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L.C. Blommendaal
Straatweg 1 85
3621 BL Brëukelen
Breukelen/ 25-01-201 5
Geachte gemeenteraadsleden,
Recentelijk heeft uw college het reparatieplan voor Breukelen Woongebied als ontwerp ter inzage
gelegd. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om vriendelijk te verzoeken de
bestemmingslegging, alsmede het bouwvlak van de bestemming Wonen, ter hoogte van Straatweg
165, te wijzigen.
Allereerst betreft mijn verzoek het aanpassen van de bestemmingsgrens tussen Tuin en Wonen.
Afgaande op de pdf-verbeelding van het bestemmingsplan 'Breukelen Woongebied', zie afbeelding
1 , is de grens tussen Tuin en Wonen gelijk getrokken aan de noordelijke zijgevel van de woning
Straatweg 185. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van een bijgebouw.
Deze valt nu gedeeltelijk bjnnen de bëstemming Tuin-l . In de toelichting van het bestemmingsplan
'Breukelen Woongebied' staat hierover opgenomen dat deze besteœming de groenstructuur
juridisch planologisch beschermd. Ter plaatse is echter geen sprake van een groenstructuur.
Voorts zijn volgéni'-de bestemmingslegging vqor de bewuste tuinbes'temming binnen deze
bestemming alleen gebouwen in de vorm van erkers en toegangspoaalen toegestajn. Het
bijgebouw is door architectuur, afmetingen en gebruik echter niet aan te merken als een erker of
toegangspodaal. Daarmee Iijkt de bestemmingslegging niet geënt op de feitelijke situatie ter
plaatse, maar eerder op een nog niet bijgewerkte kadastrale ondergrond. Graag verzoek ik u, de
bestemmingslegging in overeenstemming met de feitelijke (en Iegale) situatie te brengen en
zodoende een omissie in het plan 'Breukelen Woongebied' te herstellen. Ter verduidelijking van de
situatie is op de volgende pagina een plategrond van de woning opgenomen (afbeelding 2). lndien
gewenst kan'deze digitaal worden verstrekt.
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Afbeelding 2: Plaqegrond woning Straatweg 165, bestaande situatie (zuid georiënteerd)
De huidige bovenverdieping is circa 8,5 meter diep. Doèr de kapconstructie is dezq bovendien , op
stahoogte, slechts circa 5 meter breed. Het beschikbare oppervlak voor de badkamer en
slaapve|rekken is niet Ianger passend bij de eisen en wensen van deze tijd. Samen met een architect
zijn in de afgelopen periode twee verschillende manieren van uitbreiding van dit ojpervlak
ontworpen. De eerste variant is passehd binnen het bestemmingsplan en betreû de realisatie van
een nieuwe bouwlaag bovenop de Elestaande bovenverdieping. Het vigerende bestemmingsplan
Iaat een goot- en bouwhoogte van rèspectievelijk 6 en 1 1 meter toe. Daarme'e bestaat voldoende
ruimte voor een derde bouwlaag.
De tweede variant is de uitbreiding van de tweede bouwlaag, hqidige bovenverdieping, tot aan de
achtergevçl van de zitkamer (zie afbeelding 2). Hierdoor wordt de bovenverdiepinj met circa 2 meter
aan de westzijde uitgebreid, hetgeen de gewenste oppewlakte ook mogelijk maakt. Gelet op het
àtraatbeeld en de beeldkwaliteit van de woning gaat de voorkeur uit naar de tweede variant. De



woningen aan dit deel van de Straatweg, waaronder dè aaneen gebouwde woning Straatweg 183,
zijn immers allemaal opgebouwd uit één Iaag met een kap. Ten tweede verzoek ik u dan ook
vriendelijk om het bouwvlak aan de achterzijde (westzijde) van de woning met circa 2 meter uit te
breiden.
Middels een uitbreiding aan de achtecijde van de woning kan het straatbeeld en de karakteristiek
van dit deel van de Straatweg geheel behouden blijven. Bovendien ben ik welwillend om de
bouwhoogte van 1 1 meter in het beétemmingsplan 'Breukelen Woongebied' te verruilen voor deze
mogelijkheid. Hoewel het bouwvlak in de diepte dan met circa 2 meter toeneemt wordt deze in de
hoogte met een dubbel aantal meters beperkt. Het beperken van de hoogte en het daarmee
voorkomen van een extra bouwlaag biedt ook voor het gemeenschappelijk belang (beeldkwaliteit)
een sterke meerwaard. e. Zeker aangezien de uitbreiding aan de achtecijde vele malen minder
pçominent aanwezig is dan een nieuwe bouwlaag en, blijkens een eefste verkenning van de architect,
ook uitstekend binnen de bestaande kàrakteristieken en kwaliteiten gerealiseerd kan worden.
