
Aan B & W en raadsleden Stichtse Vecht 

Visie Wijkcommissie Breukelen Noord betreft wijziging  bestemming  Buitenplaats 
Vijverhof. (planNL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-OW01) 

De wijkcommissie Breukelen Noord heeft op 23 mei j.l.het overleg bijgewoond over de nieuwe  
bestemming van buitenplaats Vijverhof  tussen gemeente, de nieuwe , de eigenaar van Vijverhof en 
omwonenden. 

De wijkcommissie ondersteunt evenals de gemeente het initiatief van de nieuwe  eigenaar om  aan 
deze buitenplaats een hotel-  restaurant bestemming te geven.  

• De wijkcommissie is van mening dat de buitenplaats er veel fraaier uit zal gaan zien, mede  
vooral doordat het foeilelijke laboratorium aan de Vecht gaat verdwijnen. 

• Wij zijn  van mening dat een hotel-  restaurant een verrijking is voor de omgeving. 

• Een hotel restaurant bestemming heeft een  positieve invloed op de werkgelegenheid. 

De wijkcommissie betreurt het dat een aantal omwonenden bezwaar hebben tegen de komst van 
een hotel-restaurant om de volgende redenen. 

• De verkeersdruk wordt te groot op de Straatweg 

De wijkcommissie is van mening dat als je dit afzet tegen een laboratorium waar ca 80 mensen 
kunnen werken en waar ook bezoekers en leveranciers komen dat het verschil marginaal zal zijn. 

• De uitrit is gevaarlijk. 

Iedere uitrit naar de Straatweg is gevaarlijk. Mogelijk dat de bebouwde kom grens verplaatst wordt. 

• Het wordt door de aanleg van een terras en steigers  rommelig aan de Vechtzijde 

Mogelijk kan in het nieuwe bestemmingsplan  een limiet gesteld worden  aan het  aantal  strekkende 
meters die bestemd zijn  voor  het aanmeren van  sloepen of andere schepen en  kan het aantal m2 
voor terrasgebruik  ook gelimiteerd worden.   

• De omwonenden zijn bang voor overlast. Met name geluidsoverlast en een teveel aan  
verlichting. 

De wijkcommissie gaat er van uit dat de gemeente in het nieuwe  bestemmingsplan voldoende 
waarborgen  gaat instellen om de mogelijke overlast  tot een minimum te beperken. Denk hierbij aan 
een maximum aan decibellen en  lumen,  gerelateerd aan  tijdzones  zodat een goede nachtrust van 
de omwonenden gewaarborgd wordt.  Mogelijk kan bepaald worden dat bijv.  tussen  24.00-7.00uur 
de inrit afgesloten moet zijn met een slagboom die  slechts in noodgevallen geopend mag worden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de wijkcommissie Breukelen Noord. 

Jan Kerker, voorzitter 



Van: Belhaj, Latifa
Aan: Looijmans, Ciska
Cc: Khoffi, Nabil; Brons, Marco; Koster, Klaas; Haakma, Remco; Hattem, Nancy van; RuimtelijkePlannen
Onderwerp: Reactie op ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis te Stichtse vecht
Datum: donderdag 22 juni 2017 11:03:20

Beste Ciska,
 
Op 1 juni 2017 heb je ons per e-mail laten weten dat het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof
Nieuwersluis ter inzage ligt vanaf vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017.
Je hebt ons daarbij verzocht om te laten weten of wij op- en/of aanmerkingen hebben op dit
ontwerpplan.
 
Het voorliggende bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het kader
van het provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2013-2028 (herijking 2016) en de
Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016).
 
Wel adviseert mijn collega van Mobiliteit, Economie en Cultuur om vooruitlopend op de aanvraag
contact op te nemen met de weginspecteurs en de trajectverantwoordelijke. Zie voor meer
informatie de onderstaande e-mail.
 
Bij eventuele vragen kun je contact met mij opnemen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Latifa Belhaj
Medewerker Beleid
team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling
afdeling Fysieke Leefomgeving
 
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3584 BA Utrecht
Telefoon: (030) 258 2618
Mobiel: 06 183 00 494
www.provincie-utrecht.nl
 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag
 
 
 
 
Van: Haakma, Remco 
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 16:30
Aan: Belhaj, Latifa
CC: Koster, Klaas
Onderwerp: Reactie MEC-MOB ONTWERPbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis te Stichtse vecht
 
Dag Latifa,
 
We hebben geen inhoudelijke op- of aanmerkingen. Wel zal er voor het veranderend gebruik van
de in- en uitritten op de N402 een ontheffing op grond van de Wegenverordening 2010
aangevraagd moeten worden (kan tegelijkertijd met aanvraag omgevingsvergunning). Het is goed
als de initiatiefnemers vooruitlopend op de daadwerkelijke aanvraag even met de weginspecteurs
(Nabil Khofi en Marco Brons) en Klaas Koster (als trajectverantwoordelijke vanuit MEC-MOB) om
tafel gaan om te bespreken wat de bedoeling is en waar men aan moet voldoen.
 
Met vriendelijke groet,
 

mailto:latifa.belhaj@provincie-utrecht.nl
mailto:Ciska.Looijmans@stichtsevecht.nl
mailto:Nabil.Khoffi@provincie-utrecht.nl
mailto:Marco.Brons@provincie-utrecht.nl
mailto:Klaas.Koster@provincie-utrecht.nl
mailto:Remco.Haakma@provincie-utrecht.nl
mailto:Nancy.van.Hattem@provincie-utrecht.nl
mailto:RuimtelijkePlannen@provincie-utrecht.nl
http://www.provincie-utrecht.nl/


Remco Haakma
Verkeerskundig adviseur

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
Telefoon (030) 258 3370
www.provincie-utrecht.nl
twitter.com/ProvUtrecht
 
Ik werk op maandag tot en met donderdag.

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan.

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het
bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de
juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.

Click here to report this email as spam.

file:////c/www.provincie-utrecht.nl
http://www.twitter.com/ProvUtrecht
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Van: Belhaj, Latifa
Aan: Looijmans, Ciska
Cc: Hattem, Nancy van; RuimtelijkePlannen; Pater,  Jaap de
Onderwerp: II. Reactie op ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis te Stichtse vecht
Datum: donderdag 22 juni 2017 14:54:31

Beste Ciska,
 
Vanochtend heb ik jou onderstaande reactie verzonden op het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof
Nieuwersluis.
 
Bij dezen wil ik nog één opmerking toevoegen van Jaap de Pater (adviseur natuur). Hij had het
plan al eerder bekeken en was/is in principe akkoord.
De bijlagen waren echter – zoals je weet – vorige week niet te raadplegen. Vandaag heeft Jaap de
bijlagen bekeken en komt tot de volgende kanttekening:
 
“Ik heb nog even naar de bijlagen gekeken. De versie van de quickscan flora en fauna van april
2017 bevat ook een korte beoordeling op significante aantasting. De wijze waarop dat gebeurt is
onvoldoende omdat de 6 toetsingsaspecten niet behandeld worden. Ook wordt alleen naar de
actuele situatie gekeken en niet naar de potentiële mogelijkheden met een natuurvriendelijke oever
die hier zeker mogelijk is. Gezien het aangepaste plan van de steigers en het feit dat alleen water
en oever onderdeel zijn van het NNN, valt significante aantasting niet te verwachten. Ik heb ook
kennisgenomen van het feit dat men de te kappen bomen elders zal compenseren. Waar dat
‘elders’ is wordt niet duidelijk gemaakt. Ik ga ervan uit dat de kapmelding en het vragen voor
ontheffing om elders te mogen herplanten tijdig bij de provincie gedaan zal worden.”
 
Tot slot voeg ik een disclaimer toe aan onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof
Nieuwersluis:
Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap in werking
getreden. De provincie is daarbij (in veel gevallen) bevoegd gezag bij eventuele ontheffing- en
vergunningverlening. Met deze brief reageren wij niet op de uitvoerbaarheid van het ruimtelijk plan
met betrekking tot deze regelgeving. U kunt op basis van deze brief niet concluderen dat er voor
de in het ruimtelijke plan beschreven activiteiten, indien nodig, te zijner tijd ook een vergunning of
ontheffing op grond van deze regelgeving wordt verleend.
 
Ik vertrouw erop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen dan verneem ik
die graag.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Latifa Belhaj
Medewerker Beleid
team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling
afdeling Fysieke Leefomgeving
 
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3584 BA Utrecht
Telefoon: (030) 258 2618
Mobiel: 06 183 00 494
www.provincie-utrecht.nl
 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag
 
 
 
 
Van: Belhaj, Latifa 
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 11:03
Aan: 'Looijmans, Ciska'
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CC: Khoffi, Nabil; Brons, Marco; Koster, Klaas; Haakma, Remco; Hattem, Nancy van;
RuimtelijkePlannen
Onderwerp: Reactie op ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis te Stichtse vecht
 
Beste Ciska,
 
Op 1 juni 2017 heb je ons per e-mail laten weten dat het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof
Nieuwersluis ter inzage ligt vanaf vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017.
Je hebt ons daarbij verzocht om te laten weten of wij op- en/of aanmerkingen hebben op dit
ontwerpplan.
 
Het voorliggende bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het kader
van het provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2013-2028 (herijking 2016) en de
Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016).
 
Wel adviseert mijn collega van Mobiliteit, Economie en Cultuur om vooruitlopend op de aanvraag
contact op te nemen met de weginspecteurs en de trajectverantwoordelijke. Zie voor meer
informatie de onderstaande e-mail.
 
Bij eventuele vragen kun je contact met mij opnemen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Latifa Belhaj
Medewerker Beleid
team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling
afdeling Fysieke Leefomgeving
 
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3584 BA Utrecht
Telefoon: (030) 258 2618
Mobiel: 06 183 00 494
www.provincie-utrecht.nl
 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag
 
 
 
 
Van: Haakma, Remco 
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 16:30
Aan: Belhaj, Latifa
CC: Koster, Klaas
Onderwerp: Reactie MEC-MOB ONTWERPbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis te Stichtse vecht
 
Dag Latifa,
 
We hebben geen inhoudelijke op- of aanmerkingen. Wel zal er voor het veranderend gebruik van
de in- en uitritten op de N402 een ontheffing op grond van de Wegenverordening 2010
aangevraagd moeten worden (kan tegelijkertijd met aanvraag omgevingsvergunning). Het is goed
als de initiatiefnemers vooruitlopend op de daadwerkelijke aanvraag even met de weginspecteurs
(Nabil Khofi en Marco Brons) en Klaas Koster (als trajectverantwoordelijke vanuit MEC-MOB) om
tafel gaan om te bespreken wat de bedoeling is en waar men aan moet voldoen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Remco Haakma
Verkeerskundig adviseur

http://www.provincie-utrecht.nl/


Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
Telefoon (030) 258 3370
www.provincie-utrecht.nl
twitter.com/ProvUtrecht
 
Ik werk op maandag tot en met donderdag.

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan.

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het
bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de
juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.

Click here to report this email as spam.
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Van: Joan van Barneveld [mailto:vanbarneveldjoan@gmail.com]  
Verzonden: maandag 19 juni 2017 14:05 
Aan: Steutel, Hugo 
Onderwerp: Re: Vijverhof Nieuwersluis 
 
Geachte heer Steutel, 
 
U kunt onze zienswijze op het bestemmingsplan als positief 
registreren.  
Met vriendelijke groet, 
 
J. van Barneveld  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 13 jun. 2017 om 16:57 heeft Steutel, Hugo <Hugo.Steutel@stichtsevecht.nl> het volgende 
geschreven: 

Beste Joan van Barneveld, 
  
Dank voor deze berichtgeving. Goed om te vernemen dat er ook positieve geluiden bestaan over het 
ontwikkelplan voor de buitenplaats Vijverhof. Vanaf 2 juni ligt voor een periode van zes weken het 
ontwerpbestemmingsplan voor deze herontwikkeling ter inzage. Kunnen wij deze reactie als 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan beschouwen en ook als zodanig registreren? 
Ik hoor graag je reactie. Alvast dank. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hugo Steutel 
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
  
<image001.jpg> 
  

  hugo.steutel@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 48 23 M 06 33 33 33 06 
Aanwezig op maandag t/m donderdag 
  
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter 
<image002.jpg>@stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
  
  
  
  
Van: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht  
Verzonden: maandag 12 juni 2017 8:55 
Aan: Steutel, Hugo 
Onderwerp: FW: Vijverhof Nieuwersluis 
  
Geachte collega, 
 
Deze e- mail is binnengekomen in de inbox van info@stichtsevecht.nl, maar kunnen wij niet zelf 
afhandelen.  

mailto:vanbarneveldjoan@gmail.com
mailto:Hugo.Steutel@stichtsevecht.nl
mailto:voornaam.achternaam@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
http://twitter.com/StichtseVecht
http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl


Willen jullie deze e-mail afhandelen en een antwoord sturen naar de mailer?  
 
Bedankt.  

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
<image001.jpg> 
  

  info@stichtsevecht.nl 
T 14 0346 
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur 
  
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter 
<image002.jpg>@stichtsevecht.nl 

  
  
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Joan van Barneveld [mailto:vanbarneveldjoan@gmail.com]  
Verzonden: vrijdag 9 juni 2017 19:28 
Aan: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Vijverhof Nieuwersluis 
  
t.a.v. Dhr. H. Steutel 
  
Geachte heer Steutel, 
  
Helaas zijn wij niet in de gelegenheid maandag 12/6 naar de inloopavond te komen.  
Toch wil ik u laten weten dat wij, als buren wonende in plan Overweer, meteen enthousiast waren van 
bovengenoemd ontwikkelingsplan.  
Het lijkt ons een verrijking van de omgeving.  
Dit willen wij u meegeven opdat u beseft dat niet alle buren afwijzend tegen nieuwe initiatieven staan. 
Wij zijn helaas wel in de minderheid geloof ik.  
Wij wensen de initiatiefnemer/s veel succes toe.  
Met vriendelijke groet, 
J.A en J. van Barneveld 
Overweer 22 
3621HG Breukelen  
  
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

mailto:info@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
http://twitter.com/StichtseVecht
mailto:vanbarneveldjoan@gmail.com


Van: H.L. Neele
Aan: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis
Datum: dinsdag 13 juni 2017 8:32:40

Geachte heer Sleutel,

Gisteren waren mijn vrouw en ik bij de presentatie in Fort Nieuwersluis.
Wij zijn buitengewoon enthousiast, goed initiatief en een aanwinst voor de omgeving.
Wijzelf wonen op Overweer en met ons zijn er veel buren die dit een goed plan vinden.
Er zijn maar enkele bewoners die tegen zijn, het stuk in het streekblad
(Var) suggereerde iets anders.
Ik wil nog wel wijzen op de verkeerssituatie ter plaatse.
Auto's en motoren maken vooral 's-avonds en 's-nachts van de
Rijksstraatweg/Straatweg een racebaan.
Ook overdag wordt er altijd te hard gereden, wordt er op punten ingehaald waar dat
helemaal niet mag.
Het lukt soms niet om met je auto de Rijksstraatweg/Straatweg op te komen, men
 raast constant voorbij.
Ik heb in een eerder bericht aan de Gemeente Stichtse Vecht en de Politie al een
oproep gedaan om bij  Buitenplaats Overweer een flitspaal te plaatsen of anderszins.
Ook politiecontroles zouden kunnen helpen.
Er is op dit punt nooit door de Gemeente of door de Politie actie  ondernomen.
Met het vooruitzicht van een Hotel en Restaurant mogen we hopen dat het nu wel
wordt opgelost.

