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1. Inleiding 
 

1.1 Verzoek en principe-besluit 
 

Initiatiefnemer, woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, wenst op het braakliggende terrein aan 

de Huyck Aertsenstraat in Breukelen vijf woningen op te richten. Voorheen was op dit terrein een 

kinderdagverblijf gevestigd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw 

bestemmingsplan te worden opgesteld.  

 

 
 

1.2 Vigerend bestemmingsplan 

Het perceel is gelegen binnen het gebied waarvoor inmiddels (op 25 juni 2013) het onherroepelijk 

vastgestelde bestemmingsplan “Breukelen Woongebied” geldt. In dit bestemmingsplan zijn deze 

gronden bestemd tot “Wonen” maar er is geen bouwvlak gelegen zodat woningbouw niet is 

toegestaan. De aanvraag voor de woningen is dus in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om 

die reden kan ook de buitenruimte thans niet worden gebruikt voor voorzieningen behorende bij deze 

nieuwe woningen, zoals het erf en tuin. Voorts is een archeologische dubbelbestemming op het 

perceel gelegen, ter bescherming van archeologisch waarden. Hierin is voorgeschreven dat bij 

bodemingrepen die groter zijn dan 1000m2 over een diepte van 0,3 meter archeologisch onderzoek 

nodig is.  
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Uitsnede bestemmingsplan 

 

Het bestemmingsplan kent geen afwijkingsmogelijkheid of wijzigingsbevoegdheid om onderhavige 

ontwikkeling mogelijk te maken. Ook kan deze ontwikkeling niet mogelijk worden gemaakt op grond 

van artikel 4, bijlage II van het Bor omdat niet kan worden gesproken van een bijbehorend bouwwerk. 

Omdat het plan meerdere woningen betreft zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld om 

deze ontwikkeling mogelijk te maken.  

 

1.3 Bouwplan 

Voor het bouwplan verwijzen wij naar de tekeningen die zijn ingediend bij de aanvraag om 

omgevingsvergunning. Er worden vijf grondgebonden woningen gerealiseerd, in twee bouwlagen en 

plat afgedekt.  
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1.4 Ligging en begrenzing plangebied 

 

Afbeelding 1 

In afbeelding 1 is de planlocatie schematisch aangeduid. De locatie is gelegen ten westen van het 

centrum van Breukelen. Het betreft een groen perceel in een woongebied. Het plangebied wordt 

begrensd door de Huyck Aertsenstraat en de Dudok de Witstraat. Aan de noord- en oostzijde staat 

een appartementencomplex.  
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2. Beleidskader 
2.1  Rijksbeleid 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
 

Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Ruimte haar definitieve Structuurvisie 

vastgesteld zodat deze van kracht is geworden. Deze Structuurvisie is de vervanger van de Nota 

Ruimte en de Nota mobiliteit. 

 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 

de middellange termijn (2028): 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn. 

 

Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is 

een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft als gevolg dat het Rijk in 

gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging zal maken. Indien nodig maakt het 

Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan. 

 

Voor Breukelen zijn drie beleidsuitgangspunten genoemd: 
 
1. 
Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van de ontwikkeling van dorpen; 
 
2. 
Het uitgangspunt ten aanzien van de ontwikkeling en het waarborgen van bijzondere en 
cultuurhistorische waarden die nader zijn uitgewerkt in nationale landschappen; 
 
3. 
Het beleid ten aanzien van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur 
  
Het plangebied is dusdanig klein dat de genoemde beleidspunten niet verder relevant zijn voor het 
bouwplan. Wel is het plangebied in de omgeving van de Vecht gelegen. Deze Vecht is van groot 
belang door haar landschappelijke en ecologische waarden. Het bouwplan heeft echter geen invloed 
op De Vecht of op de ecologische waarden van De Vecht. Het onderhavige initiatief is op geen enkele 
wijze in strijd met het rijksbeleid.  
 
 

2.2  Provinciaal beleid 

2.2.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2011  

 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (verder: PRS) is het ruimtelijk beleid van de provincie 
Utrecht voor de periode tot 2025 vastgelegd. 
In de PRS is bepaald welke plannen en doelstellingen van provinciaal belang worden geacht, welk 
beleid hierbij hoort en hoe hier verder uitvoering aan wordt gegeven. In de  Provinciale Ruimtelijke 
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Verordening (verder: PRV) die gezamenlijk met de PRS is opgesteld wordt uitvoering gegeven aan het 
beleid.  
 
De provincie heeft ervoor gekozen om vooral de eigen kracht van de regio te blijven ontwikkelen. 
Hierbij wordt van de regio verwacht dat zij waar zij goed in is blijft versterken. Hiertoe wordt ervan 
uitgegaan dat een sterke regio aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren.  
 
Dit heeft als consequentie dat er voldoende woningen en een diversiteit aan woningen moeten zijn, 
waarbij een – daarbij horend – goed voorzieningenniveau aanwezig moet zijn.  Ook dient de provincie 
bereikbaar te zijn en een concurrerend vestigingsmilieu te bieden voor de kennisindustrie en creatieve 
bedrijven. Tenslotte heeft dit als consequentie en beleidsvoornemen dat de provincie haar 
aantrekkelijke en (be)leefbare natuur en landschappen moet behouden.   
  
De ambitie is om in 2040 als provincie klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Om dit te kunnen 
halen moet bij ruimtelijke ontwikkeling nu al rekening houden met deze ambitie. Onderdeel hiervan is 
de groei van duurzame energiebronnen en het gebruik van de technische mogelijkheden hiertoe.  
 
Het bouwplan is binnen het bestaande stedelijke gebied gelegen van de Structuurvisie en de 
Verordening Ruimte van de Provincie Utrecht. Het oprichten van (vijf) woningen is binnen het 
bestaande stedelijke gebied in beginsel toegestaan.  
 

2.3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Structuurvisie vrm gemeente Breukelen en Woonvisie 2013-2016 
 

De voormalige gemeente Breukelen heeft in 2002 een structuurvisie vastgesteld. Deze Structuurvisie 
Breukelen geeft een toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen in Breukelen. Ook zijn met deze 
structuurvisie een aantal initiatieven opgestart.  
 
Het belangrijkste beleid van de gemeente Stichtse Vecht betreft de Woonvisie 2013-2016. In deze 
Woonvisie is geen nieuw beleid bepaald maar is meer een slotstuk van de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren. Hierbij dienen nieuwe ontwikkelingen in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en 
moeten deze passen bij vorige beleidskeuzen. 
 
 

2.3.2  Welstandsnota  
 

In de Welstandsnota geldt voor Breukelen een bijzonder regime voor welstand. Dit heeft te maken met 
de heldere structuur en de waardevolle bebouwing. Bouwaanvragen worden aan de Welstandsnota 
getoetst. Het bouwplan voldoet aan de criteria uit de welstandsnota en naar verwachting zal de 
welstandscommissie het bouwplan goedkeuren.  
 

