 
 
Het verdrag is geïmplementeerd door inwerkingtreding van de Wet op de archeologische 
monumentenzorg per 1 september 2007. Door artikel 38a van de gewijzigde Monumentenwet 
1988 worden gemeenten thans verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening 
te houden met eventueel aanwezige archeologische waarden. Om deze belangenafweging op 
adequate en verantwoorde wijze te kunnen maken, heeft de gemeente Stichtse Vecht een 
archeologische beleidskaart op laten stellen voor haar grondgebied. 
 
Onderzoek/ beoordeling 
Langs de Vecht hebben de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen aan de Vecht, Maarssen 
en Abcoude samen een archeologische verwachtingen- en beleidskaart laten maken (2010). In 
deze kaart staat waar de kans het grootst is om archeologisch materiaal te vinden. Belangrijk is 
de archeologische verwachtingskaart. Daarin staat, gelet op archeologische waarden, wanneer 
wel of niet onderzoek moet worden uitgevoerd en waar de grenzen liggen waarbij dat wel of niet 
moet.  
 
Het plangebied is hierin aangeduid als komgebied met een lage archeologische verwachting op 
het aantreffen van archeologische resten (zie figuur 8). Archeologisch onderzoek is noodzakelijk 
indien bodemingrepen plaatsvinden over een oppervlakte van meer dan 10 hectare en dieper dan 
0,3 meter bodemingrepen plaatsvinden. 
In het plangebied worden voorts geen ruimtelijke ingrepen gedaan, omdat de planontwikkeling in 
dit bestemmingsplan conserverend van aard is. Mogelijkheden tot bodemingrepen zijn bovendien 
in principe beperkt tot een locatie waar de grond al is geroerd. Gelet hierop kan een 
archeologisch onderzoek achterwege worden gelaten.  
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Figuur 8: Uitsnede archeologische verwachtingskaart Abcoude, Breukelen, Loenen en Maarssen. 

 
Cultuurhistorie en landschap 
Cultuurhistorisch maakt de planlocatie deel uit van het uitgestrekte Hollands-Utrechtse 
veengebied in het nationale landschap Het Groene Hart. Dit conserverende bestemmingsplan 
tast de cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet aan. 
 
Rijksmonument 
De boerderij aan de Rijksstraatweg 3 is een voormalige agrarisch gebouw van het type langhuis 
met een topgevel, twee ronde vensters en een opkamertje. De cultuurhistorische waarde is zeer 
hoog. Het object is opgenomen als rijksmonument. Op de verbeelding van het bestemmingsplan 
wordt dit als zodanig vastgelegd, zodat de status hiervan wordt beschermd.  
 
Conclusie 
Het initiatief tast de cultuurhistorische en archeologische waarden niet aan, zodat er vanuit dit 
gezichtspunt geen beperkingen worden gesteld aan deze planontwikkeling. De bestaande 
boerderij behoudt de status van rijksmonument op de verbeelding.  
 

4.4 Natuurwaarden/ Flora en fauna 

Wettelijk kader 
Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) in werking getreden. De Nbw 
1998 is gericht op 'gebiedsbescherming' en biedt de grondslag voor de aanwijzing van de Vogel- 
en Habitatrichtlijngebieden. Deze gebieden worden tezamen Natura 2000-gebieden genoemd. 
Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden voorziet de Nbw 1998 in een 
vergunningenregime voor het realiseren of verrichten van projecten en andere handelingen die 
de natuurlijke kenmerken van een aangewezen Natura 2000-gebied kunnen aantasten.  
De ontwikkelingslocatie ligt op ruim 1,5 km ten westen van een Vogel- en Habitatrichtlijngebied, 
te weten het gebied "Oostelijke Vechtplassen", zodat deze planontwikkeling geen nadelige 
consequenties hiervoor heeft. Voorts ligt het plangebied niet binnen de EHS.  
Sprake is van een voortzetting van het bestaand gebruik op het bedrijfsperceel, zodat deze 
bestemmingswijziging geen feitelijke verandering betekent. Mitsdien zijn er geen significant 
negatieve effecten op dit gebied (Oostelijke Vechtplassen) te verwachten. 
                           
Naast de Nbw 1998 is per 1 april 2002 de Flora- en faunawet van kracht geworden. Deze wet 
voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde 
natuurgebieden ('soortbescherming'). Het uitgangspunt van de wet is dat beschermde planten- en 
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diersoorten geen schade mogen ondervinden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
openbare ruimte is het niet altijd nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te vragen. Voor o.a. 
reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen, zoals onderhavige planontwikkeling, 
geldt de volgende vrijstellingsregeling: 
1. een algemene vrijstelling voor algemene soorten; 
2. een vrijstelling voor beschermde soorten en vogels op voorwaarden, dat gehandeld wordt 

volgens een door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
goedgekeurde gedragscode. 