Met vriendelijke groet,
Henk en Sonja Neele
Overweer 28
Breukelen
0613527615
 

 

Click here to report this email as spam.
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Weesp, 10juli2017

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Vijverhof, Nieuwersluis Z/17/112458

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, kortweg 
Vechtplassencommissie (VPC) heeft kennis genomen van het door u vanaf 2 juni jl. tot 13 juh as. ter 
visie gelegde Ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis (NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS- 
OWOl).

Wij stellen het op prijs dat u ons reeds in een vroeg stadium bij de plannen van Mw. I. van de Ven 
heeft betrokken. Reeds n.a.v. de eerste presentatie van haar plaimen op 7 april 2016 hebben wij 
aangegeven dat wij in beginsel positief staan tegenover haar denkrichting, nl. een opwaardering van de 
buitenplaats door het ensemble van deze Vechtse buitenplaats tot uitgangspunt te nemen, deze in zijn 
geheel te bestemmen -en dus niet op te splitsen- maar tot een hotel in het hoge segment te 
ontwikkelen, met daaraan gekoppeld de sloop van het nieuwe laboratoriumgebouw, het biimen dat 
bouwvlak bouwen van een 2' hotelgebouw en een woning, herstel en herinrichting van het park, 
waaronder het realiseren van parkeerplaatsen en tenslotte de wens om aan de Vecht een theekoepel te 
realiseren. Een ontwikkeling die belang heeft bij het realiseren van kwaliteit.

Onze positieve opstelling baseren wij op de volgende overwegingen:
• op het gegeven dat de buitenplaats in de gepresenteerde plaimen -althans voor zover niet al 

eerder verkaveld- bij elkaar blijft en vanuit die eenheid wordt ontwikkeld
• dat Vijverhof niet verder wordt verkaveld

Daarnaast zien wij liever d€ze ontwikkehng dan andere denkbare functies die op basis van het 
vigerende bestemmingsplan mogelijk zijn.

Natuurlijk is een hotelfunctie niet zonder risico, maar er zijn 00k goede voorbeelden. Bij de ambitie 
van een hotel in het hoge segment lopen in principe de kwahteitsbelangen van de ontwikkelaar en die 
van de Vechtplassencommissie -en naar wij aaimemen 00k die van de gemeente en de Vechtstreek- 
parallel. Daar ligt dus een kans.

Met bovenstaande hebben wij de contouren geschetst tegen welke achtergrond en op welke 
onderwerpen wij het voorhggende Ontwerpbestemmingsplan beoordelen.

Nadat de VPC door de burnt bij de planontwikkeling was betrokken, hebben wij verschillende

De Vechtplassencommissie maakt, evenals de Vrienden van de Vecht, dee! uit van de overkoepelende Stichting 
Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied.



blad 2 brief Vechtplassencommissie 10-7-2017 Zienswijze Vijverhof

gesprekken met de initiatiefneemster gevoerd. Veel daarvan is terug te vinden in het door mw. Debie 
nader uitgewerkte inrichtingsplan (bijlage 1 bij de Regels), waarmee wij in hoofdlijnen akkoord 
kunnen gaan.

Wij stellen echter vast dat bij de ter visie gelegde stukken de Ruimtelijke Onderbouwing met een 
hoofdstuk over de Beeldkwaliteit ontbreekt en dat er opmerkelijke en wezenlijke verschillen zijn 
tussen het hierboven genoemde inrichtingsplan van Debie en Verkuyl en de figuren 19: ‘Nieuwe 
situatie Vijverhof en 20: ‘Overzichtsplattegond toekomstige situatie’ (uit het concept Ontwikkelplan 
Buitenplaats Vijverhof d.d. 25 augustus 2016). Wij tekenen hiertegen bezwaar aan omdat het ons 
daardoor onmogelijk is een goed beeld te krijgen van de plannen die werkelijk beoogd worden.
De twee het meest in het oog springende verschillen tussen deze plannen zijn de inrichting van het 
park met de parkeerplaatsen en de theekoepel met de daar omheen geplande inrichting van een terras 
en de oever.
De plaimen zoals weergegeven in de genoemde figuren 19 en 20 zij voor ons niet acceptabel.

Alhoewel wij hierboven aangaven dat wij in hoofdlijnen akkoord kunnen gaan met de inrichting van 
het terrein zoals weergegeven in de bijlage 1 van de Regels en in de bijlage 8 (Landschappelijke 
inpassing) van de bijlagen, maken wij hierbij twee kanttekeningen en voorbehouden:

1. het realiseren van het aantal benodigde parkeerplaatsen betekent een enorme aanslag op het 
park met een aantal zeer waardevolle en kwetsbare bomen en een rijke sUnzenflora. Het is van 
het grootste belang dat een grondig bodemtechnisch en boomchirurgisch onderzoek naar de 
(on-)mogelijkheden en oplossingen van de parkeerproblematiek en de ontsluiting van het 
terrein integraal deel uitmaakt van het bestemmingsplan.

2. door het ontbreken van meer gedetailleerde schetsen van de theekoepel en de inrichting van 
dat deel van het terrein langs de Vecht is het onduidelijk welke de plaimen ter plekke zijn en is 
het niet mogelijk daar een oordeel over te geven. Daar tekenen wij bezwaar tegen aan. Wij 
kunnen in principe instemmen met het realiseren van een theekoepel aan de Vecht met een 
beperkte horecafunctie en met een bescheiden mogelijkheid voor varende passanten om met 
een sloepje aan te leggen, maar schaal en maatvoering van de theekoepel en de vormgeving 
daarvan dienen, evenals die van het terras en de oeverbeschoeiingen, te worden afgestemd op 
het Vechts bouwen.

Samenvattend kunnen wij in grote lijnen instemmen met de voorgenomen herbestemming van 
Vijverhof maar wij maken bezwaar tegen het ontbreken van een Ruimtelijke Onderbouwing met 
bijbehorend Beeldkwaliteitsplan en tegen de tegenstrijdigheid van de gepresenteerde 
overzichtsplattegronden die een goede beoordeling onmogelijk maken.

Wij achten het van belang dat de verdere uitwerking van de plaimen plaatsvindt in nauw overleg met 
betrokken partijen, waaronder de VPC, en wij zijn daartoe gaame bereid.

Met vriendelijke groet,
Namcns de Vechtplassencommissie.

M.C. Smit, voorzitter L.R. Mur, bestuurslid
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Van: Hans Stefels hans.stefels@hotmail.com 

Onderwerp: Fwd: Bestemmingsplan-wijziging Vijverhof 

Nieuwersluis
Datum: 6 jul. 201714:47:07 

Aan: info@Stichtsevecht.nl

OOK YERZONDEN AAN: ANTWOORDNUMMER 80, 3600 WB 

STICHTSE VECHT

Geachte Dames en Heren, BURGEMEESTER, WEJHOUDERS en 

RAADSLEDEN
Van de Gemeente STICHTSE VECHT

(Utrecht/N.h.)

Onderwerp: Wijziging Bestemmingsplan Vijverhof

Van: J.H.Stefels
Rijksstraatweg 24 

3631AC Nieuwersluis

ZIENSWIJZE 

Geachte Dames en Heren

Reg. jZaak)nr.
-2/ gomoonte

■Siichise 1li/echi j 
1

Ingek. ^

1 1 JULI 20)7
Ontv.bev.

Beh.Afd. ^ 0 ^

Aanfekeningen/Kopie aan.

-------- --------------

Onderstaand treft U aan mijn ZIENSWIJZE i.z. het voornemen om 

bestemming van de buitenplaats VIJVERHOF te wijzigen.
Ik heb deze zienswijze ook gestuurd aan de Heer E. Munnig Schmidt 

van NIFTERLAKE,
aan zowel de advocaat van-, als de Stichting Vijverhof, aan de 

redactie van NIEUWERSLUIS BESTAAT

Ik heb alle respect voor de ondernemings-lust van Mevr. V.d.Ven, 
vandaar dat ik kom 

met een alternatief, punt 2 dezer.



Dit voorstel, indien mogelijk, is in het belang van de huidige 

MIDDENSTAND van Breukelen en een aantrekkelijke-, betere plek 

voor een hotel.
Meer bezoekers, meer kopers, minder LEEGSTAND in de dorpskern 

van Breukelen..

Door de samenvoeging van de Gemeentes zit Stichtse Vecht nu met 

3 Gemeentehuizen., t.w.:
Maarssen, op een onbereikbare locatie,
Breukeleastaat (nagenoeg) steeds leeg,
Loenenjs verkocht ,maar niet afgenomen.
En deze ongewenste situatie komt voor rekening van al Uw 

inwoners.!!

Ik kan mij niet voorstellen dat een ieder van U zijn/haar medewerking 

aan het wijzigen van het bestemming-plan zal geven, wetende dat U 

daarmede de belangen van omwonenden en dit mooiste deel van de 

Vecht, ERNSTIG zult schaden.
Dit terwiji er geen enkele noodzaak is om NOG MEER horeca in 

Breukelen toe te staan.

Bovendien komt de (meer-) opbrengst niet ten goede van de
(1 H

inwoners maar aan de KONINKLIJKE eigenaar die de buitenplaats zo 

schandalig, incl. het park en beplanting, VERWAARLOOSD heeft.

Zienswijze

Van: Hans Stefels <hans.stefels@hQtmail.com> 

Datum: 3]uli 2017 19:47:23 CEST



Aan: "munnia(a)hetnet.nl" <munnia@hetnet.nl>
Onderwerp: Doorst.: Bestemmingsplan Vijverhof

Beste Edward

Hierbi] mijn ZIENSWIJZE

Van: hans.stefels@hotmail.CQm 

Datum: 3 juli 2017 16:26:44 CEST 

Aan: korsse@feltz.ni

Onderwerp: Bestemmingsplan Vijverhof 

Mijne Heren/Dames

Gaarne ondersteun ik ook de nog te versturen "Zienswijze" van 

advocaten-kantoor
KORSSE en FELTZ,
inzake de voorgenomen bestemming-wijziging van de 

Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis.

Mijn motivatie om tegen een horeca-bestemming te zijn is in 

hoofzaken:
1) De vee! te hoge koopsom gaat naar de huidige "Koninklijke" 

eigenaresse die deze buitenplaats ca. 50 jaar ernstig verwaarloosd 

heeft, zonder ingrijpen van de Gemeente.
De "koopsom" is ca. 1,5 miljoen hoger dan de redelijke waarde (ca, 
2.5/3 milj.jvan de plaats in de huidige verwaarloosde staat. 
(krakers/studenten, etc.)

De verkoop komt alleen tot stand indien de Gemeente bereid is om



H
het bestemmingsplan te wijzigen en de bouwplannen goed te 

keuren.
De Gemeente stelt dat er een "koopcontact" is. Dat is onjuist, 

er is een "overeenkomst onder ontbindende voorwaarden".
Werkt de Gemeente niet mee met een horeca-bestemming en 

vervolgens het bouwplan, dan gaat een koop niet door!!

De Gemeente zegt dat er geen andere plannen zijn ingediend en 

er dringend een opiossing voor deze plaats gevonden moet 

worden. Dus is dit voor de Gemeente het enige plan.
ECHTER: Door de te hoge koopsom,- gekoppeld aan de horeca- 

bestemming-, is de mogelijkheid om een alternatief/realistisch plan 

te ontwikkelen onmogelijk.
Ik heb de wethouder daarop gewezen en verzocht om uitstel zodat 

er In overleg met de verkoper een ander plan gemaakt kan worden 

met een acceptabele koopsom..
De verantwoordelijke wethouder heeft dit verzoek direct 

afgewezen.

2) Ik heb als alternatlef aangedragen dat het oude- nu al jaren niet 
meer gebruikte- Gemeentehuis in Breukelen een veel betere 

bestemming voor een hotel/restaurant zou zijn.
Ligt ook aan de Vecht, midden in het dorp en is in veel betere staat. 
Parkeren voor de deur.
Bovendien kan de Gemeente het dan verkopen, hetgeen tot nu toe 

niet gelukt of geprobeerd is.

De Gem. stelt echter dat er een zeer oude "afspraak" is met de 

eigenaren van het aan de andere kant van de Vecht gelegen kasteel 
Gunterstein, dat er in een 

straal van 200 m(?) geen horeca mag komen.



A) geloof ik het bestaan van een dergelijke erfdienstbaarheid / 

last/oneindig durende afspraak niet.
Ik kan die niet vinden in het Kadaster.
B) al zolang ik hier woon(50j) zijn er altijd. 2, soms 3, horeca- 

gelegenheden binnen een straal van 100m gevestigd geweest, en 

nog, in de Brugstraat op ioopafstand van het Kasteel.
C) denk ik dat het mogelijk is om met de Stichting (eigenaresse) 

van het kasteel een opiossing en zonodig te bereiken.

3) Binnen de Gemeente-kern Nieuwersluis is nu al ernstige overlast 

van het verkeer.
Vooral In de spitsuren ontstaan er lange files aan beide kanten van 

de ophaalbrug, die bovendien In de zomer regelmatig open gaat. 
Ruzies, BUSSEN en ZIEKENAUTO"S die ernstige hinder ondervinden, 
etc., etc..

Door de vestiging van een hotel/ restaurant met ca. 42 kamers en 

100 zitplaatsen zal de drukte juist op de spitstijden alleen nog meer 

toenemen in Nieuwersluis, ( zeker 50/60 extra auto's ) maar ook 

vanuit de richting Breukelen.
En dan te denken aan de Co2 uitstoot, lawaai en stank in de te 

nauwe dorpsstraat van Nieuwersluis waar mensen wonen.

4) De drukte op het water zal o.a. door de voorgenomen bootjes- 

verhuur en extra aanlegplaatsen nog meer toenemen. Een 

botenhuis, terwiji de buren aan weerszijde dat niet mochten 

aanleggen.

5) Door het aanbrengen van een z.g. loungeplek met 
thee{?)huis aan de Vecht is er risico tijdens de zomeravonden, tot



zeer iaat, op muziek, verlichting, en veel lawaai.
Zie het resuitaat bi] Slangevecht, een als restaurant in gebruik 

zijnde buitenplaats in Breukelen.

6) De infrastructuur en ecologie van het gebied kan- en de 

omwonenden kunnen- deze extra druk niet aan. Heel ernstig dat 
met de belangen van bestaande inwoners geen rekening gehouden 

wordt.

7) Een onafhankeiijk advies, of er behoefte is aan meer 

hotel/restaurant -ruimte in het
dorp Breukelen, in het bijzonder op deze zeer ONLOGISCHE PEEK, 

ver van het dorp, is door de Gemeente NIET opgevraagd. Men gaat 
af op de logica van de "koopster",

Ik ben zeer benieuwd naar Uw stemgedrag.

Vriendeliik§^roet, J.H7 

Rijksstraatweg 24 

3631AC Nieuwersluis

jfels
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].H. StdeU 
Rijksstraatweg 24 

3631 AC Nieuwersluis



Aan de Raadsleden van Stichtse Vecht

Reg. (Zaak)nr.
Zll

gemeente

SiichisG
llGChl

Ingek. ^

-7 JULI 2017
Ontv.bev.

v/
Beh.Afd. Q

Aantekeningen/Kopie aan.

—_________________
Loenen aan de Vecht 7 juli 2017 

Zienswijze op het bestemmingsplan Vijverhof te Nieuwersluis 

Zeer geacht Raadslid,

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buiten Vijverhof te Nieuwersluis 
heeft twee kanten; I. het lot van de uit de 17* eeuw daterende buitenplaats Vijverhof en II. het 
effect van uitvoering van het plan op de Vechtstreek.

Ad I De direct omwonenden maken bezwaar tegen de voor dit gebied te 
grootschalige plannen van de mogelijke koper die zich nu voordoet.