2.3.3  Stedenbouwkundige visie “Rond de Kerkvaart”  
 

In augustus 2009 heeft Vollmer en Partners in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundige 

visie opgesteld voor diverse locaties in Breukelen. Eén locatie betreft onderhavige locatie aan de Huyk 

Aertsenstraat. Voor deze locatie heeft Vollmer en partners de volgende uitgangspunten geformuleerd: 



Bestemmingsplan Huyck Aertsenstraat in Breukelen 

 

Pasmaat advies 

 

9 
 

 
De bebouwing voldoet grotendeels aan deze uitgangspunten. Er is sprake van een afgerond bouwblok 

waardoor de kenmerkende structuur van de omliggende woonomgeving wordt doorgezet.  Inmiddels  

is er geen sprake meer van een afrondende hoogbouw of van bouw in twee lagen met een kap. Er is 

gekozen, mede door de gewijzigde vraag naar woningen, voor woningen in twee lagen die plat zijn 

afgedekt. Door deze wijze van bouwen, als losse vleugel van het appartementencomplex wordt echter 

wel voldaan aan de overige uitgangspunten. . Ook wordt het parkeren opgelost en blijft het perceel 

haar groene uitstraling behouden.  
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3. Overig beleid en wetgeving 
 

3.1 Parkeren  

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan van Stichtse Vecht (2013) zijn parkeernormen 
opgenomen. Voor huurhuizen in de sociale sector op deze locatie geldt een parkeernorm van 1,7 per 
woning.   
Voor 5 woningen betekent dit dat 8,5 parkeerplaats benodigd is. Als gevolg van de herinrichting van 
het openbare gebied verdwijnen er 3 parkeerplaatsen.Voor de woningen worden 9 nieuwe 
parkeerplaatsen gerealiseerd (‘haaks’parkeren). Dit betekent dat 2,5 parkeerplaats in het openbare 
gebied moet worden gezocht.  
 
Uit het uitgevoerde parkeeronderzoek (zie bijlage I) blijkt dat er een algemeen overschot is van 11 
parkeerplaatsen in de directe omgeving, hierbij zijn ook de niet gebruikte parkeerplaatsen op eigen 
terrein meegerekend.  
 
Daarnaast heeft Vecht en Omstreken 10 parkeerplaatsen op eigen terrein op de hoek van de Dudok 
de Witstraat en de Huyck Aertsenstraat. Deze parkeerplaatsen worden nu gebruikt als openbare 
parkeerplaatsen maar zijn oorspronkelijk gerealiseerd voor de bewoners van het 
appartementencomplex. 
In het verleden werden deze parkeerplaatsen ook gebruikt voor personeel en bezoekers van het 
kinderdagverblijf dat op deze locatie in het verleden heeft gestaan.  
 
Conclusie 
Voor de woningen zijn conform de norm 8,5 parkeerplaats benodigd. Naast de 3 huidige 
parkeerplaatsen zullen er 6 extra openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Uit het 
parkeeronderzoek blijkt dat er in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om 
de overige 2,5 extra benodigde parkeerplaats op te vangen. 
Daarnaast zal Vecht en Omstreken de 10 parkeerplaatsen op de hoek van de Dudok de Witstraat en 
de Huyck Aertsenstraat openbaar houden zodat voorkomen wordt dat in de toekomst een 
parkeerprobleem ontstaat.  
 
 

3.2  Geluid 

Alle wegen rond het plangebied hebben een 30 km/uur regime. Dit betekent dat toetsing in het kader 

van de Wet geluidhinder voor de geluidsbelasting vanwege deze wegen achterwege kan blijven.  

 

De spoorweg is op meer dan 600 meter afstand gelegen, wat ruim voldoende is om te concluderen dat 

de voorkeurswaarde voor spoorweglawaai van 53 dB niet zal worden overschreden. Dit wordt nog 

versterkt door de afschermende bebouwing tussen de spoorweg en het bouwplan.  

 
Er heeft een beoordeling plaatsgevonden op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening. 

De verkeersintensiteiten zijn op de betreffende wegen dusdanig laag dat geen sprake zal zijn van een 

overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB. De spoorweg is op voldoende afstand gelegen en 

tussen de spoorweg en het bouwplan is afschermende bebouwing aanwezig.  

 

Bovendien hebben alle woningen de beschikking over een geluidluwe buitenruimte. Ook de 

slaapkamers zijn gelegen aan de geluidluwe zijde. Hiermee is een acceptabel leefklimaat voor het 

aspect geluid gegarandeerd. Het aspect geluid is om deze reden geen belemmering te vormen voor 

de realisatie van het plan. 
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3.3 Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 vormt het aspect luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer de basis voor de 

besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze Wet luchtkwaliteit 

gelden milieukwaliteitseisen voor de luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn middels grenswaarden 

vastgelegd voor de luchtverontreinigingscomponenten stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes 

(PM10 of fijn stof), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO). 

 

De grenswaarden gelden overal in de buitenlucht. De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen 

projecten die ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) en ‘In betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan de 

uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van 

gevallen opgenomen die NIBM zijn. 

 

Voor projecten die de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide in de lucht met maximaal 3% verhogen 

hoeven geen aanvullende maatregelen getroffen te worden. Het project draagt dan niet in betekende 

mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging.  

 

De NIBM-grens voor woningbouwlocaties is als volgt bepaald: 3% criterium ≥ 1500 woningen (netto) 

bij minimaal één ontsluitingsweg, en ≥ 3000 woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen met een 

gelijkmatige verkeersverdeling.  Voor kantoren en bedrijventerrein ligt deze grens bij 100.000 m2.  

 

Er worden slechts vijf woningen ontwikkeld.  

 

Het aantal woningen blijft ver onder de norm van 1500 woningen bij één ontsluitingsweg. Dit houdt in 

dat de ontwikkeling op basis van het besluit luchtkwaliteit niet in betekende mate bijdraagt aan 

aantasting van de luchtkwaliteit. Uitgaande van het 3% criterium is binnen het plangebied geen sprake 

van een project dat in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Derhalve hoeft voor 

het planvoornemen geen nader onderzoek inzake luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

 

3.4 Bodem 

Het is wettelijk verboden om te bouwen op verontreinigde grond. Voor de ruimtelijke onderbouwing is 

van belang om te beoordelen of het perceel een zogenaamde verdachte locatie is op het gebied van 

bodemverontreiniging.  

In het verleden heeft in de omgeving van deze locatie reeds een onderzoek plaatsgevonden naar 

bodemkwaliteit. Het plangebied ligt namelijk binnen de onderzoekslocatie van het verkennend 

bodemonderzoek Huyck Aertsenstraat 17 te Breukelen (Tauw, kenmerk R3157210.101/PVP, 

november 1990). Hierbij zijn geen bodemverontreinigingen aangetoond. Er zijn op basis van de bij de 

Omgevingsdienst bekende informatie geen aanwijzingen die duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging binnen het plangebied of in de directe omgeving.  

 

Voor het te bebouwen terreingedeelte is geen actueel verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

beschikbaar. Gelet op de aard van het bouwplan is dit volgens de gemeentelijk bouwverordening wel 

verplicht. Om aan de verplichtingen uit de gemeentelijke bouwverordening te voldoen zal de 

gemeente in de omgevingsvergunning als voorschrift opnemen dat voordat het bouwplan kan worden 

gerealiseerd (voor de start van de bouw) ter plaatse van het te bebouwen terrein alsnog boringen 

zullen moeten worden verricht en de benodigde analyses zullen moeten worden uitgevoerd. 
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3.5 Externe Veiligheid 

Het plangebied ligt op voldoende afstand van het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2. Ook is het ver 

genoeg gelegen van de spoorlijn, waarover ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Op 

onderstaande uitsnede van de risicokaart is te zien dat er geen Bevi-bedrijven op korte afstand van 

het plangebied zijn gelegen. Daarom gelden hier ook geen contouren op grond van het Bevi.  