Bovendien kan ook worden gesteld dat door de inwisseling van bouwhoogte voor bouwdiepte er
geen wezenlijke toename 'in een eventueel maximaal te realiseren massa ontstaat. Gelet op de
hoeveelheid bestaande edbebouwing is daarnaast middels artikel 20.2 Iid 2 sub c (maximaal 50%
Elebouwing achtereë reeds geregeld dat het vergroten van het bouwvlàk geen wezenlijke nieuwe
bouwmogelijkheden creëerl.
Even ten zuiden, aan de Straatweg 159/161 , is aan de achterzijde ook op de tweede bouwlaag een
uitbreiding gerealiseerd. Deze woningen Eàetroden ook woningen met beperkte ruimte voor
badkamer en slaapve|rekken en Iaten zich daarmee goed vergelijken. Daarmee is de situatie aan de
Straatweg 165 niet uniek en bestaat er een precedent.
Gelet op de situering van de omliggende tuinen hçeft de beperkte uitbreiding ook geen negatieve
gevolgen voor de bezonning. De uitbreiding is immers aan de noordzijde van de woning Straatweg
163 gesitueerd. De afstand van de uitbreiding tot aan de woning Anna Pergensstraat 2 is zodanig
groot dat zonsvermin'dering is uitgesloten. Voorts is ook de achtertuin van de woning Straatweg 167
op een zodanige afstand gelegen dat de beperkte uitbreiding aan de açhtecijde geen gevolgen zal
hebben voor de bezonning..
Omdat de uitbreiding aan de achterzijde geen bestemmingswijziging inhoudt, een toevoeging van
woningen tot gevolg heeh of wezenlijke andere gebruiksmogelijkheden van de gronden facilitee| en
omdat de bestaande woning slechts beperkt wordt aangepast, waarmee het planologisch maximaal
te realiseren volume ook niet toeneemt, ben ik van mening dat de gevraagde aanpassing passend is
binnen een goede ruimtelijke ordening. lndien gewenst kan de uitbereiding ook met de buren
besproken worden. lk verwacht dat dezé geen E|ezwaar zien. Een verslag van deze bespreking kan
een worden gedeeld met uw raad. Graag verneem ik van u of dit gewenst is.
In artikel 20 Iid 2' sub b van het bestemmingbplan Breukelen Woongebied geeû u de mogelijkheid
aan het college om ten behoeve van het dooarekken van de kap of het aanbrengen van een kap
over de aangebouwde bijbehorende bouwwerken af te wijken van de standaard bouwregels.
Daarvoor mag de Elouw geen afbreuk doen aan de privacy en bezonning van direct naastgelegen
woningen en mag de bouw geen onevenredige afbreuk doen aan de ter plaatste aanwezige
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beeldkwaliteit en ritmiek. Bovendien is een positief welstandsadvies vereist. Hoewel niet vastgelegd
in regels wist uw fronto|ice te vertellen dat de bouwhoogte van de nieuwe kap niet hoger mag zijn
dan de bouwhoogte van de hoofdwoning. Is dit correct?
Op uw website vermeld u dat met het reparatieplan, in Iijn mqt de uitspraak van de Raad van State,
een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor het perceel Broekdijk Oost 34. Verder worden
enkele omissies in het bestemmingsplan 'Breukelen Woongebied' hersteld en zijn ondergeschikte
aanpassingen verwerkt als gevolg van bouwvoornemens. De in de voorliggende zienswijze verzochte
aanpassingen betreffen een omissie en een aanpassing als ' gevolg van een toekomstig
bouwvoornemen. Gelet op de beschrijving op de website ga ik ervan uit dat de gevraagde
aanpassingen passeod zijn binnen de doelstelling van het reparatieplan. Voorts blijkt uit
voorliggende zienswijze dat de gevraagde aanpassingen niet Ieiden tot zonsvermindering op
naburige percelen of strijdig zijn met een goede ruimtelijke ordening. Bovendien verwacht ik geen
problemen met de buurt en zullen beeldkwaliteit, ritmiek en straatbeeld beter planologisch-juridisch
worden vastgelegd dan het huidige bestemmingsplan doet. Daarmee ben ik overtuigd uit dat de
gevraasde aanpassingen integraal worden overgenomen. Zoals aangegeven ben ik bereikbaar voor
nadere toelichting of het verscha|en van digitale tekeningen.
Met vriendelil'ke groet,
Loraine Blommendaal
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