Ad II Ondergetekende - sprekend mede namens Oudheidkundig 
genootschap Niftarlake - is zeer bezorgd over de precedentwerking van het onderhavige plan 
voor de gehele streek. Hij had sinds 1978 zitting in de schoonheids-commissie van de 
gemeente Loenen en de opvolgende monumentencommissie waarvan hij tot 2012 op verzoek 
van de Raad deel is blijven uitmaken. Van 2009 tot 2012 had hij tevens zitting in de 
monumentencommissie van Breukelen. Als voorzitter van de dr. R. van Luttervelt 
Restauratiestichting heeft hij 37 grotere en kleinere restauraties in de streek tot stand kunnen 
brengen met als opvallend pand het Brandspmthuisje te Breukelen en als andere blikvanger 
het sierhek aan het jaagpad van het buiten Doomburgh te Maarssen. Burgemeester 
Schouwenaar van Maarssen benoemde hem tot voorzitter van de commissie die de opdracht 
kreeg de bebouwing van het Viod Welkoop terrein te Maarssen in acceptabele banen te 
leiden. Het moge duidelijk zijn dat meedenken met de gemeentelijke overheid en betrokken 
burgers hoog in zijn vaandel staat.

Op dit moment staat een viertal buitens aan de Vecht te koop: Vijverhof 
te Nieuwersluis, Vecht en Rust te Breukelen en Vechtoever en Cromwijck te Maarssen en met 
het oude buiten Beek en Hof te Loenen bestaat een soortgelijk probleem als bij Vijverhof. De 
dreigende afschaffing van aftrek voor de belasting van monumentenonderhoud werpt zijn 
schaduw vooruit. Een hoge prijs daarvoor kan alleen betaald worden als er bijgebouwd mag 
worden en dat tast het buiten juist aan en is dus niet gewenst. Dat is het dilemma van 
Vijverhof. Als dat toegestaan wordt voor dat buiten wordt het moeilijk om dit te weigeren 
voor de andere. Slangevecht in Breukelen is een voorbeeld voor wat er gebeurt: een toevloed 
van auto’s en regelmatig feestgedruis tot in de late uur^es met teloorgaan van de unieke sfeer. 
Het is de stellige overtuiging van ondergetekende dat het verval van Vijverhof gestopt kan 
worden door bewoning in appartementen of als verzorgingshuis. Een hotel-restaurant met 49 
kamers, terras aan het water, vraagt stalling voor ca. 100 auto’s en doet het tegengestelde van 
versterking van het soort recreatie dat de Vecht nu biedt; het doet er afbreuk aan. Een paar



honderd meter noordelijk staat in Nieuwersluis vanouds hotel-restaurant De Kampioen met 
terras aan de Vecht. Dat stoort in de context van de bebouwing niet en is kleinschalig.

bi bet hele land staat de Vechtstreek bekend om zijn unieke sfeer en die te behouden vraagt 
om grote voorzichtigheid met wat wel en wat niet toegestaan kan worden. Met bet afstemmen 
van de tweede brug in Breukelen heefl de Raad blijk gegeven van die voorzichtigheid en van 
verder kijken dan bet strikt lokale belang. Ook in dit geval is dat nodig.

Indien de Raad bet plan afSvijst ontstaat de mogeUjkheid om Vijverhof 
voor bewoning geschikt te maken omdat in dat geval de prijs zal dalen tot bet daarvoor 
haalbare niveau. Ondergetekende en zijn medestanders maken zich sterk om dat binnen een 
jaar voor elkaar te krijgen waardoor Vijverhof weer een waardige parel aan de ketting van 
buitens langs de Vecht \vordt en blijft.

Hoogachtend

J. van Doesburgh 

A.J.A.M. Lisman

lunnig Schmidt 

Rijksstraatweg 78 

3632AD Loenen
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Van: Boudewijn maarschalkerwaart van
Aan: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht; Alexander Kemner; Peter Boekhoff; adriaan@immoselekt.nl; anneke

hoogendijk; Rob Goverse; Rob Terlingen; Anton Bassant; Lou Stibbe
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Vijverhof
Datum: vrijdag 7 juli 2017 10:41:52

Goedenmorgen,

mede namens mijn partner, M.L. Stibbe, wil ik een zienswijze indienen inzake het
bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan.

Het plan lijkt uit te gaan van een bestemmingswijziging van kantoor naar
recreatie, gezien de geplande aanlegplaatsen en theehuis. 

Juist om de recreatiedruk te beperken heeft de gemeente Stichtse Vecht en haar
rechtsvoorgangers en Waternet beperkende maatregen getroffen die verband
houden met de formaten van de aan te leggen boten, eigenaarschap van de
grond waar een steiger en boot gepland wordt. 

Ik verwijs kortheidahalve naar het "restauratieplan de Vecht". de verplaatsing
van een aantal woonboten, uitbaggeren van de Vecht, de beperking van het
aantal vergunningen van rondvaartboten, de niet landgebonden
aanlegvoorzieningen en met name de keuze van die plaatsing.

Bij kantoorgebruik is het aankomend en vertrekkend verkeer hoofdzakelijk
geconcentreerd in relatie met de kantooruren. Bij de horecabestemming
 betekent dat per dag een aanzienlijk groter aantal meer verkeersbewegingen.
Voorts hebben de aparte horecavoorzieningen een aantrekkende werking op
passanten, botenverhuur en vergroting van de parkeerdruk op de omgeving.

Thans is de verkeersituatie bij de Vijverhof, Spruijt, Overweer en verdere buren
verre van ideaal te nomen, zo niet levensgevaarlijk gezien de hoge rijsnelheden.

Ook is ten aanzien van de persoon van de ontwikkelaar en veronderstelde
gebruiker van de ontwikkeling Vijverhof niet aangegeven welke BEBOP
(integriteit, financiele onderbouwing etc) normen er gesteld kunnen en zullen
worden. Daarbij blijft het onzeker want het staat de ontwikkelaar vrij de
exploitatie van de Vijverhof door derden te laten verrichten.

Ten aanzien van de bouw van Overweer is de gemeente voor het noorderlijke
deel uitgegaan voor een woonbestemming dan wel versterking van de natuur. 

Met de voorgestelde grootschalige aanpak komt de woonbestemming onder druk
te staan en wordt dienstbaar gemaakt aan de horecavoorziening.

Inhoudelijk zijn ook de nodige opmerkingen te bespreken maar dat zal,
veronderstellenderwijze door de aanwonenden worden gedaan.

Ten aanzien daarvan beperken wij ons tot de herhaalde simpele vaststelling dat
de lawaaiaspecten van komend en vertrekkend bezoek niet acceptabel zijn.

Vanwege prive prioriteiten houden wij het op deze hoofdaspecten en behouden
ons het recht voor deze nader toe te lichten in een eventuele procedure bij de
Raad van State.

Met vriendelijke groet,

mailto:bamestepona@gmail.com
mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:a.kemner@planet.nl
mailto:peter@boekhoff.me
mailto:adriaan@immoselekt.nl
mailto:anneke.hoogendijk@gmail.com
mailto:anneke.hoogendijk@gmail.com
mailto:rob.goverse@gmail.com
mailto:rob.terlingen86@gmail.com
mailto:bassant@dennenborgh.com
mailto:stibbe.lou@gmail.com


M.L. Stibbe & B.A.M. van Maarschalkerwaart
-- 

Mr B.A.M. van Maarschalkerwaart
 
Overweer 6
3621 HG Breukelen
mob +31 6 51 566 158
Spanje tel / fax + 34 95 280 7453
mail bamestepona@gmail.com
_______________________________

CONFIDENTIALITY NOTICE:
 
Dit e-mail bericht  en eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).Gebruiken, kopiëren, openbaar
maken of verspreiden door anderen is niet toegestaan. Indien u niet (een van)de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de
verzender hiervan per e-mail direct op de hoogte te stellen en het bericht  met eventuele bijlage(n) permanent te verwijderen. De
ontvanger(s) aan wie dit bericht  door de oorspronkelijk geadresseerde(n)is doorgezonden met gebruikmaking van een eventueel
in dit bericht  ingebouwde doorzendfunctionaliteit  word(t)/(en) als geadresseerde(n) aangemerkt. Afzender aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuiste,onvolledige, of vertraagde overbrenging van dit bericht, noch voor daarbij  overgebrachte virussen.
 
This e-mail message and any attachment is intended to be exclusively for the addressee(s). If you are not (one of) the
intended recipient(s), any use, copying, disclosure or distribution of the information in this message and any attachment is
prohibited and you are kindly requested to notify the sender immediately by reply e-mail message and any attachment and delete
this email immediately and permanently. The recipient(s) to whom this message is forwarded by the original addressee(s) by
using a possibly in this message built-in forward function is/are considered to be addressee(s).Sender does not accept any
liability  for incorrect, incomplete or delayed transmission of this message, or viruses which might be transferred by way of this
email.

Click here to report this email as spam.

mailto:bamestepona@gmail.com
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Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  zo 09-07-2017 14:49

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * C.R.W.
Achternaam * Elsinghorst
Straatnaam * Straatweg
Huisnummer * 193
Postcode * 3621BM
Woonplaats * Breukelen
Telefoonnummer * 0652841935
E-mailadres * carloelsinghorst@hotmail.com
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Buitenplaats Vijverhof

Zaaknummer * Z/17/112458
Zienswijze
Korte omschrijving van uw zienswijze * Fantastisch initiatief Vijverhof
Wat is uw zienswijze * Ik woon dicht bij de Vijverhof en ik vind het

plan om van de Vijverhof een
restaurant/hotel/serre/theehuis/woning te
maken absoluut een goed idee.

Ik zie de volgende voordelen (en eigenlijk
geen nadelen):

1. Restauratie en opschaling van de in



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  zo 09-07-2017 14:49

potentie mooie villa en omliggende tuin.

2. Leven in de brouwerij in onze omgeving.

3. Economische ontwikkeling in onze 
omgeving: goed voor de werkgelegenheid 
en goed voor lokale leveranciers.

4. Een mooie plek in onze buurt om de 
horeca op te zoeken die er nu eigenlijk niet 
is op een dergelijk korte afstand.

Ik hoop van harte dat dit project 
gerealiseerd gaat worden!

Met vriendelijke groet,

Carlo Elsinghorst
Straatweg 193
3621 BM Breukelen
e-mail: carloelsinghorst@hotmail.com

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee



Van: Looijmans, Ciska
Aan: DIV-Ontwikkeling-Internedienstverlening-Griffie
Onderwerp: FW: zienswijze Vijverhof
Datum: zaterdag 8 juli 2017 11:15:37

 
Van: Looijmans, Ciska 
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:04
Aan: 'info@nieuwersluisbestaat.nl'
Onderwerp: zienswijze Vijverhof
 
Geachte mevrouw van Adrichem, beste Willy,
 
Op maandag 12 juni hebben wij elkaar gesproken tijdens de inloopavond voor Vijverhof. U heeft
een reactie gegeven op het bestemmingsplan, die ik hieronder heb samengevat.
 
In het verleden zijn er negatieve ervaringen geweest in Nieuwersluis met partyboten die op
diverse plekken afmeren en overlast geven voor de omwonenden. De steiger van Vijverhof
aan de Vecht mag geen opstapplaats voor grotere boten/ partyboten worden. Ook is het niet
wenselijk dat mensen met de bus op de Vijverhof worden afgezet voor een boottochtje. De
rondvaartactiviteiten moeten passen bij de bedrijfsmatige activiteiten van het hotel. Alleen
hotelgasten zouden hiervan gebruik mogen maken.
 
De herontwikkeling van Vijverhof als hotelaccommodatie wordt als zeer positief gezien. Het
wordt tijd dat er iets gebeurt met de locatie; deze raakt steeds meer in verval. Het is
belangrijk dat er sprake is van een ontwikkeling die past bij de schaal van de buitenplaats
en Nieuwersluis.
 
Mocht u nog opmerkingen/aanvullingen hebben op bovenstaande tekst, dan hoor ik dit graag. Zoals
afgelopen maandag besproken, nemen wij uw opmerkingen mee als zienswijze in het kader van de
bestemmingsplanprocedure.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ciska Looijmans
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Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 11-07-2017 09:49

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * A.H.
Tussenvoegsel(s) van den
Achternaam * Engel
Straatnaam * Zandpad
Huisnummer * 20
Postcode * 3631NL
Woonplaats * Nieuwersluis
Telefoonnummer * 0294237489
E-mailadres * karcis.hunthum@wxs.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* zienswijze Vijverhof Z/17/112458

Zaaknummer * z/17/112458
Zienswijze
Korte omschrijving van uw zienswijze * afstand (zienswijze wordt tevens ingediend

door C. Nieuwendijk
Wat is uw zienswijze * Beste ik wil mijn zorg uitspreken of de

toekomstige plannen van vijverhof geen
nadelige gevolgen heeft voor de toekomst
van ons agrarische bedrijf. De
afstandsnormen voor agrarische activiteiten
kunnen een probleem worden zeker als het
object verandert van buiten naar binnen de



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 11-07-2017 09:49

bebouwde kom. Graag goed laten bereken 
en toezien dat ons bedrijf niet beperkt 
wordt in de uitvoering van het bedrijf. 

Met vriendelijke groet,

Andre van den Engel
Ciska Nieuwendijk

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee



Van: Louise Woltering- Moors [mailto:L.Woltering-Moors@Nieuwersluisbestaat.nl]  

Verzonden: woensdag 12 juli 2017 10:12 

Aan: Looijmans, Ciska 
CC: Jonge Oudraat, Olivier de 

Onderwerp: Vijverhof 

 
Geachte mevrouw Looijmans, 
 
Onderstaand onze reactie Inzake Vijverhof. 
 
Wij hebben kennisgenomen van het voorstel bestemmingsplan Vijverhof. De reacties in ons dorp op 
de plannen zijn zeer wisselend. Maar we denken namens het dorp te spreken als het gaat om verkeer 
(op weg en water) en parkeren. 
 
De beschreven plannen zijn voor ons aanleiding  bijzondere aandacht te vragen voor strikte 
voorwaarden/ beperkingen –en handhaving daarvan- ten aanzien van (het aantal) 
verkeersbewegingen zowel op de weg als op het water.  
Ook het parkeren van auto’s en het aanleggen van boten ter plaatse moeten goed worden  geregeld. 
Bezoek van autobussen moet worden ontmoedigd en als er al bussen komen, moeten die parkeren 
op het terrein; ook als ze alleen maar gasten brengen of halen.  
 
Voor het verkeer over water geldt dat de steiger bij Vijverhof geen opstapplaats mag worden voor 
grotere (party)boten. Eventuele rondvaartactiviteiten moeten alleen beschikbaar zijn voor 
hotelgasten; geen aan-en afvoer van bootgasten per autobus.   
Een halteplaats voor passagiersvaart aan het Zandpad in Nieuwersluis is na overleg van ons met de 
heer Hanpeter Voerman uit de plannen  geschrapt. Het is niet wenselijk dat een dergelijke faciliteit 
bij Vijverhof wordt gecreëerd/ toegestaan.  
 
Bestemmingsplan en vergunningen dienen hierin duidelijk te voorzien.   
Onze zorg is ingegeven door de specifieke situatie in Nieuwersluis met zijn smalle Rijksstraatweg en 
twee bruggen die ’s zomers frequent voor veel oponthoud en overlast zorgen.  
De Vecht is hier smal en grote schepen zijn onwenselijk. Recreatie in het gebied Nieuwersluis en 
langs de Vecht dient te passen in de beperkte ruimte en de schaal die deze omgeving kenmerkt. 
Dat betekent dat feesten en partijen kleinschalig blijven en geen overlast bezorgen aan bewoners in 
de vorm van luidruchtige evenementen en/of muziek. 
 
 
Vereniging Nieuwersluis Bestaat, 
Willy van Adrichem, voorzitter 
Louise Woltering Moors, secretaris 
Koene Talsma, verkeercommissie 
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Van: Rob Terlingen
Aan: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Vijverhof
Datum: woensdag 12 juli 2017 8:55:24

Mevrouw, Mijnheer
 
mede namens mijn partner, Mevr. J. Schellekens, wil ik een zienswijze indienen inzake
het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan.
 