 
Het plangebied is ook niet gelegen binnen een zone als bedoeld in het Besluit externe risico 

buisleidingen of binnen een zone van gevaarlijk vervoer.  

 

In de omgeving zijn geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve magneetveldzones 

tot het plangebied reiken. Uit de gegevens van het antenneregister blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied geen zendmasten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingen voor 

elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken.  

Er zijn in de directe omgeving geen bedrijven met een overig veiligheidsrisico. Propaantanks zijn in dit 

gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht niet bekend bij de Omgevingsdienst Regio utrecht. 

 

Het plan kent geen beperkingen op het gebied van de externe veiligheid.  

 

3.6  Bedrijven en milieuzonering 

3.6.1  Algemeen 

 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen 

tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) 

worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen 

aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt getoetst conform: 

• VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’(editie 2009); 

• Wet milieubeheer. 
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VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

De Vereniging van Nederlandse Gemeente doet in de publicatie ’Bedrijven en milieuzonering’ (editie 

2009), een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op 

lokaal niveau. 

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 

gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen. 

De publicatie heeft bedrijven ingedeeld in categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot 

milieugevoelige functies. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de bestemmingsgrens van 

de bedrijven en anderzijds de gevel van een woning. De adviesafstanden hangen samen met 

gebiedskenmerken. 

De meest voorkomende categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige functies 

in een rustige woonwijk zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 
Naast het omgevingstype rustige woonwijk kent de VNG-handreiking ook het omgevingstype 

gemengd gebied. 

 

Wanneer sprake is van het omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies, voor met name het aspect geluid, met één afstandsstap 

verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Het aspect geluid is 

veelal het maatgevende aspect. Een gemengd gebied is een gebied met een variatie aan functies; 

 

 

3.6.2  Situatie 

 

De woningen worden opgericht binnen een woongebied waar geen hinderlijke bedrijven zijn gelegen.  

 

Wel zijn in de omgeving winkels gelegen die verder geen beperkingen geven aan de bouw van de 

woningen of door deze woningen worden beperkt.  

 

 

 

3.7  Duurzaamheid 
 
3.7.1  Energie 
 

De rijksoverheid stimuleert duurzaam bouwen vooral op het aspect energie. Sinds 1995 worden in het 

Bouwbesluit eisen gesteld ten aanzien van de energiezuinigheid van een gebouw. De energie 

efficiëntie wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). 

Vanaf 1 januari 2011 geldt voor woningen een wettelijke EPC van 0,6. In 2015 wordt de EPC 

verscherpt naar 0,4. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een EPC van 0 in 2020. Bij een EPC van 0 is 

een gebouw energieneutraal. 

 

Het besparen van energie gaat in drie stappen, de “trias energetica”: 

 

- ten eerste zoveel mogelijk energie besparen (bv. isolatiemaatregelen); 

- ten tweede het opwekken van duurzame energie; 

- tenslotte voor het resterende energieverbruik zo efficiënt mogelijk fossiele    brandstoffen toepassen. 
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3.7.2  Ambitie 
 

Voor het meetbaar maken van de duurzaamheid op gebouwniveau maakt de gemeente Stichtse 

Vecht gebruik van het instrument GPR Gebouw. GPR Gebouw geeft per thema een ‘rapportcijfer’ 

uiteenlopend van 6 of 7(bouwbesluit niveau/minimaal) tot 10 (zeer goed). In de gemeente Stichtse 

Vecht geldt op basis van de Woonvisie een ambitieniveau van 8 voor de thema’s Energie en 

Toekomstigbestendigheid. Voor de overige thema’s geldt een ambitieniveau van 7. 

 

3.7.3  Bouwplan 
 

Het bouwplan zal voldoen aan de genoemde eisen van Duurzaam bouwen waaronder de EPC van 

0,6, of per 1 januari 2015 van 0,4. Gestreefd wordt om voor de thema’s Energie en 

Toekomsbestendigheid minimaal te komen tot het cijfer 8 en een cijfer 7 voor de overige thema’s 

(GPR Gebouw).    

 

 

3.8  Water 
 

Sinds 2003 is bij ruimtelijke plannen een zogenaamde watertoets wettelijk verplicht. Het doel van de 

watertoets is de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem in beeld te brengen 

en eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken door het nemen van maatregelen.  

 

De gemeente Stichtse Vecht is niet primair verantwoordelijk voor alle watertaken, maar moet de 

waterbelangen wel goed beschrijven en afwegen binnen de ruimtelijke ordening. Een van de 

instrumenten hiervoor is de verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat het Waterschap 

beoordeeld of de waterbelangen voldoende betrokken zijn. De voor de gemeente en waterschap van 

belang zijnde wateraspecten zijn hieronder beschreven. 

Volgens de Wet gemeentelijke watertaken (2008) is de gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen 

en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater. De gemeente mag vervolgens zelf bepalen 

op welke wijze het ingezamelde hemelwater wordt verwerkt. Verder heeft de gemeente de zorgplicht 

om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in 

openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken.  

 

Het is van belang dat de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie toereikend is voor de 

toename aan vervuilingseenheden, en dat het afvalwater niet te veel verdund wordt met regenwater. 

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beschermen van het grondwater. In het 

Grondwaterplan 2008-2013 heeft de provincie het actuele beleid met betrekking tot kwantiteit en 

kwaliteit van het grondwater opgenomen. In de Provinciale Milieuverordening zijn beschermingszones 

aangewezen rond waterwinningen. Binnen deze zones gelden aanvullende regels ter bescherming 

van het drinkwater. Daarnaast heeft de provincie Utrecht in 2009 het Provinciaal Waterplan opgesteld. 

Hierin wordt aangegeven hoe om te gaan met waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving 

van water.  

 

Het is sinds 2003 verplicht om bij ruimtelijke plannen en besluiten een beschrijving op te nemen van 

de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De 

watertoets is een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in 

een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maken over de toepassing en uitvoering van het 

waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid. Het waterschap is het eerste aanspreekpunt in het 

watertoetsproces, waarbij het waterschap rekening houdt met het provinciale grondwaterbeleid.  
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht  

De waterbeheerder is verantwoordelijk voor het stedelijke waterbeheer. Het Hoogheemraadschap 

heeft hiertoe 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 genoemde Waterbeheersplan.  

 

Het uitgangspunt van het Waterbeheersplan is meer ruimte voor water om: 

 

1. Steden en land in te richten; 

2. Samen te werken aan een gezond en veilig water; 

3. Dit water moet ook voor volgende generaties beschikbaar zijn; 

4. Water te kunnen aanvoeren en afvoeren en bergen; 

5. Wateroverlast tegen te gaan; 

6. Natuur te ontwikkelen.   

 

Watervergunning 
Het bouwplan bevindt zich buiten de beschermingszone van de direct secundaire kering. Een 
watervergunning is niet nodig.  
 