 
Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke 
ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd bij het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De voorwaarden verbonden aan een 
vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de planten- en diersoorten die in 
het plangebied voorkomen.  
 
Onderzoek/ beoordeling 
Het plangebied ligt op een bestaand bedrijventerrein. Onderhavig initiatief voorziet uitsluitend in 
een functiewijziging van een bestaand perceel van agrarisch naar een loon- en verhuurbedrijf met 
dien verstande dat de agrarische activiteiten niet volledig verdwijnen aangezien er wel (beperkte) 
agrarische activiteiten zijn en blijven (o.a. houden van vee en cultuurtechnisch werk ten behoeve 
van agrariërs). Er vinden geen uitwendige verbouwingen plaats, alsmede kap- of 
snoeiwerkzaamheden van aanwezig groen. De kans is dan ook nihil dat de voorgenomen 
activiteit een schadelijk effect heeft op beschermde soorten. Dit in combinatie met voortzetting 
van het bestaande gebruik van het perceel als agrarisch (loon)bedrijf maakt dat er geen 
beschermde soorten verwacht worden. Om deze reden wordt vanuit een goede ruimtelijke 
ordening nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.  
 
Conclusie 
Gelet op het vorenstaande kan worden geconcludeerd er vanuit de gebieds- en 
soortenbescherming geen beperkingen worden opgelegd aan deze planontwikkeling.  
 

4.5 Overige realiserings- en uitvoeringsaspecten 

4.5.1 Kabels en leidingen 

In het plangebied liggen geen waterstransportleidingen en gastransportleidingen, zodat een 
beschermende regeling niet nodig is.  
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5.  Beoordeling project 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt de planontwikkeling op basis van de verzamelde informatie getoetst aan de 
gemeentelijke beleidsuitgangspunten en de provinciale toetsingscriteria. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met conclusies op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over het opnemen 
van het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Noord.  
 

5.2 Boordeling verzoek aan gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan 
Het verzoek is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' van 
1978, waarin de gronden zijn bestemd voor 'Agrarisch bouwperceel'. 
Vanuit stedenbouwkundige overwegingen is het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag 
inpasbaar, omdat sprake is van een reeds jarenlange bestaande situatie (vanaf 1984). Daarbij 
komt dat het bedrijf al eerder mogelijk is gemaakt in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Loenen (2003). Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben evenwel hieraan goedkeuring 
onthouden, omdat er onduidelijkheid bestond over de aanwezige bebouwingsoppervlakte. Voor 
het overige waren er geen inhoudelijke bezwaren hiertegen.  
Het bebouwingsoppervlak is definitief vastgesteld op 1.819 m². In deze actualisatie van het 
bestemmingsplan wordt het bedrijf daarom bestemd voor bedrijfsdoeleinden met de aanduiding 
agrarische loonbedrijf en opslag Bl(o) met een toegestane bebouwingsoppervlakte van maximaal 
1.819 m². Vanuit planologische overwegingen zijn er derhalve geen overwegende bezwaren om 
de planontwikkeling bij recht op te nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Noord. 
 
Milieu, water, archeologie en natuur 
In hoofdstuk 3 zijn de milieuaspecten, water, de aanwezige archeologische waarden en 
natuurwaarden onderzocht. Hieruit kan worden afgeleid dat er vanuit deze beleidsvelden geen 
beperkingen zijn tegen de gevraagde functiewijziging in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Noord.  
 

5.3 Toetsing provinciale beleidsregels 

De gevraagde planontwikkeling is gelegen in buiten de rode contour van de Ruimtelijke 
Verordening. Bestaande stedelijke functies buiten de bebouwingscontouren zijn evenwel 
toelaatbaar, temeer daar sprake is van een reeds 30 jaar lange bestaande situatie. Gesteld kan 
worden dat vestiging van het loon- en verhuurbedrijf met grondopslag voldoet aan het provinciale 
belang met betrekking tot het voorzetten van een bestaande bedrijfsactiviteit aan de rand van het 
stedelijke gebied.  
 

5.4 Conclusie 

De aanvraag voor functiewijziging om een loon- en verhuurbedrijf met grondopslag mogelijk te 
maken voldoet aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals deze zijn vastgelegd in de 
gemeentelijke beleidsdocumenten. Ook wordt de gevraagde functie in overeenstemming geacht 
met het provinciale beleid, zoals dat is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de 
Ruimtelijke Verordening. Voorts zijn er vanuit oogpunt van verkeer, milieu, water, archeologie, 
landschap en natuur geen overwegende bezwaren om medewerking aan dit verzoek te 
onthouden. Aan het verzoek kan mitsdien planologische medewerking worden verleend door de 
planontwikkeling bij recht op te nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.  
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