Het plan lijkt uit te gaan van een bestemmingswijziging van kantoor naar recreatie, gezien
de geplande aanlegplaatsen en theehuis. 
 
Juist om de recreatiedruk te beperken heeft de gemeente Stichtse Vecht en haar
rechtsvoorgangers en Waternet beperkende maatregen getroffen die verband houden met
de formaten van de aan te leggen boten, eigenaarschap van de grond waar een steiger en
boot gepland wordt. 
 
Ik verwijs kortheidahalve naar het "restauratieplan de Vecht". de verplaatsing van een
aantal woonboten, uitbaggeren van de Vecht, de beperking van het aantal vergunningen
van rondvaartboten, de niet landgebonden aanlegvoorzieningen en met name de keuze
van die plaatsing.
 
Bij kantoorgebruik is het aankomend en vertrekkend verkeer hoofdzakelijk
geconcentreerd in relatie met de kantooruren. Bij de horecabestemming  betekent dat per
dag een aanzienlijk groter aantal meer verkeersbewegingen. Voorts hebben de aparte
horecavoorzieningen een aantrekkende werking op passanten, botenverhuur en vergroting
van de parkeerdruk op de omgeving.
 
Thans is de verkeersituatie bij de Vijverhof, Spruijt, Overweer en verdere buren verre van
ideaal te nomen, zo niet levensgevaarlijk gezien de hoge rijsnelheden.
Zeker ook gezien de garage uitrit van buitenplaats Overweer en het te maaien gras langs
de (rijks)straatweg is dit een situatie die niet verder mag verslechteren tgv toenemende
verkeersbewegingen.
 
Ook is ten aanzien van de persoon van de ontwikkelaar en veronderstelde gebruiker van
de ontwikkeling Vijverhof niet aangegeven welke BEBOP (integriteit, financiele
onderbouwing etc) normen er gesteld kunnen en zullen worden. Daarbij blijft het onzeker
want het staat de ontwikkelaar vrij de exploitatie van de Vijverhof door derden te laten
verrichten.
 
Ten aanzien van de bouw van Overweer is de gemeente voor het noorderlijke deel
uitgegaan voor een woonbestemming dan wel versterking van de natuur. 
 
Met de voorgestelde grootschalige aanpak komt de woonbestemming onder druk te staan
en wordt dienstbaar gemaakt aan de horecavoorziening.
 
Inhoudelijk zijn ook de nodige opmerkingen te bespreken maar dat zal,
veronderstellenderwijze door de aanwonenden worden gedaan.
 
Ten aanzien daarvan beperken wij ons tot de herhaalde simpele vaststelling dat de
lawaaiaspecten van komend en vertrekkend bezoek niet acceptabel zijn.
 

mailto:rob.terlingen86@gmail.com
mailto:info@stichtsevecht.nl


We behouden ons het recht voor deze nader toe te lichten in een eventuele procedure bij
de Raad van State.
 
Met vriendelijke groet,
 
R.T.H. Terlingen en J. Schellekens
Overweer 5
3621HG BREUKELEN
06-144.872.10
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Datum: 12 juli 2017 
Uw Zienswijze Vijverhof Z/17/112458 +31 70 313 10 78 
Onze 4520/DKO +31 6 31 74 35 28 
Van: Korsse, advocaat korsse@feltz.nl 

Betreft: Jue/ Gemeente Stichtse Vecht herontwikkeling Vijverhof 

Geachte leden van de raad,

Inleiding 

Op 2 juni 2017 heeft u het bestemmingsplan 'Vijverhof Nieuwersluis' ter inzage gelegd 
(NL.|MRO.1904.BPVijverhofNWS-OW01, hierna: het 'bestemmingsplan'). Het 
bestemmingsplan voorziet (onder meer) in de bouw en het gebruik van een hotel, een 
restaurant, een theehuis, een woning en vijf aanlegsteigers ter plaatse van 
buitenplaats de 'Vijverhof' aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. Op de Vijverhof is 
momenteel een vervallen laboratoriumgebouw aanwezig, alsmede een 
rijksmonumentale woning die thans is ingericht als kantoorruimte. De buitenplaats is in 
onbruik geraakt en vervallen. Het bestemmingsplan is ontworpen in opdracht van 
mevrouw van der Ven (hierna: de 'initiatíefneemster') die het perceel wil aankopen 
om het te ontwikkelen.

U heeft tot en met 13 juli 2017 de gelegenheid geboden om een zienswijze over het 
bestemmingsplan in te dienen. Namens de volgende omwonenden (in deze zienswijze 
gezamenlijk aangeduid als de 'omwonenden') maak ik hierbij van deze gelegenheid 
gebruik:

mevrouw Balder, Rijksstraatweg 2 te Nieuwersluis;
de heer Van Plateringen en de heer Keunen, Rijs_straatweg 4 te 

Nieuwersluis;
3 

de heer en mevrouw Jue, Rijksstraatweg 8 te Nieuwersluis;

Van der Feltz advocaten Javastraat 22 2585 AN Den Haag Postbus 85615 2508 CH Den Haag 
+31 31 31 050 l +31 31 31 060 info@feltz.nl 

Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de naamloze vennootschap Van der Feltz Advocaten gevestigd te Den Haag 

en ingeschreven in het handelsregister onder 27364182. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is een beperking van aansprakelijkheid 

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter grife van de rechtbank te Den Haag onder 40/2012 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.



mevrouw Ríschke-Hesselink, Rijksstraatwet 10 te Nieuwersluis;
mevrouw Hafkamp, Rijksstraatweg 10A te Nieuwersluis;
de heer Braun, Rijksstraatweg 14 te Nieuwersluis;
de heer Kroijmans, Rijksstraatweg 18 te Nieuwersluis;
de heer Stefels, Rijksstraatweg 24 te Nieuwersluis;
de heer Kabalt, Rijksstraatweg 28 te Nieuwersluis;
mevrouw Kruisinga, Rijksstraatweg 36 te Nieuwersluis;
de heer Van den Bergh, Rijksstraatweg 70 te Nieuwersluis;
de heer In Veld, Overweer 1 te Breukelen;
de heer Breure en mevrouw Breure/Jacquemijns, Overweer 2 te 

Breukelen;
de heer Sivirsky, Overweer 15 te Breukelen;
de heer Kramer en mevrouw Kramer de Klerk, Overweer 16 te Breukelen;
de heer Cook en de heer Tsakos, Overweer 17 te Breukelen;
mevrouw Hoogendijk-Kuiper, Overweer 18 en 21 te Breukelen;
de heer Goverse en mevrouw Goverse-Van Dijk, Overweer 20 te Breukelen;
de heer Van Lochem, Overweer 24 te Breukelen;
mevrouw Winninghof, Overweer 26 te Breukelen;
de heer Boekhoff, Overweer 35 te Breukelen;
de heer Kuhne en mevrouw Oelssen, Overweer 36 te Breukelen;
de heer en mevrouw Bradley, Overweer 38 te Breukelen;
de heer en mevrouw Kemner, Overweer 41 te Breukelen;
de heer Compier en mevrouw Haven, Zandpad 27 te Nieuwersluis;
mevrouw Van Zuijlen, Straatweg 195 te Breukelen;
de heer Kels, Mijndensedijk 86 te Nieuwersluis.

Direct na de bekendmaking van de plannen van de initiatiefneemster hebben de 
omwonenden daartegen bezwaren kenbaar gemaakt. Dit hebben zij onder meer gedaan 
via twee brieven aan de initiatiefneemster en via twee inspraakavonden die werden 
georganiseerd op respectievelijk 21 februari 2017 en 23 mei 2017 (parallel aan een 
peiling onder de gemeenteraadsleden). De bezwaren van de omwonenden richtten zich 
van begin af aan met name op de horecafunctie die in het bestemmingsplan aan het 
perceel wordt toebedeeld en de gevolgen hiervan voor het woon- en leefklimaat in de 
directe omgeving van het plangebied.

De omwonenden voelen zich niet gehoord. ln paragraaf 9.2 van de toelichting wordt 
weliswaar aangegeven dat het plan verschillende malen is aangepast naar aanleiding 
van hun bezwaren, maar dit is eenvoudigweg niet waar. De gepresenteerde plannen 
hebben tot nu toe slechts marginale wijzigingen ondergaan. Die wijzigingen hebben 
bovendien geen van alle betrekking op de horecafunctie. Deze horecafunctie, die in de 
kern bestaat uit een hotel, een restaurant met een terras, een theehuis met een 
terras, zaalverhuur, aanlegsteigers en de mogelijkheid om evenementen te 

organiseren, is geheel intact gebleven en in het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan 
opgenomen.
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Nu de bewoners van vrijwel alle percelen in de directe omgeving van de Vijverhof 
ernstige bezwaren hebben tegen de horecafunctie waarin het bestemmingsplan 
voorziet, geeft het geen pas dat de vaststelling van dit plan wordt doorgezet zonder 
dat aan die bezwaren serieuze aandacht wordt besteed. Zeker niet, nu de 
burgemeester in zijn recente speech op de Midzomernachtbijeenkomst nog een lans 
heeft gebroken voor de invloed van inwoners op het beleid, voor echte betrokkenheid 
van inwoners en voor daadwerkelijke samenspraak, zodat de kwaliteit van de 
gemeentelijke besluitvorming verbeterd kan worden (zie hierover het krantenartikel 
dat is aangehecht als bijlage Deze woorden staan haaks op de totstandkoming van 
het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan, waarin het woon- en leefklimaat van de 
omwonenden moet wijken voor een commercieel horeca-initiatief.

Om deze redenen willen de omwonenden zich in deze zienswijze nogmaals uitspreken 
tegen het bestemmingsplan 'Vijverhof Nieuwersluis' en uw raad verzoeken het plan 
niet vast te stellen. Ter onderbouwing hiervan wordt er in de eerste plaats op gewezen 
dat de doelstelling die blijkens de toelichting aan het plan ten grondslag ligt, niet zal 
worden waargemaakt (onder Vervolgens wordt de bezorgdheid uitgesproken over de 
verschillende negatieve ruimtelijke effecten die de uitvoering van het bestemmingsplan 
zal hebben voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden (onder Er wordt 
afgesloten met de conclusie dat van een goede ruimtelijke ordening geen sprake kan 
zijn (onder 

Behoud en versterking van cultuurhistorische kwaliteiten 

Doelmatigheid van het plan 

Uit de toelichting blijkt dat het doel van het bestemmingsplan primair is om een 
kwalitatieve impuls te geven aan de buitenruimte op de Vijverhof en daarmee de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden te versterken. Dit doel kan volgens de 
toelichting alleen worden bereikt door een zorgvuldige vormgeving van de 
transformatie van de buitenplaats, op basis van de ontstaansgeschiedenis. Daarbij 
speelt een rol dat buitenplaatsen oorspronkelijk de gelegenheid boden om aan de 
drukte van de stad te ontkomen. Buitenplaatsen waren een buitenoase, bestaande uit 
een huis met een omliggend park. De herontwikkeling van de Vijverhof biedt volgens de 
toelichting de gelegenheid om de allure die van oudsher bij een buitenplaats hoort, in 
samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden te behouden en te 

herstellen. De horecafunctie die in het bestemmingsplan is opgenomen, is daarbij 
bedoeld als een versterkend en ondersteunend element.

Dit streven naar het herstel en het behoud van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van de Vijverhof wordt onderstreept in het provinciale en 
gemeentelijke beleid. In de Provinciale ruimtelijke structuurvisie wordt onderstreept 
dat de kwaliteiten van historische buitenplaatszones onder hoge druk staan. De 
provincie wil ruimte bieden voor het ontwikkelen van buitenplaatsen ten behoeve van 
economische kostendragers voor het behoud van de desbetreffende waarden. De 
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specifieke kwaliteiten van de zone waarin de buitenplaats is gelegen, staan daarbij 
centraal. Eén van die kwaliteiten is rust en stilte. Dit provinciale beleid is bindend 
verankerd in de Provinciale verordening ruimte en de Leidraad 'Behoud door 
ontwikkeling van Historische Buitenplaatsen'. Ook in het gemeentelijk beleid wordt het 
behoud van de buitenplaats nagestreefd. Zeer recent is door de gemeente Stichtse 
Vecht de samenwerking aangegaan met de provincie Utrecht op het gebied van cultuur,
erfgoed en recreatie. Daarin staat de bijzondere buitenplaatszone van de Vechtstreek 
centraal. Hierover is uitgebreid verslag gedaan in het krantenartikel dat is aangehecht 
als bijlage 

De bestemmingsplanregels geven echter blijk van een tegenovergestelde ontwikkeling.
Niet het herstel en behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden staat 

centraal, maar de horecafunctie. De horecafunctie zou een ondersteunende 
kostendrager moeten zijn, maar heeft onmiskenbaar de overhand. Tegenover het hotel,
het restaurant, het theehuis, de zaalverhuur en de accommodatie van recreatievaart,
staat een zeer beperkt inrichtingsplan (bijlage 1 bij de bestemmingsplanregels), dat 
slechts de volgende zeven, zeer algemeen geformuleerde maatregelen bevat:

Zichtveld op de Vecht herstellen door het plaatselijk amoveren van de 
grondwallen, beplantingen en het eilandje in de vijver;
Reanimatie van waardevolle cultuurhistorische elementen door het behoud 
en hergebruik hiervan;
Proportioneren van de vijver;
Versterken randen van het perceel;
Camoufleren parkeervoorzieningen en (gedeeltelijk) nieuwbouw door 
positionering van beplantingen;
Complementeren interne routing;
Plaatsing geluidswerende voorzieningen bij parkeerplaatsen.

Deze maatregelen uit het inrichtingsplan staan niet in verhouding tot de ingrijpende 
functieverandering die de Vijverhof met het toekennen van gebruiksmogelijkheden voor 
horeca ondergaat. Hoe de uitvoering van het inrichtingsplan bijdraagt aan het herstel 
en behoud van cultuurhistorische elementen, is niet helder, nog afgezien van het feit 
dat het inrichtingsplan niet verduidelijkt wat die elementen precies zijn. De vaagheid 
waarmee de te treffen maatregelen zijn geformuleerd, maakt bovendien twijfelachtig 
of die maatregelen gehandhaafd kunnen worden. Zo wordt er in de toelichting vanuit 
gegaan dat het bestaande laboratoriumgebouw zal worden gesloopt om plaats te maken 
voor het hotel, omdat dit gebouw als een ruimtelijk knelpunt wordt gezien. De sloop 
wordt echter nergens in de planregels gewaarborgd.

Gelet hierop kunnen de omwonenden zich niet aan de indruk onttrekken dat slechts 
lippendienst wordt bewezen aan de cultuurhistorische karakteristieken van de 
Vijverhof, bedoeld om te verbloemen dat het in werkelijkheid gaat om een basale 
horecabestemming. Kenmerkend hiervoor is het 'theehuis' waarin het bestemmingsplan 
voorziet. Weliswaar zijn theekoepels een kenmerkend element van buitenplaatsen,
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maar het theehuis uit het plan heeft een wezenlijk ander karakter. De omvang daarvan 
is vele malen groter dan de theekoepels die van oudsher op de buitenplaatsen aanwezig 
zijn. Daar komt bij dat het theehuis geen ondersteunende recreatiefunctie heeft, zoals 
dat zou moeten zijn, maar een zelfstandige horecavoorziening is. Bovendien was de 
theekoepel op de Vijverhof nog in het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' uit 2003 op 
een heel andere locatie geprojecteerd, namelijk ten oosten van het bestaande 
laboratoriumgebouw, pal naast de nieuw op te richten woning van de 
initiatiefneemster. Dat roept de vraag op waarom in het voorliggende bestemmingsplan 
de nieuwe locatie is gekozen, direct naast de tuin van het noordelijke buurperceel.

ln aanvulling hierop bestaat het gevaar dat verschillende cultuurhistorische waarden 
die thans op de buitenplaats aanwezig zijn, door de uitvoering van het 
bestemmingsplan zullen worden aangetast of zelfs zullen verdwijnen. Zo is niet 
duidelijk hoe het monumentale karakter van de woning uit 1866 zich verhoudt tot de 
hotelfunctie en of de interne verbouwing van het pand gezien de monumentale 
waarden daarvan wel is toegestaan. Daarnaast zullen verschillende bomen worden 
gekapt die door de gemeente zijn aangewezen als monumentaal en 
beschermingswaardig, ook in de directe omgeving van de percelen van de 
omwonenden. De horecagelegenheden met ieder een terras van 200 mz en 
aanlegsteigers voor grote recreatievaartuigen staan haaks op het rustige en stille 
karakter die historische buitenplaatsen zouden moeten hebben.