Voor het bouwplan wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen waarbij uitlogende materialen 

zoals lood, zink, koper en bitumineuze materialen worden vermeden. Ook geïmpregneerde 

houtsoorten zullen niet worden gebruikt.  

 

3.9 Ecologie 
 

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met 

de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.  

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ruimtelijk 

plan mag namelijk geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied en/of soort. 

 

Gebiedsbescherming 

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland speciale 

beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. Hiervoor zijn Natura 2000-

gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. 

 

Soortbescherming 

Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming van dier- en 

plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan 

speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van 

de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van 

beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. 
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Zorgplicht 

De zorgplicht Flora- en faunawet is mede van toepassing op de beschermde soorten waarvoor geen 

ontheffing hoeft te worden verkregen. Dit houdt in, dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen 

voor alle in het wild levende dieren en planten (inclusief hun leefomgeving). 

Concreet betekent dit dat bij een ruimtelijke ingreep rekening moet worden gehouden met alle 

aanwezige dieren en planten door middel van planning en uitvoering. Voor alle grondgebonden 

zoogdieren en amfibieën in het plangebied geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat deze dieren gedurende 

de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten worden ontzien. 

 

Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een beschermd natuurgebied. Om deze 

reden is er geen sprake van gebiedsbescherming.  

NIPA milieutechniek uit Oss heeft ter plaatse een quickscan uitgevoerd, die als bijlage bij dit 

bestemmingsplan is gevoegd. Hieruit blijkt dat het perceel niet functioneert als geleidend 

landschapselement voor vleermuizen of als broedplaats van vogels. Ook komt geen beschermde 

flora- en of fauna voor. De bomen zullen zoveel mogelijk worden behouden om het groene karakter in 

stand te houden. De bomen zijn niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.  

Op het gebied van ecologie zijn verder ook geen belemmeringen aanwezig voor het uitvoeren van 

onderhavig bouwplan. 

 

3.10  Archeologie 

3.10.1  Algemeen  

In 1992 is het 'Verdrag van Malta' in werking getreden dat tot doel had om het nog aanwezige 
archeologische erfgoed te beschermen. 
 
Deze wetgeving regelt dat een gemeente verplicht is rekening te houden met archeologische waarden 

in de ruimtelijke ordening. 

 

3.10.2  Gemeentelijke archeologiebeleid 
  

Breukelen  

In het begin van de 8e eeuw wordt het eerst in schriftelijke bronnen melding gemaakt van een plaats 

Attingahem, als zetel van de Attinga’s. Attingahem was de plaats die later Breukelen zou worden 

genoemd. Breukelen of Broclede, samengesteld uit ‘broc’ of ‘broek’ wat struikmoeras betekent en 

‘lede’ dat staat voor waterloop, was vermoedelijk het punt waar een uit het achterliggend moeras 

komend riviertje uitmondde in de Vecht. Op dat punt werd een woerd aangelegd. Tot in de Late 

Middeleeuwen werd ook wel gesproken van het “Ronde Dorp” hetgeen er ook op duidt dat Breukelen 

in oorsprong een woerddorp was. Twee min of meer loodrecht op elkaar staande wegen zorgden voor 

de onderlinge grensscheidingen en verbindingen binnen het ronde dorp. 

De ene weg liep vanaf de woerd westwaarts het land in, de andere weg zuid-noord gerichte weg 

doorsneed deze west-oost lopende weg ongeveer halverwege. Die oude structuur is grotendeels nog 

steeds in het dorp aanwezig.  

 

Zones met een hoge verwachting  

In gebieden met een hoge archeologische verwachting is de kans op het aantreffen van 

archeologische resten groot. Het betreft enerzijds gebieden waaraan op basis van het aan de 

verwachtingskaart ten grondslag liggende onderzoek een hoge verwachting is gegeven, anderzijds 

gaat het om gebieden waar de aanwezigheid van archeologische resten al is aangetoond, door 

opgravingen, booronderzoeken of oppervlakte vondsten, maar waar dit deze vooralsnog niet heeft 

geleid tot het vastleggen van het gebied als AMK-terrein.  
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Beroering van de bodem beneden 0,30 m van het maaiveld moet worden voorkomen. Indien de 

voorgeschreven beperkingen voor bodemingrepen niet kunnen worden gehandhaafd moet in deze 

gebieden nader archeologisch onderzoek worden gedaan.  

 

Uit de Archeologische kaart blijkt dat er een middelhoge archeologische verwachting geldt voor dit 

plangebied. Dit betekent dat er archeologisch onderzoek nodig is bij een verstoring van de grond van 

meer dan 1000 m2 en dieper dan 30 cm.  Het bouwplan blijft ver onder deze grens van 1000m2. 

Archeologisch onderzoek is daarom niet nodig.  

Mochten desondanks bij de bouw archeologische resten aangetroffen worden of vermoed worden, 

dan is de uitvoerder 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. Uit praktisch oogpunt kan deze melding gedaan worden bij de 

gemeente Stichtse Vecht. 
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4. Economische Uitvoerbaarheid 
Het bouwplan wordt uitgevoerd door de aanvrager en voor risico en rekening van de aanvrager. 

Hiervoor zal een anterieure overeenkomst  met de Gemeente De Stichtse Vecht worden aangegaan. 

Er zijn geen aanwijzigen dat de uitvoerbaarheid van het gevraagde bouwplan op problemen zal 

stuiten, dan wel onmogelijk zal zijn. Initiatiefnemer is bereid om eventuele planschade-kosten voor zijn 

rekening te nemen en dit ook overeen te komen met de gemeente.  

 

 

5. Procedure 

Het bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. van het Bro voorgelegd aan de provincie en 

overige overlegpartners zoals de waterbeheerder en Rijkswaterstaat. Deze hebben geen opmerkingen 

op het bestemmingsplan. . Het bestemmingsplan is gedurende zes weken als ontwerp ter inzage  

gelegd. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan, na 

behandeling in de raadscommissie, op 27 januari 2015 ongewijzigd vastgesteld.   
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Planregels 
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Hoofdstuk 1 
Artikel 1  Begrippen 

plan: 

het bestemmingsplan Huyck Aertsenstraat van de Gemeente Stichtse Vecht 

bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1904.BPHAertsenstrBKL-VG01 
met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen; 

aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

achtererfgebied: 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 

m van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

achtergevellijn: 

de lijn waarin de achtergevel van het (hoofd)gebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan. 

afhankelijke woonruimte: 

een onderdeel van het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid 

vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg 

gehuisvest is; 

ambulante handel: 

de verkoop en het te koop aanbieden, alsmede de uitstalling daarvan, van waren aan consumenten 

buiten vestiging. Onder ambulante handel wordt mede verstaan (week)markten, standplaatsen buiten 

de markten en het venten; 

antenne-installatie: 

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 

techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 

archeologische waarde: 

