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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de "Reactienota zienswijzen Vijverhof ontvankelijk te 
verklaren en te beantwoorden conform het in bovengenoemde nota opgenomen commentaar en 
conclusie;

2. Het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen conform de in de "Reactienota zienswijzen Vijverhof 
opgenomen "Staat van wijzigingen" die onderdeel uitmaakt van dit besluit;

3. Het ontwerpbestemmingsplan op basis van de bespreking in de commissievergadering Fysiek 
Domein van 5 September op twee punten aan te passen, te weten het verruimen van de 
noordelijke ontsluiting en het verschuiven van de locatie van het theehuis in zuidelijke richting;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de gemeentelijke kosten die verbonden zijn aan het 
opstellen of uitvoeren van dit bestemmingsplan op de initiatiefnemers worden verhaald met 
behulp van de gesloten anterieure overeenkomst fase I en II;

5. Het bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis, met het elektronische ID: 
NL.IMR0.1904.BPVijverhofNWS.VG01 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
gewijzigd vast te stellen.

Samenvatting

Het bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis maakt de ontwikkeling van een hotelaccommodatie, een 
restaurant met serre, een woonhuis en een theehuis aan de Vecht mogelijk. Daarnaast voorziet het 
plan in het herstel van de landschapstuin en worden aanlegplaatsen aan de Vecht gerealiseerd. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 14 zienswijzen 
ingediend.

Bijiagen
1. Reactienota zienswijzen Vijverhof
2. Bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis

c
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een hotelaccommodatie met restaurant 
en theehuis aan de Vecht en een woonhuis.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis heeft vanaf vrijdag 2 juni 6 weken ter inzage 
gelegen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening zodat een ieder in de gelegenheid is 
gesteld zijn zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken. Meerdere personen/instanties hebben van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt, wat heeft geleid tot 14 ontvankelijke zienswijzen. Op grond van 
bovengenoemde 14 zienswijzen en de ambtelijke reaches is een Staat van wijzigingen opgesteld en 
het ontwerp aangepast. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen.

De volgende momenten zijn tot nu toe van belang geweest bij de planvorming:

27 September 2016: instemming B&W met de realisatie van de hotelaccommodatie 
21 februari 2017: peiling van de gemeenteraad 
23 mei 2017: klankbordbijeenkomst 
29 mei 2017: besluit B&W over ontwerpbestemmingsplan 
2 juni 2017: start ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 
12 juni 2017: inloopavond ontwerpbestemmingsplan voor inwoners en raad

Argumenten
1. De ingekomen zienswijzen leiden tot een (beperkte) aanpassing van het bestemmingsplan 

Met ingang van 2 juni 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld 
om te reageren op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn 14 zienswijzen 
ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de “Reactienota zienswijzen Vijverhof’.

De Reactienota zienswijzen Vijverhof heeft tot doel belangstellende in de gelegenheid te stellen 
om kennis te nemen van de zienswijzen en het standpunt daarover van de gemeente Stichtse 
Vecht. In deze nota zijn de ingekomen zienswijzen samengevat en beantwoord. Aangegeven is 
of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. Indian 
voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen aanleiding geven om het bestemmingsplan op 
onderdelen aan te passen, dan zijn deze aanpassingen ook opgenomen in de nota. De 
zienswijzen en ambtelijke opmerkingen hebben aanleiding gegeven het 
ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aan te passen. De precieze aanpassingen zijn 
opgenomen in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van de “Reactienota zienswijzen 
Vijverhof.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Fysiek Domain op 5 September 2017 
heeft, made naar aanleiding hetgeen door insprekers onder de aandacht is gebracht, de 
portefeuillehouder toegezegd te onderzoeken of het bestemmingsplan op twee punten kan 
worden aangepast. Deze twee aanpassingen betreffen enerzijds het verbreden van de 
noordelijke ontsluiting van de buitenplaats op de Rijksstraatweg en anderzijds het verplaatsen 
van het theehuis in zuidelijke richting. Dit onderzoek wijst uit dat deze aanpassingen in ruimtelijk 
planologische zin mogelijk zijn en dat deze een positieve uitwerking hebben op het plan.

Alle overige wijzigingen zijn klein van aard en hebben voornamelijk betrekking op het verbeteren 
van (fouten in) de regels en toelichting.
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2. Behoud en herstel buitenplaats
Sinds 2011 staat de bebouwing van de Vijverhof leeg in verband met de verhuizing van het 
limnologisch instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 
De bebouwing en het terrein zijn ernstig verwaarloosd en het gebruik als laboratorium heeft 
afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de buitenplaats.
Het plan voor de Vijverhof geeft de buitenplaats een duurzame nieuwe bestemming. Het 
monumentale pand zal worden opgeknapt en met de positionering van de nieuwbouw en 
herinrichting van het terrein wordt de ruimtelijke samenhang verbeterd. De landschapstuin, met 
zichtrelaties met de Vecht en de Rijksstraatweg, wordt hersteld. De ontwikkeling past binnen het 
gemeentelijk beleid dat gericht is op het versterken van het land- en watertoerisme en het 
beleefbaar maken van de Vechtse cultuurhistorie en de provinciale leidraad 'behoud door 
ontwikkeling’.