Kortom, de doelstelling van het plan wordt niet weerspiegeld in de 
bestemmingsplanregels. Reeds daarom is sprake van een gebrekkige onderbouwing van 
het bestemmingsplan en kan dit plan niet worden vastgesteld. In het verlengde daarvan 
wordt op geen enkele wijze recht gedaan aan het hierboven genoemde provinciale en 
gemeentelijke beleid, waaronder de relevante bepalingen uit de Provinciale 
verordening ruimte, waarin het adagium 'behoud door ontwikkeling' bindend wordt 
voorgeschreven. Deze strijdigheid met het provinciale beleid staat eveneens aan de 
vaststelling van het bestemmingsplan in de weg.

De omwonenden wijzen er nog op dat ook het Oudheidkundig genootschap Nifterlake 
een zienswijze over het bestemmingsplan heeft ingediend. Daarin uit het genootschap 
grote bezwaren tegen de horecafunctie, juist vanwege de inbreuk op de 
cultuurhistorische waarden die daarmee wordt gemaakt.

Financiële haalbaarheid en rendabiliteit 

Dat de kosten voor de exploitatie van de buitenplaats aanzienlijk zijn, blijkt duidelijk 
uit de toelichting bij het bestemmingsplan. Hierin wordt op pagina 42 aangegeven dat 
alternatieve inkomstenbronnen zijn onderzocht, maar ontoereikend zijn gebleken. Nu 
de doelstelling van het plan is om het monumentale pand en de cultuurhistorisch 
waardevolle buitenplaats een passende herbestemming te geven, waarbij door het 
creëren van kostendragers een bijdrage wordt geleverd aan het herstel en behoud van 
de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, is essentieel dat het 
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bestemmingsplan voorziet in een financieel haalbaar project dat na voltooiing op een 
bedrijfseconomisch haalbare wijze geëxploiteerd kan worden.

Of de beoogde horecafunctie van de Vijverhof financieel uitvoerbaar is en of sprake kan 
zijn van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie, is op geen enkele wijze 
onderzocht. Wat betreft de financiële haalbaarheid wordt in paragraaf 8.2 van de 
toelichting bij het bestemmingsplan slechts opgemerkt dat de initiatiefneemster over 
voldoende middelen zou beschikken om de voorgestane ontwikkeling te kunnen 
realiseren. Dat is volstrekt onvoldoende. Bovendien is deze stelling ook 
onwaarschijnlijk, omdat de herontwikkeling van de Vijverhof een particulier initiatief 
is. Op voorhand is daarom geenszins zeker dat er voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn om het bestemmingsplan te realiseren.

Zou de ontwikkeling van het bestemmingsplan al financieel haalbaar zijn, dan is 
daarmee nog niet gezegd dat de Vijverhof vervolgens ook op bedrijfseconomisch 
haalbare wijze kan worden geëxploiteerd. De toelichting bij het plan zegt daar 
nauwelijks iets over en beperkt zich tot een beschrijving van de actuele regionale 
behoefte aan het beoogde hotel (zie met name bijlage 2 bij de toelichting, waarin de 
“Toetsing hotel Vijverhof aan de Ladder voor duurzame verstedelijking' van bureau BRO 
is opgenomen). Nog afgezien van het feit dat een eventuele behoefte aan het hotel 
niet betekent dat dit hotel voldoende middelen genereert om in het onderhoud van de 
Vijverhof te voorzien, voldoet deze beschrijving niet aan de eisen die daar in art.

lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt gesteld. Het rapport beperkt zich tot 
de behoefte aan het hotel en besteedt geen aandacht aan de andere stedelijke 
ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet. Bovendien leunt het rapport op 
een kwalitatieve onderbouwing van de behoefte, ten/vijl een kwantitatieve 
onderbouvw'ng ontbreekt. Zo is er geen enkele vergelijking gemaakt met de 
bezettingsgraad van hotels in de directe omgeving van Nieuwersluis. Daarbij komt dat 
de kwalitatieve onderbouwing van de behoefte uitgaat van de onjuiste veronderstelling 
dat sprake zal zijn van een luxe hotel in een bijzonder segment. Dat geldt wellicht voor 
de hotelkamers die in de rijksmonumentale woning worden geprojecteerd, maar niet 
voor verreweg de meeste kamers die in het voormalige laboratoriumgebouw zullen 
worden gevestigd. Als ook nog eens in aanmerking wordt genomen dat het rapport 
grossiert in algemeenheden (bijvoorbeeld een tabel met de ontwikkeling van de 
hotelcapaciteit en de overnachtingen in heel Nederland), bij die algemeenheden vaak 
een bronvermelding ontbreekt en het rapport ook nog eens indicaties bevat dat 
kleinere hotels in de regio helemaal niet rendabel zijn (bijvoorbeeld waar wordt 
opgemerkt dat kleinere, zelfstandige hotels steeds meer concurrentie ondervinden van 
internationale ketens), dan wordt duidelijk dat iedere basis voor de bewering dat er 
daadwerkelijk behoefte bestaat aan de beoogde ontwikkeling, ontbreekt.

Uit onderzoek dat in opdracht van de omwonenden is verricht, blijkt dat geen sprake 
zal zijn van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie. Verwezen wordt naar de 
quickscan 'Beoordeling bedrijfseconomische haalbaarheid Hotel-restaurant te 

Nieuwersluis' die is gemaakt door het bureau Van Spronsen Partners. Deze quickscan 
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is aangehecht als bijlage In de quickscan wordt de investering om de horecafunctie 
te ontwikkelen, afgezet tegen de omzet. Zowel uit een benadering waarin de 
benodigde omzet wordt berekend op basis van de benodigde investering, als uit de 
omgekeerde benadering waarin op basis van de verwachte omzet de mogelijke 
investering wordt berekend, blijkt dat het project financieel niet haalbaar is. Ook een 
huurbenadering laat zien dat de horecafunctie niet op bedrijfseconomisch haalbare 
wijze geëxploiteerd kan worden.

Risico 

De gebrekkige onderbouwing van de financiële haalbaarheid en de rendabiliteit van de 
ontwikkeling brengt een aantal n'sico's met zich mee. In de eerste plaats lijkt de 
gemeente zich rijk te rekenen met een herontwikkeling van een vervallen buitenplaats,
terwijl een aanzienlijke kans bestaat dat het project halverwege wordt stilgelegd 
vanwege het ontbreken van financiële middelen. Dat zou een braakliggende bouwput 
tot gevolg hebben.

ln het onwaarschijnlijke geval dat de horeca-ontwikkeling wel zou slagen, dan is in de 
tweede plaats het gevaar dat er een blijvende vraag ontstaat naar aanvullende 
kostendragers om de exploitatie duurzaam in stand te houden. Die vraag kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op evenementen, verdere uitbreiding van de 
horecagelegenheden en een toename van het aantal woningen. De 
bestemmingsplanregels bieden daar ook ruimte voor (bijvoorbeeld in artikel 11.1 onder 

en in de onderbouwende stukken wordt er al op voorgesorteerd (bijvoorbeeld op 
pagina 23 van de toelichting, waar wordt opgemerkt dat de buitenplaats zich perfect 
leent voor de organisatie van Een verdere ontwikkeling van de bedrijfsmatige 
activiteiten op de buitenplaats heeft niet alleen negatieve effecten op het streven naar 
het behoud van de cultuurhistorische waarden, maar zorgt ook voor een verdere 
toename van de negatieve ruimtelijke effecten op de omgeving. Die mogelijke toename 

van de hinder als gevolg van en uitbreiding van de horecafunctie is bij de onderzoeken 
die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen overigens niet in aanmerking 
genomen.

ln de derde plaats is de ontwikkeling van een niet rendabel bedrijf ook voor de 
gemeente een financiële strop. Een faillissement van de initiatiefneemster zou immers 
betekenen dat de uit te keren planschade niet meer kan worden verhaald. De totale 
planschade die door de omwonenden zal worden geleden als gevolg van de vaststelling 
van het bestemmingsplan is aanzienlijk en zal op grond van art. 6.1 lid 1 Wro door de 
gemeente moeten worden vergoed.

De omwonenden concluderen dat het bestemmingsplan niet voorziet in een uitvoerbare 
ontwikkeling, zodat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en daarom 
niet kan worden vastgesteld.
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Gevolgen woon- en leedimaat omgeving 

Beoordeling van de ruimtelijke effecten 

In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt op pagina 39 het standpunt ingenomen 
dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de omliggende functies. Dit 
standpunt wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Weliswaar zijn de milieugevolgen 
van het bestemmingsplan onderzocht, maar de afweging van die gevolgen tegen de 
beperkingen van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen is gebrekkig en 
onvolledig.

De omwonenden vragen zich bovendien in algemene zin af of de onderzoeken niet 
uitgaan van een te rooskleurige invulling van de beoogde horecafunctie van de 
Vijverhof, zodat de onderzoeksresultaten een vertekend beeld geven van de ruimtelijke 
effecten die daadwerkelijk kunnen optreden als gevolg van het bestemmingsplan. Bij 
de onderzoeken is uitgegaan van de ontwikkeling zoals de initiatiefneemster die thans 
voor ogen heeft. Volgens de omwonenden is dat een verkeerde benadering, omdat op 
geen enkele wijze is gewaarborgd dat het deel van de Vijverhof waarop de 
horecafunctie wordt toegestaan, niet wordt doorverkocht aan en ontwikkeld door een 
derde (commerciële) partij. Gezien de aanzienlijke investeringen die met de 
ontwikkeling van de horecafunctie zijn gemoeid, is dat een zeer realistisch scenario.
Een eventuele derde partij is niet gebonden aan de plannen die de initiatiefneemster 
heeft gepresenteerd. Sterker nog, om de benodigde investeringen zo spoedig mogelijk 
terug te verdienen, zal die partij geneigd zijn om het onderste uit de kan te halen en 
de grenzen van het bestemmingsplan op te zoeken. Om de planologische 
aanvaardbaarheid van de horecafunctie te beoordelen, moet in de onderzoeken dus 
worden uitgegaan van de voor de omwonenden meest ongunstige situatie, waarin die 
functie tot het uiterste wordt benut.

In het onderstaande wordt dit algemene uitgangspunt verder uitgewerkt voor de 
diverse ruimtelijke effecten van de ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan 
voorziet.

Verkeersgeneratie 

ln de toelichting bij het bestemmingsplan wordt op pagina 61 aandacht besteed 
aan het verkeer dat gegeneerd wordt door de horecafunctie van de Vijverhof. Daarbij 
wordt uitgegaan van een onjuiste weergave van het verkeer dat bij een representatieve 
bedrijvigheid in het laboratorium wordt gegenereerd.

De weergave van de verkeersaantrekkende werking van het laboratorium is in de eerste 

plaats onjuist, omdat er wordt gerekend met een maximale invulling van de algemene 
kencijfers van de CROW uitgave 317, te weten dat een laboratorium per 100 mz 
minimaal 9.1 en maximaal 10,9 verkeersbewegingen genereert. Daarmee wordt volledig 
geabstraheerd van de feitelijke situatie. Het laboratorium is al jarenlang niet meer in 
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bedrijf en kan zo wordt ook in de toelichting uitdrukkelijk aangegeven realistisch 
gezien ook niet meer in gebruik worden genomen. Kortom, het huidige 
bestemmingsplan staat weliswaar een laboratorium toe op de Vijverhof, maar die 
bestemming-is thans niet meer uitvoerbaar. Om een goed beeld van de gevolgen van de 
verkeersaantrekkende werking te krijgen, moet dus niet worden vergeleken met de 
laboratoriumfunctie, maar met het huidige gebruik van het perceel.

In de tweede plaats geven de kencijfers van de CROW geen realistisch beeld, omdat ze 
zijn afgestemd op het huidige tijdsgewricht en dus niet representatief zijn voor het 
verkeer zoals dat plaatsvond toen het laboratorium nog in bedrijf was. Het 
laboratorium heeft nooit de hoeveelheid verkeersbewegingen gegenereerd die op 
pagina 61 van de toelichting zijn berekend en kon die hoeveelheid toentertijd realiter 
ook niet genereren. De meeste medewerkers van het laboratorium woonden in de 
omgeving en kwamen op de fiets. Dit wordt weerspiegeld in het aantal van slechts 45 
parkeerplaatsen dat op de Vijverhof aanwezig is. Dat aantal komt verreweg niet 
overeen met de gemiddelde verkeersgeneratie van het laboratorium die in de 
toelichting wordt voorgespiegeld. ln de directe omgeving van de Vijverhof was 
toentertijd evenmin andere parkeergelegenheid beschikbaar en dergelijke 
parkeergelegenheid is in de omgeving nog steeds niet aanwezig.

ln de derde plaats is de vergelijking die in de toelichting wordt gemaakt ontoereikend,
omdat daarbij geen enkele aandacht wordt besteed aan de aard van de 
verkeersbewegingen, die bij het gebruik als laboratorium immers wezenlijk anders is 
dan bij een horecafunctie. Vroeger was sprake van woon- en werkverkeer dat zich 
concentreerde op doordeweekse dagen in de ochtend en de middag. ln het geval van 
horeca zal sprake zijn van een constant komen en gaan van verkeer, voornamelijk ook 
in de avonduren en in het weekend. Hier komt het verkeer te water overigens nog bij,
dat door de realisatie van de aanlegsteigers zal worden gegenereerd. Het 
bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het bouwen van een 35 meter lange 
aanlegsteiger, waar recreatievaartuigen kunnen aanmeren met aan boord 75 tot 100 
passagiers.

ln de vierde plaats wordt bij de berekening van de verkeerscijfers in de nieuwe situatie 
uitgegaan van een onvolledig beeld van de ontwikkelingen die het plan toestaat. Zo 
wordt de verkeersgeneratie ten gevolge van dagjesmensen en passanten niet 
meegenomen, bijvoorbeeld van de mensen die komen varen op de omvangrijke 
recreatievaartuigen die kennelijk bij de Vijverhof in gebruik zullen worden genomen.

Concluderend wordt in de toelichting een verkeerd beeld geschetst van de 
verkeersaantrekkende werking van het bestemmingsplan, zodat van een zorgvuldige 
afweging van de ruimtelijke gevolgen van het verkeer geen sprake kan zijn. De 
conclusie in de toelichting dat de te verwachten verkeersgeneratie lager is dan in de 
huidige situatie, is gebaseerd op een papieren werkelijkheid. ln het verlengde van de 
aanzienlijke toename van de verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie,
kunnen verschillende negatieve gevolgen optreden die niet in aanmerking zijn genomen 
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bij het ontwerpen van het bestemmingsplan. Hierbij kan worden gedacht aan een 
veranderde akoestische situatie op de Rijksstraatweg (ten aanzien waarvan in het 
bestaande akoestische onderzoek overigens abusievelijk is uitgegaan van 
verkeerssnelheden van 30 kilometer per uur) en een hogere stikstofdepositie.