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden; 

architectonische waarde: 

de authentieke kenmerken in de uiterlijke verschijningsvorm van bouwwerken, welke eigen zijn aan 

een bepaalde kunsthistorische stijlperiode of een bouwvorm, welke karakteristiek is aan gebouwen uit 

een bepaalde streek, waarbij in hoofdzaak gelet wordt op onder meer de uitwendige hoofdvorm van 

een gebouw, bepaald door grondoppervlak, goothoogte, dakhelling, nokrichting en –hoogte en de 

gevelindeling; 
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bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

bebouwingspercentage: 

de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen op een bouwperceel, in procenten van de oppervlakte 

van dat bouwperceel. In geval van meerdere eigenaren wordt het percentage naar rato van het 

oppervlak van het in eigendom zijnde perceel bepaald. 

bed and breakfast: 

een activiteit ondergeschikt aan een woning en uitgeoefend door de eigenaren tevens bewoners van 

de betreffende woning die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van toeristisch nachtverblijf voor 

korte tijd en waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten (daaraan) 

ondergeschikt is; 

bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 

gebonden beroepen daaronder niet begrepen; 

bedrijf aan huis: 

een bedrijf of het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk dat niet krachtens milieuregelgeving 

vergunnings- of meldingsplichtig is, dat door de gebruiker van een woning in die woning of een 

bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en 

dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

Detailhandel, horeca, kinderdagverblijven, seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven 

en (personen-)transport vallen hier niet onder; 

beroep aan huis: 

een dienstverlenend beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 

medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de 

gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk uitgeoefend wordt, waarbij de 

woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 

heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, horeca, kinderdagverblijven, 

seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven en (personen-)transport vallen hier niet onder; 

beschermd monument: 

een onroerend monument, aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet als 

beschermd monument, en ingeschreven in het door het rijk bijgehouden rijksmonumentenregister; 

bestaand: 

 bij bebouwing: een legaal bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp 

van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van de 

terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders bepaald;  

 bij gebruik: het legale gebruik dat bestaat op het moment dat het plan rechtskracht heeft 

verkregen, danwel nadien kan worden gebruikt krachtens een verleende vergunning, tenzij in 

de regels anders bepaald;  
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bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

bijbehorend bouwwerk: 

een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk 

(met een dak);  

bijzondere woonruimte: 

woonruimte waarin, al dan niet zelfstandige, woningen zijn opgenomen met gemeenschappelijke 

voorzieningen, zoals een bejaardenhuis, woon-zorgcomplex of daarmee gelijk te stellen voorziening; 

bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats; 

bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak;  

bouwlaag: 

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij 

benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip 

van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en ruimte onder de kap, indien deze niet 

normaal beloopbaar zijn; 

bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. Bij woningen betreft dit het gehele perceel inclusief voor- en zijtuinen. 

bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

cultuurhistorische waarde: 

de aan een (samenstel van) bouwwerk(en) of gebied toegekende waarde in verband met het beeld 

dat door het gebruik in de loop van de geschiedenis is ontstaan, zoals dat onder meer tot uitdrukking 

komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur; 

dakkapel: 

een constructie ter vergroting van een gebouw, met één of meer ramen, welke zich tussen de dakgoot 

en de nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de 

onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst; 
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dakopbouw: 

een constructie ter vergroting van een gebouw, met één of meer ramen, welke zich boven de dakgoot 

bevindt, waarbij deze constructie deels, maar ten hoogste 1,5 m, boven de oorspronkelijke nok uitkomt 

en de onderzijden van de constructie in beide dakvlakken van het dak zijn geplaatst, evenwijdig aan 

de dakvlakken; 

detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

dienstverlening: 

Het (naar openingstijden) met een winkel vergelijkbare onderneming die is gericht op het bedrijfsmatig 

verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt 

gestaan en wordt geholpen, zulks met uitzondering van horecaondernemingen en 

seksinrichtingen/prostitutie; 

erf: 

een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 

dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de bestemming deze 

inrichting niet verbiedt. 

erotisch getinte vermaaksfunctie: 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen 

van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een 

seksautomatenhal; 

gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

geluidsgevoelig object: 

woningen, alsmede gebouwen, terreinen en ruimten als bedoeld in de Wet geluidhinder; 

gestapelde woningen: 

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 

omvat, waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het 

voetgangersniveau, gewaarborgd is; 

hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gezien zijn bestemming, vorm of gebruik, als het belangrijkste bouwwerk op een 

bouwperceel kan worden aangemerkt; 

huishouden: 

persoon of groep personen die een huishouding voert, niet zijnde (bedrijfsmatige) kamerbewoning/ 

kamerverhuur; 

huishouding: 

regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin; 
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kamerbewoning/kamerverhuur: 

het gebruik van een hoofdgebouw of met het hoofdgebouw verbonden bijbehorende bouwwerken door 

meer dan één zelfstandig huishouden; 

kantoor: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden 

die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het 

afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen; 

kap: 

een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk waarbij bij een horizontale projectie ten minste 

50% van het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken; 

kelder: 

een grotendeels ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorende 

bovengronds bouwwerk; 

kelderingang: 

een constructie die dient voor de toegang tot een kelder; 

mantelzorg: 

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die 

hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak; 

normaal onderhoud, gebruik en beheer: 

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan 

van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt; 

nutsvoorzieningen: 

gebouwde dan wel ongebouwde voorzieningen ten behoeve van algemene nutsdoeleinden zoals de 

watervoorziening, afval, energievoorziening of het (tele)communicatie-verkeer; 

ondergronds bouwwerk: 

een gebouw, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen beneden peil;  

overkapping: 

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het 

gebruiksgenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd vóór (het verlengde van) 

de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, voor zover 

gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft 

waarvan maximaal twee tot de constructie behoren. 

peil: 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 

kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van 

het oorspronkelijke aansluitende terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw;  
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c. voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande 

aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het 

gebouw;  

d. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 

nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land. 

perceelgrens: 

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling; 

prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding; 

seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 

aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 

erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

straatmeubilair: 

straatmeubilair: bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals:  

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;  

b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame 

(inclusief de reclame zelf);  

c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud 

van niet meer dan 50 m³ en een hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder begrepen 

voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen;  

d. (ondergrondse) afvalinzamelsystemen. 

voorerfgebied: 

het erfdeel dat geen onderdeel uitmaakt van het achtererfgebied. Voorerf en delen van het zijerf die 

naar het openbare toegankelijke gebied zijn gekeerd dan wel op minder dan 1 meter van de voorkant 

van het hoofdgebouw zijn gelegen; 

voorgevel: 

de lijn waarin de voorgevel van het (hoofd)gebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan; 

voorgevellijn: 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;  

voorzieningen van openbaar nut: 

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 

telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer; 

woning/wonen/wooneenheid: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 

een uitvalsbasis voor (medische) zorgverlening en dienstverlening op het gebied van (medische) zorg 

zoals zorgservicepunten, kinderdagopvang en naschoolse opvang, bureau voor jeugd en gezin, 

consultatiebureaus en verhuur van hulpmiddelen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

 
Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten: 

a. afstand tot de bouwperceelsgrens: 

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 

kortst is;   

b. goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel, met dien verstande dat bij een lessenaarsdak het laagste punt van het dak 

als goothoogte wordt aangemerkt;    

c. bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;   

d. horizontale diepte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel;   

e. oppervlakte van een bouwwerk;  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk;   

f. de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van de daken en dakkapellen;   

g. de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

h. verticale diepte van een ondergronds bouwwerk: 

 van het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) 

bouwwerk;  

i. de oppervlakte van een overkapping 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping;   
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j. peil 

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van 

de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 

oorspronkelijke aansluitende terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;  

3. voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende 

afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw;  

4. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 

nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;  

5. voor een brug: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van het land- danwel bruggenhoofd.  

k. de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo)  

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, winkels of 

bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige dienstruimten, worden 

opgeteld;    

l. de verkoopvloeroppervlakte (detailhandel) (vvo) 

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke rechtstreeks ten 

dienste staan van de detailhandelactiviteiten en welke voor het publiek toegankelijk zijn worden 

opgeteld; kantoren, magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen;  

m. de insteek van watergangen 

vanaf de insteek die wordt gevormd door de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en het 

maaiveld; 

   

n. de breedte van een bouwperceel 

tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten in de bebouwingsgrens of (rooi)lijn.  