3. Voor dit bastemmingsplan is de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig
De kosten die verbonden zijn aan het opstellen en uitvoeren van het bestemmingsplan worden 
met een gesloten overeenkomst verhaald op de initiatiefnemers.

Kanttekeningen
1. Weerstand van omwonenden

Diverse omwonenden hebben kenbaar gemaakt dat zij tegen de realisatie van een 
hotelaccommodatie zijn. Zij zijn met name bang voor overlast ten gevolge van de horecafunctie, 
de extra verkeersbewegingen en het parkeren. Ook vrezen ze voor aantasting van hun privacy 
en zijn ze van mening dat er geen rekening wordt gehouden met hun wensen. Verder geven zij 
aan dat de ontwikkeling niet haalbaar is, waardoor de gemeente op termijn met hoge kosten zal 
worden geconfronteerd.

2. Afbreuk waarde erfgoed
Enkele partijen zijn van mening dat met de voorgenomen ontwikkeling afbreuk wordt gedaan 
aan de waarde van het erfgoed en de unieke sfeer aan de Vecht. Het behouden van die sfeer 
vraagt om grote voorzichtigheid met wat wel en niet kan worden toegestaan. Opgemerkt wordt 
dat de voorgenomen ontwikkeling te grootschalig is en niet aansluit bij het soort recreatie dat de 
Vecht nu biedt. Bovendien wordt gevreesd voor precedentwerking voor andere buitens langs de 
Vecht.

Communicatie
In het kader van de officiele procedure heeft het bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis ter inzage 
gelegen. Daarnaast is het bestemmingsplan verzonden aan overlegpartners. Bij aanvang van de 
inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan is een informatieavond georganiseerd. Indieners van 
een zienswijze worden schriftelijk geinformeerd over de voortgang van het proces. Richting inwoners 
die niet hebben gereageerd op het bestemmingsplan zal de berichtgeving over de vaststelling via de 
gebruikelijke kanalen plaatsvinden.
Naast het formele communicatietraject is informeel ook gecommuniceerd met de omwonenden van 
de locatie. Zo heeft op 24 oktober 2016 een informatiebijeenkomst plaatsgehad. Op 21 februari 2017 
is uw raad over de herontwikkelplannen gepeild. Daarnaast heeft de initiatiefneemster meerdere 
gesprekken gevoerd met omwonenden. Ook heeft overleg plaatsgevonden met onder meer de 
Vechtplassencommissie, Waternet, Mooisticht en met mensen van het Steunpunt Archeologie en 
Monumenten Utrecht (STAMU) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ROE). Tenslotte 
hebben wij op 23 mei 2017 een klankbordbijeenkomst voor de omwonenden en belanghebbenden 
georganiseerd waar ook meerdere raadsleden als toehoorder bij aanwezig waren. Het communicatie- 
en participatietraject is verlopen conform het ‘spoorboekje’ voor bestemmingsplanprocedures.
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De vaststelling wordt t.z.t. gepubliceerd op de gemeenteiijke website, op www.ruimteliikeplannen.nl 
en in de Staatscourant.

Financien, risico’s en indicatoren
Met de initiatiefneemster is op basis van de nota kostenverhaal een anterieure overeenkomst 
gesloten (fase I en II). In de overeenkomst fase I zijn afspraken met de initiatiefneemster gemaakt 
over planschade en plankosten. In de overeenkomst fase II zijn afspraken gemaakt over de realisatie 
van het project.

Bij het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan kunnen diegenen die menen dat zij door de 
nieuwe regeling financiele schade opiopen een verzoek om vergoeding planschade indienen. De 
gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. In geval van ontwikkelingen 
worden planschadeovereenkomsten gesloten.
De planschadeovereenkomst is tegelijk met de fase I overeenkomst getekend.

Vervolg
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd zodat 
belanghebbenden beroep kunnen aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Daarnaast kunnen zij een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) vragen. Op 
het moment dat er beroep is aangetekend of een verzoek om voorlopige voorziening is aangevraagd, 
krijgt de gemeenteraad hiervan een afschrift.

15augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit
(Gewijzigd)
Onderwerp
Bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis

Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering 
26 September 2017

Commissie 
5 September 2017

Registratie nummer
Z/17/112458-VB/17/08414

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
de Wet op de ruimtelijke ordening;
de voorstellen van burgemeester en wethouders van 15 augustus en 14 September 2017; 
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 5 September 2017;

Besluit
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de “Reactienota Zienswijzen Vijverhof ontvankelijk te 

verklaren en te beantwoorden conform het in bovengenoemde nota opgenomen commentaar en 
conclusie;

2. Het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen conform de in de "Reactienota zienswijzen Vijverhof 
opgenomen "Staat van wijzigingen" die onderdeel uitmaakt van dit besluit;

3. Het ontwerpbestemmingsplan op basis van de bespreking in de commissievergadering Fysiek 
Domein van 5 September op twee punten aan te passen, te weten het verruimen van de 
noordelijke ontsluiting en het verschuiven van de locatie van het theehuis in zuidelijke richting;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de gemeentelijke kosten die verbonden zijn aan het 
opstellen of uitvoeren van dit bestemmingsplan op de initiatiefnemers worden verhaald met 
behulp van de gesloten overeenkomst;

5. Het bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis, met het elektronische ID: 
NL.IMR0.1904.BPVijverhofNWS.VG01 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
gewijzigd vast te stellen.

26 September 2017

Griffer Voorzitter
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Ingetrakken.

liDe griffier.
Stichtse Vecht

Amendement verkleining bouwwerk en terras Theehuis bij Vijverhof Nieuwersluis

(gewijzigd)

De Raad van de Gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 26 September 2017. 

Constaterende dat:

- er veel weerstand is vanuit omwonenden en verschillende organisaties tegen de grootte, 
capaciteit, functie en openingstijden van (het terras) van het theehuis;

- ongewenste drukte en lawaai aan de Vechtzijde zou kunnen ontstaan binnen de nu 
gehanteerde regels;

Overwegende dat:

- bovengenoemde een risico vormt voor overlast op en klachten vanuit de directe omgeving van 
de Vijverhof.
langs dit deel van de Vecht slechts kleinschalige horeca wenselijk is met weinig risico op 
overlast.

Besluit:

De “Staat van wijzigingen” die onderdeel uitmaakt van de besluitvorming en opgenomen is in de 
“Reactienota zienswijzen Vijverhof ” aanvullen met:

nr Onderdeel Omschrijving Aanleiding
Toelichting

Paragraaf 4.6.3. 
biz. 35 In de eerste regel het aantal van "100” wijzigen in "90” Raadsbesluit

Paragraaf 4.7. 
biz. 36

In de laatste alinea "maximaal 200 m2” wijzigen in "maximaal 160 
m2” Raadsbesluit

Paragraaf 6.3

biz. 60 en 64

In opsommingen en optellingen waar te bebouwen oppervlakten 
behandeld wordt, 75 m2 wijzigen in 60 m2 voor wat betreft het 
theehuis en 200 m2 wijzigen in 160 m2 voor wat betreft het terras

Raadsbesluit

Paragraaf 6.5.1

biz. 70

In tabel 2 de berekening van de verkeersgeneratie aanpassen op de 
gewijzigde oppervlakten van het theehuis en terras alsmede het 
doorvoeren van deze mutatie in de optellingen van de totalen en 
conclusie

Paragraaf 6.5.2. 
biz. 72 e.v.

In de tweede regel onder Nieuwe situatie "theehuis ca. 75 m2 / 275 
m2 bvo” wijzigen in "theehuis ca. 60 m2 / 220 m2”

In tabel 6.4 t/m 6.6 de berekening van het benodigd aantal 
parkeerplaatsen aanpassen op de gewijzigde oppervlakten van het 
theehuis en terras alsmede het doorvoeren van deze mutatie in de 
optellingen van de totalen en conclusie

Raadsbesluit



Paragraaf 7.2.2. 
biz. 92

Bij het vierde opsomteken in de tweede alinea onder Artikel 3 
Buitenplaats "maximale oopervlakte van 200 m2” wijzigen in 
‘’maximale oppervlakte van 160 m2”

Raadsbesluit

Paragraaf 9.4

biz. 100
Aanvullen met essentie van amendement Raadsbesluit

Regels

Artikel 3.2.1 a Onder 5 wijzigen in : "ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 
van horeca - theehuis en -tuin’; een theehuis met een maximale 
oppervlakte van 60 m2 (capaciteit van 47 personen)”

Raadsbesluit

Artikel 3.4.3. Onder c wijzigen in: "gebruik ais terras, zoals bedoeld onder sub b, 
wordt tot maximaal 160 m2 (capaciteit van 90 personen) toegestaan” Raadsbesluit

Bijiagen en 
omgevings- 
onderzoeken

Alle relevante onderzoeken, voor zover betrekking hebbend op 
bovenstaande wijzigingen, aanpassen Raadsbesluit

en gaat over tot de orde van de dag.

H.J.Veneklaas