De omwonenden willen in dit kader nog specifiek de aandacht vestigen op de 
verkeersonveilige situatie die als gevolg van de aanzienlijk grotere verkeersstroom zal 
ontstaan. Ook in de huidige situatie is de Rijksstraatweg al een overbelaste en 
gevaarlijke weg, waarop met grote snelheden wordt gereden. Zowel de gemeente als 
de provincie hebben dit uitdrukkelijk erkend. Dat roept de vraag op of de 
Rijksstraatweg het aanvullende verkeer als gevolg van de horecafunctie op de Vijverhof 
wel aankan. Voor massaal in- en uitvoegend verkeer is geen plaats, althans, niet zonder 
ingrijpende verkeersmaatregelen, waarin het bestemmingsplan niet voorziet.
Weliswaar wordt aangegeven dat de maximum snelheid op de Rijksstraatweg zal 
worden verlaagd tot 60 kilometer per uur, maar het is de omwonenden niet bekend dat 
daarover al een besluit genomen is. Bovendien wordt er in het bestemmingsplan vanuit 
gegaan dat gebruik kan worden gemaakt van de bestaande uitrit ten noorden van het 
perceel. Die uitn`t is daarvoor veel te smal en is absoluut niet berekend op massaal 
verkeer. De uitrit is bovendien al jaren afgesloten van de Vijverhof en exclusief in 
gebruik bij de bewoners van Rijksstraatweg die de weg inmiddels door verjaring in 
eigendom hebben verkregen. Om de bovengenoemde redenen staan zij het gebruik van 
de uitrit ten behoeve van de beoogde horecafunctie op de Vijverhof niet toe.

Parkeren 

De omwonenden hebben ernstige twijfels bij de berekening van de parkeerbehoefte bij 
de beoogde horecafunctie van de Vijverhof. Die twijfels worden mede opgeroepen door 
de rekenmethodiek die in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt geschetst op 
pagina 63 en verder. Bij het opstellen van de parkeerbalans' zou gebruik zijn gemaakt 
van de beleidsnota parkeren die als deel B onderdeel uitmaakt van het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013. De gepresenteerde cijfers komen voort 

uit de kencijfers die in deze beleidsnota zijn neergelegd. Op de berekende totalen zijn 
twee correcties toegepast voor achtereenvolgens dubbelgebruik en representatieve 
aanwezigheidspercentages.

De omwonenden wijzen er in de eerste plaats op dat bij het berekenen van de 
totaalcijfers op de parkeerbalans is uitgegaan van een onvolledige weergave van de 
gebruiksmogelijkheden die in het bestemmingsplan geboden worden. Zo ontbreekt de 
parkeerbehoefte van dagjesmensen en passanten die op de Vijverhof komen om te 

recreëren (in het geluidsrapport wordt uitgegaan van 100 personen in de buitenruimte 
gedurende 3 uur in de dagperiode en 1 uur in de avondperiode) en is het gebruik van 
het terras bij het restaurant niet meegenomen.

De omwonenden vragen zich in de tweede plaats af of de beleidsnota parkeren nog 
steeds het actuele gemeentelijke beleid is over de parkeerbehoefte bij nieuwe 
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ontwikkelingen. Deze nota is op internet in ieder geval niet terug te vinden. Daarom is 
ook niet na te gaan of de correcties die bij het opstellen van de parkeerbalans zijn 
toegepast voor dubbelgebruik en de representatieve aanwezigheidspercentages, op het 
gemeentelijk beleid kunnen worden gebaseerd.

Het voorgaande is relevant, omdat de correcties die op de totaalcijfers zijn toegepast 

om tot een reële berekening van de parkeerbehoefte te komen, niet representatief 
overkomen. Zo wordt er vanuit gegaan dat 50%van de bezoekers van het theehuis en 
het restaurant afkomstig is van het hotel, terwijl dat fysiek niet mogelijk is. ln het 
hotel kunnen immers maximaal 90 mensen verblijven, terwijl het restaurant en het 
theehuis tezamen een capaciteit hebben van tenminste 280 personen. Bovendien wordt 
hierbij niet in aanmerking genomen dat de parkeerbehoefte die als gevolg van het 
restaurant en het theehuis ontstaat, niet uitsluitend bij gasten bestaat, maar ook bij 
werknemers. Een vermindering van 50% is dus niet redelijk. Ook de 
aanwezigheidspercentages zijn op voorhand niet aannemelijk. Zo wordt gesproken van 
een vergaderruimte die in de avonduren niet wordt gebruikt, terwijl het 
bestemmingsplan ruimte biedt voor een feestlocatie waarin bijvoorbeeld een 
bruiloftsfeest zou kunnen worden georganiseerd dat tot laat op de avond duurt.

Het voorgaande laat zien dat bij het ontwerpen van het bestemmingsplan is uitgegaan 
van een te rooskleurige en onjuiste berekening van de parkeerbehoefte. Het berekende 
aantal van 74 parkeerplaatsen is onvoldoende om de behoefte op te vangen die als 
gevolg van de horecafunctie ontstaat. Bovendien is de vraag hoe gewaarborgd is dat de 
parkeerplaatsen daadwerkelijk worden aangelegd. De omwonenden wijzen er in dit 
verband op dat in de directe omgeving van de Vijverhof geen aanvullende 
parkeergelegenheid is en dat parkeren langs de Rijksstraatweg zeer onveilig en 
absoluut onwenselijk is.

Geluid 

De omwonenden betwijfelen of de akoestische effecten van de ontwikkelingen die in 
het bestemmingsplan zijn voorzien, op juiste wijze en voldoende zijn geïnventariseerd 
in de onderzoeken die aan het plan ten grondslag liggen. Bovendien twijfelen zij aan de 
juistheid van de resultaten, omdat de onderzoeken uitgaan van relatief gunstige 
toekomstscenario's die niet tot de bestemmingsplanregels kunnen worden herleid.

De toelichting bij het bestemmingsplan en het bijbehorende akoestisch onderzoek van 
WINDMILL kenmerken zich door een dogmatische toepassing van de VNG-brochure en 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er ontbreekt een concrete belangenafweging op 
basis van de relevante feiten, belangen en omstandigheden van het geval. De 
omwonenden worden geconfronteerd met een significante wijziging van de akoestische 
situatie, omdat de huidige kantoor- en laboratoriumfunctie plaatsmaakt voor horeca,
inclusief terrassen, buitenrecreatie en aan- en afvarende recreatievaartuigen. Deze 
ontwikkelingen worden direct aan de erfgrens met de buurpercelen gerealiseerd. De 
enkele constatering dat aan de richtnormen van de VNG-brochure zou worden voldaan,
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doet volstrekt geen recht aan de akoestische gevolgen waarmee de omwonenden in en 
rondom hun huizen worden geconfronteerd en evenmin aan het streven om de stilte en 
de rust op historische buitenplaatsen te waarborgen. Het feit dat aan die gevolgen geen 
enkele aandacht is besteed, maakt duidelijk dat van een zorgvuldige ruimtelijke 
belangenafweging geen sprake kan zijn.

Bovendien vragen de omwonenden zich af of de gepresenteerde resultaten van de 
akoestisch onderzoeken wel juist zijn en of aan alle relevante wet- en regelgeving 
wordt voldaan. Zo komt er vrijwel direct aan de erfgrens met het noordelijke perceel 
(en dus binnen de richtafstanden die in de VNG-brochure zijn neergelegd) een terras te 
liggen van 200 mz dat in de zomermaanden tot 23.00 uur in bedrijf kan zijn, waar 
alcohol mag worden geschonken en waar horecaboten kunnen afmeren. Gelet daarop is 
het volstrekt onaannemelijk dat kan worden voldaan aan de streefwaarde voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau die in de brochure is opgenomen voor een rustig 
buitengebied.

Ecologie 

De omwonenden verwachten dat de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan worden 
voorzien, ernstige gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke kenmerken en waarden 
in en rondom het plangebied. In dit verband dient er bijvoorbeeld op te worden 
gewezen dat de steigers waarin het plan voorziet, zijn gelegen in de Vecht en daarmee 
in het Natuur Netwerk Nederland. Daar komt bij dat de aanwezige houtopstanden 
ingrijpend worden gesnoeid, zonder dat is verzekerd dat herplanting zal plaatsvinden.
Ook is het de omwonenden bekend dat er voorheen alles aan werd gedaan om 
verontreiniging van de grote vijver in de tuin van de Vijverhof te voorkomen, terwijl 
daar nu niets meer over wordt vermeld. Bovendien worden in de toelichting bij het 
bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende quickscan verschillende 
aannames gedaan over de afwezigheid van verschillende soorten flora- en fauna (zoals 
vleermuizen), waarbij het zeer de vraag is of die wel juist zijn.

Met het oog hierop bestaat een reële kans dat de uitvoering van het bestemmingsplan 
wordt belemmerd door nadere toestemmingsvereisten die worden gesteld met het oog 
op de bescherming van de aanwezige natuurlijke waarden en kenmerken. Van een 
goede ruimtelijke ordening is daarom geen sprake.

Privacy 

De in het plan voorziene ontwikkelingen hebben ernstige gevolgen voor de privacy van 
de direct omwonenden. Met name het theehuis en de hotelkamers in het voormalige 
laboratoriumgebouw hebben nadelige effecten, omdat ze vrijwel direct grenzen aan de 
tuinen van de omliggende percelen. Vanuit de toekomstige hotelkamers kan recht in de 
tuinen en de huizen aan de Overweer gekeken worden. Dit is goed te zien op de 
plattegronden die zijn aangehecht als bijlage De omwonenden wijzen erop, dat bij 
er bij de ontwikkeling van de Overweer van werd uitgegaan dat op de Vijverhof een 
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woon- of natuurfunctie ontwikkeld zou worden, terwijl daar nu kennelijk (en zonder 
toelichting) vanaf wordt gezien. Het bestemmingsplan bevat geen regels waarmee de 
privacy van de omwonenden wordt gewaarborgd. Sterker nog, het privacy-aspect is in 
het geheel niet meegewogen bij het ontwerpen van het plan. Reeds om die reden kan 
van een goede ruimtelijke ordening geen sprake zijn.

Steigers 

Op grond van artikel 4.1 van de bestemmingsplanregels mogen bij de Vijverhof een 
vijftal steigers in de Vecht aanwezig zijn, waaronder 35 meter lange steiger voor 
recreatievaartuigen. Zeker gezien het feit dat de steigers binnen het Natuur Netwerk 
Nederland zijn gelegen, is het twijfelachtig of daarvoor de benodigde vergunningen en 
ontheffingen kunnen worden verkregen. De omwonenden wijzen er in dit verband op 
dat de gemeente Stichtse Vecht en haar rechtsvoorgangers, tezamen met Waternet,
beperkende maatregelen hebben getroffen om het bijzondere karakter van de Vecht te 

behouden. In het kader van het 'Restauratieplan de Vecht' zijn bijvoorbeeld 
woonboten verplaatst, is de rivier uitgebaggerd en is het aantal vergunningen voor 
rondvaartboten beperkt. Het in gebruik nemen van de vijf steigers voor horeca-
gerelateerde doeleinden staat hier haaks op. Om deze redenen is niet aannemelijk dat 
het bestemmingsplan op het punt van de steigers uitvoerbaar is.

Samenvatting en conclusie 

De belangrijkste ontwikkeling waarin het bestemmingsplan voorziet, is de 
horecafunctie. Die horecafunctie bestaat in ieder geval uit een hotel, een restaurant 

met een terras, een theehuis met een terras, zalenverhuur, aanlegsteigers en de 
mogelijkheid om evenementen te organiseren. Gelet op de ruimtelijke effecten van die 
horecafunctie kan in redelijkheid niet het standpunt worden ingenomen dat het 
bestemmingsplan voldoet aan de eisen die een goede ruimtelijke ordening daaraan 
stelt. Daar zijn tenminste de volgende redenen voor.

Het bestemmingsplan is gegrond op de gedachte dat de horecafunctie een 
ondersteunende kostendrager zou moeten zijn op basis waarvan de 
cultuurhistorische waarden van de buitenplaats kunnen worden hersteld en 
behouden. Het plan waarborgt dat herstel en behoud echter niet. Sterker nog, in 
het bestemminsplan is de horecafunctie leidend, terwijl de cultuurhistorische 
waarden als gevolg van het plan zullen afnemen.
De ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet, zijn financieel niet 
haalbaar. Bovendien is een economisch haalbare exploitatie onmogelijk.
De onderzoeken naar de ruimtelijke effecten die aan het bestemmingsplan ten 

grondslag liggen, gaan uit van een te rooskleurig beeld van de negatieve invloed 
van de horecafunctie op de omliggende percelen, omdat daarbij onjuiste 
uitgangspunten worden gehanteerd. Bovendien wordt bij die onderzoeken slechts 
rekening gehouden met de plannen die de initiatiefneemster thans voor ogen 
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heeft. Het bestemmingsplan biedt echter meer ontwikkelruimte, zodat op grond 
van dat plan aanvullende negatieve effecten kunnen ontstaan.
De horecafunctie op de Vijverhof zal veel meer verkeer genereren dan in de 
toelichting bij het bestemmingsplan wordt verondersteld. Bovendien wordt in de 
toelichting een vergelijking gemaakt met een fictieve situatie die niet 
representatief is voor de wijze waarop het laboratorium feitelijk heeft 
gefunctioneerd.
De berekende parkeerbalans is onjuist. Er zijn veel meer parkeerplaatsen nodig 
dan in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt verondersteld.
Als gevolg van de uitvoering van het bestemmingsplan zullen ecologische 
waarden worden aangetast.
Bij het-ontwerpen van het bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de 
privacy van de omwonenden. V r 

i 

De mogelijkheid voor het aanleggen van de steigers is in strijd met het beleid van 
de provincie, de gemeente en het waterschap.

De omwonenden verzoeken u deze zienswijze bijde verdere besluitvorming in 
aanmerking te nemen en van de vaststelling van-het bestemmingsplan af' te zien.

Hoogachtend,

FSSE 
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0 Proeftuin democratie 
O Inwoners betrekken 
Door Ed Kamans 

sncurss vscur`› in zijn speech 
op de Midzomerbijeenkomst keek 
'burgemeester Marc Witteman 
nadrukkelijk vooruit naar de 
komende verkiezingen en de toe-
komst van het lokale bestuur.