2.1  Meten 

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn en op de schaal 

waarin het plan is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 

Artikel 3  Groen  

3.1   Bestemmingsomschrijving 

 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

a. groen;  
b. corridors;  
c. water; park en plantsoenen;  
d. evenementen;  
e. in- en uitritten; 

met de daarbij behorende:  

k. speelvoorzieningen en speelvelden;  
l. kunstobjecten en straatmeubilair;  
m. nutsvoorzieningen;  
n. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging waaronder bergbezinkbassins en 

waterlopen;  
o. voet- en fietspaden;  
p. overige functioneel met de bestemming 'Groen ' verbonden voorzieningen. 

3.2   Bouwregels 

3.2.1   Gebouwen 

gebouwen mogen binnen de bestemming ‘Groen’ niet worden gebouwd.  

3.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:  

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 6 m;  
b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen en gemalen mag niet meer bedragen dan 3 m;  
c. de bouwhoogte van straatmeubilair mag niet meer bedragen dan 3 m;   
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 

dan 5 m.  
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3.3   Specifieke gebruiksregels 

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 1  van deze regels is het in ieder geval verboden de 
gronden te gebruiken voor:  

1. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;  
2. het opslaan van gerede en ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

werktuigen, machines of onderdelen hiervan;  
3. het opslaan c.q. stallen van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen 

hiervan;  
4. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of 

vloeibare afvalstoffen.  
b. Het bepaalde in artikel 3 lid 3 sub a is niet van toepassing op:  

1. het opslaan van stoffen die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de 
gronden en de daarbij behorende voorzieningen;  

2. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering 
en/of handhaving van de bestemming en aanduidingen.  

3.4   Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het realiseren van 
parkeervoorzieningen, met dien verstande dat:  

a. de parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn in verband met de verkeersveiligheid;  
b. er sprake is van een ruimtelijke noodzaak in verband met parkeercongestie.  

3.5   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen  
  bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

3.5.1   Werken en werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van groen - landschappelijk en cultuurhistorisch groen' de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:  

a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;  
b. het vellen en/of rooien van hagen dan wel het verrichten van handelingen die de dood van of 

ernstige schade aan de hagen veroorzaken.  

3.5.2   Uitzonderingen 

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:  

a. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;  
b. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of 

uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel 
verleende vergunning.  

3.5.3   Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3 lid 5.1 mag alleen en moet worden geweigerd 
indien door het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, 
hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de 
landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of 
onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. 

3.6   Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ zonder 
bouwvlak of de bestemming 'Tuin - 1', waarna de regels van de desbetreffende bestemmingen van 
toepassing zijn.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01/r_NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01_artikel11.html#xd54c979a4e2442fc939eea68aa261fb3
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01/r_NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01_artikel11.html#x7a820b77b20f487d83a277db729a8a29
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01/r_NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01_artikel11.html#x9b8364dac2b84fbd9a88f276106c669d
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Artikel 4  Tuin-1  

4.1   Bestemmingsomschrijving 

 
De voor ‘Tuin - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. tuin;  
b. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging waaronder bergbezinkbassins en 

waterlopen;  

met daarbij horende: 

c. gebouwen;  
d. bouwwerken geen gebouwen zijnde;  
e. (ontsluitings)wegen en paden;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. groenvoorzieningen;  
h. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging waaronder bergbezinkbassins en 

waterlopen. 

met bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

4.2   Bouwregels 

4.2.1   Gebouwen 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van aangrenzende hoofdgebouwen 
worden gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden:  

a. gebouwen en overkappingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van:  
1. voor het bouwen van erker of toegangsportaal aan de voor- of zijgevel van een 

hoofdgebouw, gelden de volgende bouwregels: 
1. de bouw van een erker of toegangsportaal mag niet ten koste gaan van 

parkeerplaatsen op eigen erf;  
2. de breedte van een erker of toegangsportaal mag niet meer bedragen dan 

50% van de breedte van de desbetreffende voor- of zijgevel van het 
hoofdgebouw, met dien verstande dat het ten alle tijden mogelijk is een totaal 
aan erkers of toegangsportalen van 5 m² per hoofdgebouw te realiseren;  

3. de bouwhoogte van een erker of toegangsportaal mag niet meer bedragen 
dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw 
plus 0,30 m;  

4. de horizontale diepte van een erker of toegangsportaal mag niet meer 
bedragen dan 1,5 m; 

b. voor het bouwen van een garagebox ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - 
garagebox' gelden de volgende bouwregels:  

1. gebouwd binnen het aanduidingsvlak;  
2. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is ten hoogste de 

aangegeven maximale goot-/boeiboordhoogte en maximale bouwhoogte toegestaan;  
3. indien de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ niet is opgenomen is de 

maximale bouwhoogte 3 m. 
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4.2.2   Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:  

a. erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied gekeerde voorgevellijn van het 
gebouw maximaal 1 m;  

b. erf- en terreinafscheidingen achter de naar het openbaar gebied gekeerde voorgevellijn van 
het gebouw maximaal 2 m;  

c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals pergola’s maximaal 2,5 m;  
d. in afwijking op het bepaalde onder b en c geldt voor gronden die binnen een afstand van 10 

meter van de voor de Vecht geldende bestemming 'Water' liggen een maximale bouwhoogte 
van 1 m;  

e. de bouwhoogte van terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
tuin - paardenbak' mag niet meer bedragen dan 1,5 m.  

  

4.3   Specifieke gebruiksregels 

4.3.1   Opslag 

Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden ten behoeve van 
opslag van materialen en goederen. 
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Artikel 5  Verkeer  
5.1   Bestemmingsomschrijving  

 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf als 
de afwikkeling van het doorgaande verkeer;  

b. parkeervoorzieningen, waarbij minimaal 9 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd; 
c. groen- en speelvoorzieningen;  
d. straatmeubilair;  
e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterlopen en waterberging, waaronder 

bergbezingbassins;  
f. evenementen;  
g. in- en uitritten;  
h. geluidwerende voorzieningen;  
i. duikers en (kunst)werken  
j. overige functioneel met de bestemming ‘verkeer’ verbonden voorzieningen zoals lichtmasten. 

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.2   Bouwregels 

5.2.1   Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van 
algemeen nut worden gebouwd waarvoor geldt dat:  

1. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m;  
2. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 15 m²; 

5.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:  

a. de bouwhoogte van straatmeubilair, reclameborden en speelvoorzieningen mag niet meer 
bedragen dan 6 m.  

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1m.  
c. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 10 m.  
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 

dan 5 m;  

5.3   Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemming Verkeer te wijzigen 
naar Tuin - 1, met dien verstande dat:  

a. het betreft openbaar groen gelegen binnen de bestemming Verkeer; 
b. de bestaande verkeers- en groenstructuur niet onevenredig wordt aangetast. 
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Artikel 6  Wonen  

6.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. maximaal vijf woningen;  
b. aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven in categorie 1 en 2 van de 

Staat van bedrijfsactiviteiten, of daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten; 

met de daarbij behorende: 

c. gebouwen;  
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
e. in- en uitritten;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. tuinen en erven;  
h. overige functioneel met de bestemming 'Wonen' verbonden voorzieningen. 

6.2   Bouwregels 

6.2.1   Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bouwregels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak, tot 
maximaal vijf woningen;  

b. de goot- en bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 6,5 meter;  
c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;   

6.2.2   Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bouwregels:  

a. de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 50 m²per 
woning;  

b. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen en buiten het 
bouwvlak en minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn;  

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 
50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf;  

d. de goot- en bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer 
bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 
m;  

e. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;  
f. de bouwhoogte van het gedeelte van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk mag voor zover 

gelegen binnen een afstand van:  
1. 1 m van het naburige erf, niet meer bedragen dan 3 meter;  
2. 2 m van het naburige erf, niet meer bedragen dan 4 meter;  
3. 3 m van het naburige erf, niet meer bedragen dan 5 meter;  
4. 4 meter en verder van het naburige erf, niet meer bedragen dan 6 meter; 

g. de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gemeten vanaf de nog niet 
uitgebouwde achtergevellijn van het hoofdgebouw, mag niet meer bedragen dan 3 m;  

h. in aanvulling van het gestelde onder artikel 6 lid 2.2 sub f mag de bouwhoogte van het 
vrijstaande bijbehorende bouwwerk nooit meer bedragen dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw;  
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6.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:  

a. erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied gekeerde voorgevellijn van het 
hoofdgebouw maximaal 1 m;  

b. erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn van het maximaal 2 m;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 m;  

6.3   Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in:  

a. artikel 6 lid 2.2 sub a voor vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van bijbehorende 
bouwwerken bij woningen tot niet meer dan 80 m², met dien verstande dat aan artikel 6 lid 2.2 
sub c moet blijven worden voldaan;  

b. ten behoeve van het doortrekken van de kap of het aanbrengen van een kap over de 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken onder de volgende voorwaarden:  

1. de bouw doet geen afbreuk aan de privacy en bezonning van direct naastgelegen 
woningen;  

2. de bouw doet geen onevenredige afbreuk aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit 
en ritmiek van de rij woningen en een positief welstandsadvies is ontvangen; 

c. voor het aanbouwen van de, op het voorerfgebied gelegen, bestaande bijbehorende 
bouwwerken aan het hoofdgebouw onder voorwaarde dat: 

1. de bouw doet geen afbreuk aan de privacy en bezonning van direct naastgelegen 
woningen;  

2. de goot- en bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt ten 
hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;  

3. de bouw doet geen onevenredige afbreuk aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit 
en ritmiek van de rij woningen en een positief welstandsadvies is ontvangen; 

d. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de 
bouwhoogtes van bijbehorende bouwwerken, zoals gesteld in artikel 6 lid 2.2 sub f, onder 
voorwaarde dat:  

1. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter;  
2. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet onevenredig wordt belast;  
3. de onder 1 gestelde onderzoeksverpliching is niet van toepassing als de eigenaar van 

het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan.  
e. artikel 6 lid 2.2 sub g voor het realiseren van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk met een 

grotere diepte gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevellijn, onder voorwaarde dat: 
1. het aangebouwde bijbehorende bouwwerk mag niet dieper zijn dan de oorspronkelijke 

achtergevel breed is;  
2. het aangebouwde bijbehorende bouwwerk mag niet breder zijn dan 50% van de 

oorspronkelijke achtergevel met een maximum van 3 meter;  
3. de goot- en bouwhoogte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk bedragen ten 

hoogste de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0.3 m;  
4. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet onevenredig wordt belast;  
5. de onder 4 gestelde onderzoeksverpliching is niet van toepassing als de eigenaar van 

het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan;  
6. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.  

6.4   Specifieke gebruiksregels 

6.4.1   Verboden gebruik 

a. een woning is bedoeld voor één huishouding;  
b. kamerverhuur/-bewoning is niet toegestaan. 
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6.4.2   Aan huis verbonden beroepen en bedrijven 

Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een beroep 
of bedrijf aan huis wordt als gebruik in overeenstemming met de bestemming aangemerkt, voor zover 
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. het vloeroppervlak in gebruik voor een beroep of bedrijf aan huis mag niet meer dan 33% 
bedragen van het gezamenlijke vloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende 
bouwwerken met een maximum van 50 m².  

b. het gebruik mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en nadelige invloed 
hebben op de normale afwikkeling van het verkeer, waaronder parkeren.  

c. er mag geen horeca, geen seksinrichting, geen koeriers of (personen)vervoers-bedrijf, geen 
kinderdagverblijf en geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering van functionele 
ondergeschikte en niet zelfstandige detailhandel.  

d. het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoner(s) te worden uitgeoefend. Op het 
betreffende adres is het te werk stellen van personeel dat niet woonachtig is op het 
betreffende adres en geen onderdeel uitmaakt van het huishouden, niet toegestaan.  

e. het gebruik mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken.  

f. de ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de functie van het hoofdgebouw en het 
woongebied.  

6.5   Afwijken van de gebruiksregels 

6.5.1   Mantelzorg 

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen (van 
een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken als extra wooneenheid ten 
behoeve van mantelzorg mits:  

1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. Indien 
er sprake is van een ouder - kind relatie,waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn), 
is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk;  

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten;  

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt als extra wooneenheid voor mantelzorg niet meer 
bedraagt dan 80 m².  

b. Het bevoegd gezag kan de in artikel 6 lid 5.1 sub a bedoelde omgevingsvergunning intrekken 
na beëindiging van de mantelzorg.  

c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 6 lid 5.1 sub b, is 
degene aan wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien 
sprake was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze 
hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen.  
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Artikel 7  Waarde - Archeologie - 3 

7.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie -3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden 
van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden 
toegekende bestemmingen. 

7.2   Bouwregels 

7.2.1   Algemeen 

Op de gronden met bestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ mogen geen gebouwen of bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

7.2.2   Uitzonderingen 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2.1  mogen op of in deze gronden gebouwen of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd worden, mits het gaat om:  

a. bebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 
meter;  

b. bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 1.000 m².  
c. bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 1.000 m² maar de bodem niet 

dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd;  
d. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte 

voor zover gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid;  
e. een gebouw of bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden 

kan worden gerealiseerd. 