Al sinds zijn aanueden maakt de 
burgemeester zich sterk voor de in-
vloed van inwoners op het beleid.
Maar hij maakt zich grote zorgen 
over wat er allemaal wordt uitgestort 
over inwoners en politiek, met name 
via social media en de gevoelens van 

onñrgen.'Het is tijd voor initia-
tie oor een nieuwe democratie,
voor nieuwe vormen, voor echte 
Jetrokkenheid van inwoners, om zo 
/veer vertrouwen te kweken in het 
Jestuur en nieuwe inspiratie te laten 
mtstaan. Je zou mogen zeggen: om 

Duidelijke boodschap voor A 

politiek eninwoners e 

het bestuur weer. toekomstbesten-
dig maken', aldus Marc Witteman.
De korte lijnen tussen inwoners, ge-
meenteraden en colleges van b en 
w maken van gemeenten bij uitstek 
de proeokalen voor vernieuwende 
vormen van democratie. 'In Stichtse 
Vecht kunnen inwoners inspreken 
bij de commissie- en raadsverga-
deringen. Zodat de raad rekening 
kan houden met hun meningen.
Dit is een alom beproefde vorm van 
inwoners betrekken. Toch .is het 
spreekrecht iets wat bij mij soms 
ook vragen oproept. Zeker, er wordt 
g_oed_geiuis_tçrçi naar wat insprekers 
naar-voren brengen. Maar er is nog 
niet echt sprake van een-dialoog. De 
vraag is: hoe uitnodigend zijn we als 
bestuur eigenlijk? En hoe kimnen we 
van inspraak naar samenspraak ko-
men? Naar mijn idee is er dus meer 
nodig dan luisteren alleen. Het gaat 
om het echte gesprek. Het zou mij 
een lief ding waard zijn om onze 
inwoners, nog meer bij het poli-
tieke debat te betrekken en te laten 
meebeslissen over beleid', zo klonk 

het krachtig het bordes van 
Goudestein. 'De olitiék zou meer 
in gesprek moeten sa-
menleving om te horen wa, ensen 
raakt. Want breder in gespfék gaan 
brengt be_g§ip`voor elkaars si-
tuatie, 'geeft mogelijke oplossingen 
en kan een beweging in een dorp 
of wijk in gang zetten. Door over 
schuttingen heen te kijken het 
bestuur zijn volksvertegenwoordi-
gende rol benadrukken en de positie 
van de gemeenteraad versterken.
Het is mijn stellige overtuiging dat 
daadwerkelijke samenspraak leidt-
tot betere besluitvorming.' Burge-_
meestervifrtternan gaf de speech ook 
een sterk persoonlijke inhoud: 'Ik sta 
hier persoonlijk met een dubbel ge-
voel. Ik ben blij dat ikhier samen met 
u van gedachten kan wisselen en kan 
praten over wat u bezighoudt. Maar 
ik voel ook verdriet. De meesten van 
u zijn op' de hoogte van mijn onge-
neeslijlce ziekte. Vreugde en verdriet 
staan soms dicht bij elkaar.'
De hele speech van de burgemeester-
staat op bij Nieuws.
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VAN SPRONSEN 
PARTNERS Inleiding opdracht 

horeca advies 

Inleiding 
Aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis is buitenplaats Vijverhof gelegen. Buitenplaats 
Vijverhof is voorheen gebruikt als kantoorcomplex voor een laboratorium. De toekomstige 
eigenaresse is voornemens de buitenplaats te transformeren tot hotel met maximaal 45 
kamers met restaurant, verdeeld over drie gebouwen.

Huidige situatie 
De buitenplaats bestaat uit een monumentale villa, oud laboratoriumgebouw 1958),

moderner laboratoriumgebouw 1989) met kelder, klein laboratoriumgebouw,
fietsenhokken, parkeerplaats en grote tuin.

Plannen 
Het monumentale pand wordt gerenoveerd en verbouwd tot hotel met acht kamers.
Aan de zuidkant van het gebouw zal een nieuwe serre worden toegevoegd waar het 
restaurant met circa 80 zitplaatsen voor lunch en diner gehuisvest zal worden (244 mz 

De serre grenst aan een half verhard plein welke zal fungeren als terras.
Het oude laboratoriumgebouw wordt gerenoveerd en verbouwd tot hotel met 21-24 
kamers inclusief een lift.
Het moderne laboratoriumgebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuw 
hotelgebouw met circa 14 kamers.
ln de kelder van het gebouw wordt een parkeergarage 6 parkeerplekken) en 
vergaderruimte (95 ml bvo) gerealiseerd.
Er wordt een nieuw woonhuis met boothuls gebouwd.
Aan de waterkant van de Vecht wordt een theehuis met terras 275 bvo)
gerealiseerd.
De huidige parkeerplaats wordt de tuin van het woonhuis. Aan de zuid- en noordzijde van 
het huis worden nieuwe parkeerplekken gerealiseerd met in totaal circa 74 plaatsen.

investeringen 
De beoogde investeringen bedragen E 12 miljoen. Hiervan is circa 6 2 miljoen voor de 
woning en deel van de grond.
De overige 6 10 miljoen betreft de realisatie van het hotel-restaurant.

De opdracht 
De opdracht betreft het beoordelen van de bedrijfseconomische haalbaarheid van de 
realisatie van een hotel-restaurant met 45 kamers in Nieuwersluis, waarmee een investering 
van circa G 10 miljoen gepaard gaat.
Er is geen informatie bekend over het concept. Wij gaan uit van een reguliere 
hotelexploitatie in het hogere segment sterren/vier sterren plus)



VAN SPRONSEN 
PARTNERS Conclusies 

horeca advies 

Condusles 
We gaan uit van een totale omzet van G 1.7 miljoen tot bijna 6 2 miljoen.
De investering van GI 10 miljoen brengt kapitaallasten met zich mee van circa 6 1.250.000)
Het venivachte netto-resultaat is fors negatief 6 700.000 E 800.000).
Op basis van de verwachte investeringen en omzet concluderen we dat er geen sprake is 
van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie.

Het benodigde omzetniveau om bij de beoogde investering te spreken van een haalbare 
exploitatie bedraagt circa 6 4,5 tot E 5,5 miljoen. Dit is ruim 2,5 keer zoveel als de 
verwachte omzet, wat in onze optiek niet realistisch haalbaar is.
De omzet per kamer bedraagt in dit scenario 6 100.000 tot 6 125.000 per kamer. Dit is ruim 
boven het gemiddelde van vijfsterren hotels in Nederland.

Tevens is gekeken naar de maximale investering in relatie tot het verwachte omzetniveau.
Op basis van de omzet is er ruimte voor 6 330.000 6 455.000 aan kapitaallasten.
Indien dit gekapitaliseerd wordt, bedraagt de maximale investering circa 6 3,7 miljoen. Dit 
staat tevens in verhouding tot de normen voor hotels (maximale investering bedraagt circa 
2 maal de omzet).
Deze berekening laat zien dat de beoogde investering van 6 10 miljoen ruim 2,5 keer boven 
de norm ligt.
Ook deze benadering laat zien dat de verhouding tussen investering en omzetpotentieel 
scheef is en er geen sprake is van een bedrijfseconomische haalbare exploitatie.



VAN SPRONSEN 
PARTNERS 

horeca advies 

Een kijk op de markt 

Onderzoeksgebied 
Teneinde een globaal beeld te vormen van de markt in de omgeving, is een onderzoeksgebied 
vastgesteld en weergegeven in bovenstaande kaart. De Kwakel 

Primair: De vestigingsgemeente Stichtse Vecht met circa 64.000 inwoners.
Secundair: Gemeente Ronde Venen met circa 43.000 inwoners en de gemeente Wijde Meren met 
circa 24.000 inwoners.

Hotelaanbod 
In het gebied liggen 18 hotels met in totaal ruim S00 kamers.

Hotelconcurrentie 
Wij gaan er van uit dat onderhavig hotel in Nieuwersluis zich in het luxe segment zal positioneren.
Om een beeld te vormen van de aanwezige markt in dit segment is gekeken naar het vier-
sterrensegment (ruim 380 kamers).
Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van deze hotelconcurrenten.
De gemiddeld gewogen kamerprijs voor een tweepersoonskamer bedraagt (inclusief ontbijt voor 
twee personen) 6 132 tot 6 140. De prijzen bij De Driesprong liggen hoog, wat te verklaren is door 

Exclusief ontbijt ligt de prijs rond de C 100 C 110. Let wel: Gepubliceerde prijzen liggen 
doorgaans hoger dan de daadwerkelijk gemiddelde kamerprijs per verkochte kamer (oorzaak:
bijvoorbeeld; zakelijke allotments en aanbiedingen in laagseizoen). Ter illustratie: de gemiddelde 
kamerprijs per verkochte kamer in Noord-Holland en Midden Nederland ligt tussen 6 70 en 6 80 
(bron Hosta 2016).

Zakelijke vraag 
Om de zakelijke aantrekkelijkheid te bepalen vergelijken wij het onderzoeksgebied met het landelijk 
beeld 

in het onderzoeksgebied ligt de bedrijvigheid (bedrijven per 1.000 inwoners) relatief hoog en zijn 
de voor hotellerie belangrijke branches goed vertegenwoordigd. Dit is positief voor de vraag naar 
hotels.
De bedrijven in het gemiddeld zijn gemiddeld fors kleiner, wat negatief is voor de vraag naar 
hotels.

Toeristische vraag 
l-let gebied kent een beperkt toeristisch karakter.
In Stichtse Vecht liggen diverse landgoederen en een fort.
De Vinkeveense Plassen trekken jaarlijks circa 600.000 bezoekers, veelal dagrecreanten en 
watersporters. Ook de Loosdrechtse Plassen trekken met name publiek dat komt om te 
wandelen, fietsen en recreëren.

Conclusie:
Wij beoordelen de vraag naar hotels als gemiddeld/middelmatig.

mhoven 

het feit dat dit verhuur van gemeubileerde appartementen inclusief woongedeelte betreft. N R 

Uithoorn 

l fu 

Noorilevr 

1 Hotelsuits De Driesprong 

.Loc 

Maartensdijk 

Bron: Googfe Maps-

2 Villa Lokeend 

3 Prlncßs Hotel Loosdrecht-Amsterdam 
4 Hotd Hampshire- Mijdrecht 

5 Van der Valk Breukelen 

Gewogen kamerprijs inclusief ontbijt 

Bron: HorecaDNA en Boolring.com 
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leúijven 6.185 1.470.645 
ledrijvenper1.m0inwoners 
Auudeelgroot-entuuenlundei IGM ISK 
Aandeel nkelilu dienstverlening 

Mltdeeloverhehandns 

Auiullfbißibdsll 17.960 9.715 7.735.240 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 
Arbeidspiaatun inwoners 

Bron: CBS 



VAN SPRUNSEN Investering, nanciering en omzetprognose 
St PARTNERS 

horeca advies 

Investering 
Wij gaan uit van een investering van C 10 miljoen voor de realisatie van het hotel.
De verdeling naar investeringsposten is op basis van normverdeling ingeschat, teneinde 
een beeld te vormen van de indicatieve afschrijvingen.
Teruggerekend bedraagt de investering per kamer ruim E 220.000. De norm voor een 
viersterren kamerhotel light op circa C 125.000 C 150.000. Dit impliceert dat de beoogde 
investering fors bovengemiddeld is.

Financiering 
We gaan er van uit dat de financiering geheel met eigen vermogen wordt gerealiseerd, met 
een taakstellend rendement van 

Kapitaallasten 
De totale kapitaallasten bedragen circa C 1.250.000.

Omzet 
Pietel 

Wij gaan uit van kamerbezetting van 60-65% bij een gemiddelde kameropbrengst per 
verkochte kamer van C 90 6 95. Dit is bovengemiddeld, maar gezien de historische 
uitstraling van het gebouw verwachten wij dat het concept zich bovenin de markt zal 
positioneren.
We gaan uit van gemiddeld 1,5 persoon per kamer, waarbij 80% van de gasten gebruikt 
maakt van het ontbijt (kosten 6 

De omzet logies ontbijt bedraagt hiermee C 1,1 C 1,2 miljoen.

Restaurant theehuis 
Voor het restaurant en theehuis gaan we uit van een gemiddelde omzet van E 3.000 tot 
63.500 per verkoopvloeroppervlakte.
De omzet bedraagt hiermee C 500.000 tot C 600.000.

Zag 
Voor de zalen gaan we uit aan gemiddelde zaalbezettlng. De omzet bedraagt C 115.000 tot 
E 160.000 

Totaal omzet 
We gaan uit van een totale omzet van C 1.7 miljoen tot bijna C 2 miljoen.
Dit komt neer op circa C 40.000 per kamer, rond het niveau van een gemiddeld vier 
sterrenhotel (bron Hosta 2016).
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VAN SPRONSEN 
PARTNERS 

horeca advies 

Exploitatiebegroting 
Uitgaande van een normexploitatie bedraagt het 
bedrijfsresultaat voor kapitaallasten 24-28% van de 
omzet 420.000 6 560.000).
In jaar 1 gaan we uit van licht hogere (relatief)
verkoopkosten en algemene kosten (vanwege de 
opstart)
Door de forse kapitaallasten 1.250.000) is er een 
fors negatief resultaat van 6 700.000 E 800.000.

Conclusie 
Op basis van de verwachte investeringen en omzet 
concluderen we dat er geen sprake is van een 
bedrijfseconomisch haalbare exploitatie.

IAAR 1 JAAR P JAAR Z JÂAR 4 S 
EXPLOWATIEPRCGNOSE 

A I I F x NJH. Jr- .il i "Iv al Uw' .iuili \JM JJ 

Omzet 
Logies 916.515 951.993 51,896 988.128 1.014.244 1.014.244 51.296 
F&B 765.791 44,096 815.245 44,496 841.450 44,296 867.655 44,296 885.155 
Zalen 57.488 3,396 68.985 74.734 3,996 80.483 4,196 80.483 
TOTALEOMZET 1.739.793 100.096 1.636.223 1M,096 1.979.361 1lII,0%

Inkoop 

Exploitatiebegroting haalbaarheid 

F&B 229.737 244.573 252.435 260.297 265.547 30,096 

Exploltatlelxosten 

TOTALE INKOOP 229.737 244.573 252.435 260.297 265.547 

BRU'l'O-WINST 1.510.056 1.591.649 1.651.377 1.714.335 

Personeelskosten 695.917 725.300 742.681 39,096 755.517 38,596 752.355 
Huisvestíngskosten 191.377 196.476 10,796 199.953 204.008 10,496 203.928 10,396 
Verkoopkosten 86.990 73.449 4,096 76.172 4,096 78.495 79. 195 4,096 
Algemene kosten 113.087 6,596 110.173 6,096 114.259 117.743 6,096 118.793 6,096 

 TMT VOOR 
KAPITAALLASIEN 422.665 

Kapltaallasten 
Rentekosten 402.200 
Afschrljvlngen 855.000 

404.800 
865.1110 

518.811 

22.096 404.400 
47,196 875.000 

546.242 

21,296 402.200 
885.000 

20.596 
895.000 

TOTAL! KOSTEN 1.037.371 62,50% 1.105.406 60,20% 1.133.065 59,50% 1.155.543 53,30% 1.154.271 53,30%

20,296 

TOTAL! KAPITAALLASTEN 1.257.200 1.269.IN 1.279.4U 

Netto resultaat -834.515 783.557 760.589 

67,296 1.297.200 

-740.958 
Afschrijvlngen 855.000 865.000 875.000 

1.295.N0 

-734.936 

RIHO-IESQJLTMT -034.515 43.096 -703.551 -140.599 -754.936 

BETALJNGSCAPACHEJ1 JAAR1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 

Aossi ngen 
Vennootsdmapsbelastlng 

Cßh-flow 20.495 91.443 114.411 

Vervangíngsinvesterlngen 25.000 50.000 50.000 

144.042 

50.M0 50.000 
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Scenario's 

Benodigde omzet 
Tevens is gekeken welk omzetniveau benodigd is om bij de beoogde investering te spreken van een haalbare exploitatie.
De uitkomst geeft een beeld van het realiteitsgehalte, oftewel: wijkt de benodigde omzet fors af van de verwachte 
omzetprognose of is het verschil overbrugbaar.
Om dit te berekenen is gekeken naar de EBITDA.Deze dient 24-28 van de omzet te bedragen.
Daarnaast gaan we uit van een gewenst netto resultaat van 
Het verschil betreft de ruimte voor kapitaallasten.
We stellen een minimum voor kapitaallasten (sec de afschrijvingen, voor het geval er geen rendement over de 
investering berekend wordt) en een maximum (afschrijvingen en rente).
Deze berekening laat zien dat een omzet benodigd is van circa 6 4,5 tot E 5,5 miljoen. Dit is ruim 2,5 keer zoveel als de 
verwachte omzet, wat in onze optiek een te groot verschil is.
De omzet per kamer bedraagt in dit scenario E 100.000 tot E 125.000 per kamer. Dit is ruim boven het gemiddelde van 
vijfsterren hotels in Nederland 85.000 tot E 90.000, bron Hosta 2016).