7.3   Afwijken van de bouwregels 

7.3.1   Afwijking 

a. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2.1 mogen gebouwen en bouwwerken en andere 
bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) gerealiseerd 
worden, mits op basis van een archeologisch rapport, dat bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt ingediend, en waaruit naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders, blijkt dat:  

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud van die waarden;  

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in het eerste lid is niet vereist 

indien de aanvraag betrekking heeft op een of meer gebouwen of bouwwerken als bedoeld in 
artikel 7 lid 2.2 sub c .  

c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een terrein, 
binnen dan wel deel uitmaakt van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder een 
omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld onder a, en/of artikel 7 lid 4.3 sub a . 
Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen dat de aanvrager een 
rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. artikel 7 lid 3.2  is van 
overeenkomstige toepassing. 
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7.3.2   Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 3.1  kunnen burgemeester en wethouders de 
volgende voorschriften verbinden:  

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 
de bodem kunnen worden behouden;  

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;  
c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

7.3.3   Advies 

Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het 
verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen 

7.4   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen  
  bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

7.4.1   Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op 
deze gronden rustende bestemmingen:  

a. het ontgronden, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen, egaliseren, 
verlagen, afplaggen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de landbodemstructuur, dieper 
dan 0,3 m beneden het maaiveld;  

b. het ontgronden, baggeren, afgraven (afgraven (waaronder onder andere saneren), 
onderzuigen verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;  

c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;  
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;  
e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd;  
f. het aanleggen van drainage;  
g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur;  
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem;  
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand;  
j. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld. 

7.4.2   Uitzonderingen 

Het in artikel 7 lid 4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden:  

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
b. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper  
c. gaan dan in het recente verleden bereikte baggerdieptes;  
d. indien zij een oppervlakte beslaan van ten hoogstens 1.000 m2;  
e. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht  
f. door een ter zake deskundige;  
g. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 
vereist;  

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 
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7.4.3   Toelaatbaarheid 

a. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 4.1  kan een werk, geen bouwwerk zijnde, of een 
werkzaamheid uitgevoerd worden mits op basis van een archeologisch rapport, dat bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend, en naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders, blijkt dat:  

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud of ontwikkeling van die waarden;  

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.  
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in het eerste lid is niet vereist 

indien de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.2 sub c.  

c. Het bepaalde in tweede lid is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een 
terrein, binnen dan wel deel uitmaakt van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder een 
omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 7 lid 3.1 , en/of het bepaalde onder 
a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen dat de aanvrager een 
rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. artikel 7 lid 4.4  is van 
overeenkomstige toepassing. 

7.4.4   Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 4.1  kunnen burgemeester en wethouders de 
volgende voorschriften verbinden:  

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 
de bodem kunnen worden behouden;  

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;  
c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

7.4.5   Advies 

Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het 
verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 

  

 
Artikel 8 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
Artikel 9   Algemene bouwregels 

9.1    Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding 
aangegeven bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, waar de bijbehorende 
bouwwerken mogen worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn of worden 
opgericht, met dien verstande dat  

1. ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel buiten de oppervlakte van 
bovengronds gelegen gebouwen zijn toegestaan;  

2. ondergrondsebouwwerken waterdicht moeten worden uitgevoerd;  
3. middels een grondwaterstandberekening men dient aan te tonen dat voldaan wordt 

aan de grondwaternorm en dat in omliggende, bestaande wijken de grondwaterstand 
niet onevenredig verslechterd;  

4. indien onder de bestemming is aangegeven dat ondergronds bouwen niet is 
toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd.  

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in artikel 9 lid 1 sub a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte 
van bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

1. de verticale diepte van kelders of parkeergarages bedraagt maximaal 3,5 m beneden 
peil.  

2. een kelder of parkeergarages mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet 
minder dan 0,10 m onder het aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen.  

3. de afstand tot de perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m.  
4. kelders of parkeergarages mogen niet worden voorzien van een dakraam of 

lichtkoepel, met dien verstande dat ondergeschikte kelderingangen en 
kelderkoekoeken wel zijn toegestaan.  

c. Ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het bovengronds 
gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling voor bijgebouwen.  

9.2   Overschrijding bouwgrenzen door ondergeschikte bouwdelen 

De in het plan opgenomen regels met betrekking tot bouwgrenzen, zijn niet van toepassing voor wat 
betreft overschrijdingen door:  

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen met niet meer dan 50 cm;  
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevellijn niet meer dan 
20 cm bedraagt;  

c. reclametoestellen en draagconstructies voor reclame met niet meer dan 50 cm;  
d. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, galerijen en luifels, mits 

zij de voorgevellijn met niet meer dan 50 cm overschrijden;  
e. balkons, mits zij de voorgevellijn met niet meer dan 1 m overschrijden;  
f. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met 

niet meer dan 1 m overschrijden;  
g. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, voor 

zover deze binnen een bouwvlak worden opgericht en de voor dat gebouw toegestane 
maximale hoogte met niet meer dan 3 m wordt overschreden;  

h. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties, voor zover 
deze niet hoger zijn dan 3 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de 
vloeroppervlakte van de bovenste bouwlaag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst;  

i. bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de opvang 
van water (waaronder rioolwater) en afvalinzamelsystemen zowel boven- als ondergronds.  
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9.3   Bestaande afstanden en maten 

   

a. In die gevallen dat de bestaande goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud 
en/of afstand tot enige aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het 
bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in de 
bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, 
geldt die goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in 
afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.  

b. In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het 
bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in 
hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking 
daarvan als maximaal toegestaan. 

 

Artikel 10   Algemene gebruiksregels 

a. Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen het gebruik van 
de gronden en bouwwerken voor:  

1. seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte horecabedrijven;  
2. opslag en verkoop van vuurwerk;  
3. kamerbewoning/-verhuur.  

b. Een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval en/of 
bouwmaterialen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de 
bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

c. Een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik 
voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

d. Onder een gebruik, strijdig met een bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of het 
laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen;  

e. In het geval van nieuwbouw of functiewijziging waarbij de parkeerbehoefte ten opzichte van 
het voorgaande gebruik of de voorgaande bebouwing toeneemt, op eigen terrein dient te 
worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid om deze toename van de parkeerbehoefte 
op te vangen, een en ander conform de parkeernormen zoals in de bijlage 'Parkeernormen 
Breukelen Woongebied' van deze regels is opgenomen. 

 
 

Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

11.1    Algemene wijziging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein;  

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft. 

De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet 
meer dan 10% worden vergroot. 
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Artikel 12   Overige regels 

12.1    Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard van paragraaf 2.5 van de bouwverordening zijn uitsluitend 
van toepassing, voorzover het betreft:  

a. de ruimte tussen bouwwerken;  
b. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.  

12.2   Verwijzing naar andere wettelijke regelingen 

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen 
zoals die luidden op het tijdstip van de ter-inzage-legging van het ontwerp van het bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en   
     slotregels 
 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1   Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.  

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

13.2   Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in 
sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 

  

13.3   Hardheidsclausule 

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende 
aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan 
kan het bevoegd gezag met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan 
strijdige situatie, bepalen dat dit gebruik middels persoongebonden overgangsrecht mag worden 
voortgezet.  
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Artikel 14  Slotregel 
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: 
   
Regels van het bestemmingsplan “Huyck Aertsenstraat” 
   
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2015 
   
    
De voorzitter,     De griffier, 
   
...................     ..................... 
 