Maximale investering 
Tevens is gekeken naar de maximale investering in relatie tot het verwachte omzetniveau.
Om dit te berekenen is gekeken naar de EBITDA.Deze dient 24-28 van de omzet te bedragen.
Daarnaast gaan we uit van een gewenst netto resultaat van 
Het verschil betreft de ruimte voor kapitaallasten.
We stellen een minimum voor kapitaallasten (sec de afschrijvingen, voor het geval er geen rendement over de 
investering berekend wordt) en een maximum (afschrijvingen en rente).
Hieruit blijkt dat er ruimte is voor 6 330.000 aan kapitaallasten (indien alleen afschrijvingen gelden) tot 6455000 
(afschrijving en rente).
indien dit gekapitaliseerd wordt is te zien dat de maximale investering circa 6 3,7 miljoen bedraagt. Dit staat tevens in 
verhouding tot de normen voor hotels (maximale investering bedraagt circa 2 maal de omzet).
Deze berekening laat zien dat de beoogde investering ruim 2,5 keer boven de norm ligt.
Ook deze benadering laat zien dat de verhouding tussen investering en omzetpotentieei ongezond is en er geen sprake 
kan zijn van een bedrijfseconomische haalbare exploitatie.

Huurbenadering 
Tevens is gekeken naar een benadering vanuit een mogelijke huursituatie.
Om dit te berekenen is gekeken naar de investering in grond, gebouw, installaties en een deel aanloopkosten, totaal circa 
C 7,5 miljoen.
Uitgaande van een norm rendement van bedraagt de minimale huur C 450.000, wat neerkomt op 24% van de 
verwachte gemiddelde omzet.
De norm voor huur van een hotel bedraagt tot 16% van de omzet. Dit komt neer op gemiddeld G 226.000 en maximaal 
C 300.000.
Dit staat nog los van een beoordeling over de investering in inrichting.
Deze berekening laat zien dat de maximaal te dragen huur circa 33% lager ligt dan de huur gebaseerd op norm 
rendement.
Ook deze benadering laat zien dat de verhouding tussen investering en omzetpotentieei ongezond is en er geen sprake 
kan zijn van een bedrijfseconomische haalbare exploitatie.

Benodigd 
Kapitaallasten 875.000 1.277.720 
Resultaat 

Kapitaallasten 
Omzet C 4.605.263 C 5.555.304 
Omzet/ka mer C 102.339 C 123.451 

frumii mij' lkliiumiil 

Omzet C 1.739.793 C 1.979.881 
Benodigd EBITDA 
Resultaat 
Kapitaallasten 96 
Kapitaallasten 330.561 455.373 
Kapitalisatie C 3.777.836 C 3.563.947 
Gemiddelde investering C 3.670.892 

investering vastgoed en grond C 7.500.000 
Norm rendement 
Rendement/huur C 450.000 
Verwachte omzet C 1.884.518 
Huurpercentage 

Norm huur minimaal C 150.761 
Norm huur maximaal C 301.523 16%
Norm huur gemiddeld C 226.142 



Bijlage 4.1 



oo
vv

o 

Fhvtnrplmtsen, Terms bij restaurant, 17|e|›Iuis tan-ns, stcígln. De 
is gmuieerdmetdz ruk lijn 

Un 

oø
vv

o 

oo
va

o 
oo

oq
o 

ov
v-

o 
oooø 

co
on

 

een 

con 

ov
v 

ov
.

Afstand tot buurperceel Noordzijde 

vo 

ov
e 

voo 

va 



Bijlage 4.2 



Kaart woonomgeving plan 
Vijverhof 

Exacte maatvoering kelder blijkt niet uit plan,
is daarom met stippellijn aangegeven.

Terrassen zijn gebaseerd op figuur 4.3 in ruim-
telijke onderbouwing. Bij bestemming hotel zijn 
geen voorwaarden voor terras opgenomen. Bij 
theehuis en restaurant zijn wel voorwaarden voor 
terras opgenomen.

6 juli 2017 
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Datum: 12 juli 2017 
Uw Zienswijze Vijverhof Z/17/112458 +31 70 313 10 78 
Onze 4520/DKO +31 6 31 74 35 28 
Van: Korsse, advocaat korsse@feltz.nl 


Betreft: Jue/ Gemeente Stichtse Vecht herontwikkeling Vijverhof 


Geachte leden van de raad,


Inleiding 


Op 2 juni 2017 heeft u het bestemmingsplan 'Vijverhof Nieuwersluis' ter inzage gelegd 
(NL.|MRO.1904.BPVijverhofNWS-OW01, hierna: het 'bestemmingsplan'). Het 
bestemmingsplan voorziet (onder meer) in de bouw en het gebruik van een hotel, een 
restaurant, een theehuis, een woning en vijf aanlegsteigers ter plaatse van 
buitenplaats de 'Vijverhof' aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. Op de Vijverhof is 
momenteel een vervallen laboratoriumgebouw aanwezig, alsmede een 
rijksmonumentale woning die thans is ingericht als kantoorruimte. De buitenplaats is in 
onbruik geraakt en vervallen. Het bestemmingsplan is ontworpen in opdracht van 
mevrouw van der Ven (hierna: de 'initiatíefneemster') die het perceel wil aankopen 
om het te ontwikkelen.


U heeft tot en met 13 juli 2017 de gelegenheid geboden om een zienswijze over het 
bestemmingsplan in te dienen. Namens de volgende omwonenden (in deze zienswijze 
gezamenlijk aangeduid als de 'omwonenden') maak ik hierbij van deze gelegenheid 
gebruik:


mevrouw Balder, Rijksstraatweg 2 te Nieuwersluis;
de heer Van Plateringen en de heer Keunen, Rijs_straatweg 4 te 


Nieuwersluis;
3 


de heer en mevrouw Jue, Rijksstraatweg 8 te Nieuwersluis;


Van der Feltz advocaten Javastraat 22 2585 AN Den Haag Postbus 85615 2508 CH Den Haag 
+31 31 31 050 l +31 31 31 060 info@feltz.nl 


Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de naamloze vennootschap Van der Feltz Advocaten gevestigd te Den Haag 


en ingeschreven in het handelsregister onder 27364182. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is een beperking van aansprakelijkheid 


opgenomen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter grife van de rechtbank te Den Haag onder 40/2012 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.







mevrouw Ríschke-Hesselink, Rijksstraatwet 10 te Nieuwersluis;
mevrouw Hafkamp, Rijksstraatweg 10A te Nieuwersluis;
de heer Braun, Rijksstraatweg 14 te Nieuwersluis;
de heer Kroijmans, Rijksstraatweg 18 te Nieuwersluis;
de heer Stefels, Rijksstraatweg 24 te Nieuwersluis;
de heer Kabalt, Rijksstraatweg 28 te Nieuwersluis;
mevrouw Kruisinga, Rijksstraatweg 36 te Nieuwersluis;
de heer Van den Bergh, Rijksstraatweg 70 te Nieuwersluis;
de heer In Veld, Overweer 1 te Breukelen;
de heer Breure en mevrouw Breure/Jacquemijns, Overweer 2 te 


Breukelen;
de heer Sivirsky, Overweer 15 te Breukelen;
de heer Kramer en mevrouw Kramer de Klerk, Overweer 16 te Breukelen;
de heer Cook en de heer Tsakos, Overweer 17 te Breukelen;
mevrouw Hoogendijk-Kuiper, Overweer 18 en 21 te Breukelen;
de heer Goverse en mevrouw Goverse-Van Dijk, Overweer 20 te Breukelen;
de heer Van Lochem, Overweer 24 te Breukelen;
mevrouw Winninghof, Overweer 26 te Breukelen;
de heer Boekhoff, Overweer 35 te Breukelen;
de heer Kuhne en mevrouw Oelssen, Overweer 36 te Breukelen;
de heer en mevrouw Bradley, Overweer 38 te Breukelen;
de heer en mevrouw Kemner, Overweer 41 te Breukelen;
de heer Compier en mevrouw Haven, Zandpad 27 te Nieuwersluis;
mevrouw Van Zuijlen, Straatweg 195 te Breukelen;
de heer Kels, Mijndensedijk 86 te Nieuwersluis.


Direct na de bekendmaking van de plannen van de initiatiefneemster hebben de 
omwonenden daartegen bezwaren kenbaar gemaakt. Dit hebben zij onder meer gedaan 
via twee brieven aan de initiatiefneemster en via twee inspraakavonden die werden 
georganiseerd op respectievelijk 21 februari 2017 en 23 mei 2017 (parallel aan een 
peiling onder de gemeenteraadsleden). De bezwaren van de omwonenden richtten zich 
van begin af aan met name op de horecafunctie die in het bestemmingsplan aan het 
perceel wordt toebedeeld en de gevolgen hiervan voor het woon- en leefklimaat in de 
directe omgeving van het plangebied.


De omwonenden voelen zich niet gehoord. ln paragraaf 9.2 van de toelichting wordt 
weliswaar aangegeven dat het plan verschillende malen is aangepast naar aanleiding 
van hun bezwaren, maar dit is eenvoudigweg niet waar. De gepresenteerde plannen 
hebben tot nu toe slechts marginale wijzigingen ondergaan. Die wijzigingen hebben 
bovendien geen van alle betrekking op de horecafunctie. Deze horecafunctie, die in de 
kern bestaat uit een hotel, een restaurant met een terras, een theehuis met een 
terras, zaalverhuur, aanlegsteigers en de mogelijkheid om evenementen te 


organiseren, is geheel intact gebleven en in het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan 
opgenomen.
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Nu de bewoners van vrijwel alle percelen in de directe omgeving van de Vijverhof 
ernstige bezwaren hebben tegen de horecafunctie waarin het bestemmingsplan 
voorziet, geeft het geen pas dat de vaststelling van dit plan wordt doorgezet zonder 
dat aan die bezwaren serieuze aandacht wordt besteed. Zeker niet, nu de 
burgemeester in zijn recente speech op de Midzomernachtbijeenkomst nog een lans 
heeft gebroken voor de invloed van inwoners op het beleid, voor echte betrokkenheid 
van inwoners en voor daadwerkelijke samenspraak, zodat de kwaliteit van de 
gemeentelijke besluitvorming verbeterd kan worden (zie hierover het krantenartikel 
dat is aangehecht als bijlage Deze woorden staan haaks op de totstandkoming van 
het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan, waarin het woon- en leefklimaat van de 
omwonenden moet wijken voor een commercieel horeca-initiatief.


Om deze redenen willen de omwonenden zich in deze zienswijze nogmaals uitspreken 
tegen het bestemmingsplan 'Vijverhof Nieuwersluis' en uw raad verzoeken het plan 
niet vast te stellen. Ter onderbouwing hiervan wordt er in de eerste plaats op gewezen 
dat de doelstelling die blijkens de toelichting aan het plan ten grondslag ligt, niet zal 
worden waargemaakt (onder Vervolgens wordt de bezorgdheid uitgesproken over de 
verschillende negatieve ruimtelijke effecten die de uitvoering van het bestemmingsplan 
zal hebben voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden (onder Er wordt 
afgesloten met de conclusie dat van een goede ruimtelijke ordening geen sprake kan 
zijn (onder 


Behoud en versterking van cultuurhistorische kwaliteiten 


Doelmatigheid van het plan 


Uit de toelichting blijkt dat het doel van het bestemmingsplan primair is om een 
kwalitatieve impuls te geven aan de buitenruimte op de Vijverhof en daarmee de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden te versterken. Dit doel kan volgens de 
toelichting alleen worden bereikt door een zorgvuldige vormgeving van de 
transformatie van de buitenplaats, op basis van de ontstaansgeschiedenis. Daarbij 
speelt een rol dat buitenplaatsen oorspronkelijk de gelegenheid boden om aan de 
drukte van de stad te ontkomen. Buitenplaatsen waren een buitenoase, bestaande uit 
een huis met een omliggend park. De herontwikkeling van de Vijverhof biedt volgens de 
toelichting de gelegenheid om de allure die van oudsher bij een buitenplaats hoort, in 
samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden te behouden en te 


herstellen. De horecafunctie die in het bestemmingsplan is opgenomen, is daarbij 
bedoeld als een versterkend en ondersteunend element.


Dit streven naar het herstel en het behoud van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van de Vijverhof wordt onderstreept in het provinciale en 
gemeentelijke beleid. In de Provinciale ruimtelijke structuurvisie wordt onderstreept 
dat de kwaliteiten van historische buitenplaatszones onder hoge druk staan. De 
provincie wil ruimte bieden voor het ontwikkelen van buitenplaatsen ten behoeve van 
economische kostendragers voor het behoud van de desbetreffende waarden. De 
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specifieke kwaliteiten van de zone waarin de buitenplaats is gelegen, staan daarbij 
centraal. Eén van die kwaliteiten is rust en stilte. Dit provinciale beleid is bindend 
verankerd in de Provinciale verordening ruimte en de Leidraad 'Behoud door 
ontwikkeling van Historische Buitenplaatsen'. Ook in het gemeentelijk beleid wordt het 
behoud van de buitenplaats nagestreefd. Zeer recent is door de gemeente Stichtse 
Vecht de samenwerking aangegaan met de provincie Utrecht op het gebied van cultuur,
erfgoed en recreatie. Daarin staat de bijzondere buitenplaatszone van de Vechtstreek 
centraal. Hierover is uitgebreid verslag gedaan in het krantenartikel dat is aangehecht 
als bijlage 


De bestemmingsplanregels geven echter blijk van een tegenovergestelde ontwikkeling.
Niet het herstel en behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden staat 


centraal, maar de horecafunctie. De horecafunctie zou een ondersteunende 
kostendrager moeten zijn, maar heeft onmiskenbaar de overhand. Tegenover het hotel,
het restaurant, het theehuis, de zaalverhuur en de accommodatie van recreatievaart,
staat een zeer beperkt inrichtingsplan (bijlage 1 bij de bestemmingsplanregels), dat 
slechts de volgende zeven, zeer algemeen geformuleerde maatregelen bevat:


Zichtveld op de Vecht herstellen door het plaatselijk amoveren van de 
grondwallen, beplantingen en het eilandje in de vijver;
Reanimatie van waardevolle cultuurhistorische elementen door het behoud 
en hergebruik hiervan;
Proportioneren van de vijver;
Versterken randen van het perceel;
Camoufleren parkeervoorzieningen en (gedeeltelijk) nieuwbouw door 
positionering van beplantingen;
Complementeren interne routing;
Plaatsing geluidswerende voorzieningen bij parkeerplaatsen.


Deze maatregelen uit het inrichtingsplan staan niet in verhouding tot de ingrijpende 
functieverandering die de Vijverhof met het toekennen van gebruiksmogelijkheden voor 
horeca ondergaat. Hoe de uitvoering van het inrichtingsplan bijdraagt aan het herstel 
en behoud van cultuurhistorische elementen, is niet helder, nog afgezien van het feit 
dat het inrichtingsplan niet verduidelijkt wat die elementen precies zijn. De vaagheid 
waarmee de te treffen maatregelen zijn geformuleerd, maakt bovendien twijfelachtig 
of die maatregelen gehandhaafd kunnen worden. Zo wordt er in de toelichting vanuit 
gegaan dat het bestaande laboratoriumgebouw zal worden gesloopt om plaats te maken 
voor het hotel, omdat dit gebouw als een ruimtelijk knelpunt wordt gezien. De sloop 
wordt echter nergens in de planregels gewaarborgd.


Gelet hierop kunnen de omwonenden zich niet aan de indruk onttrekken dat slechts 
lippendienst wordt bewezen aan de cultuurhistorische karakteristieken van de 
Vijverhof, bedoeld om te verbloemen dat het in werkelijkheid gaat om een basale 
horecabestemming. Kenmerkend hiervoor is het 'theehuis' waarin het bestemmingsplan 
voorziet. Weliswaar zijn theekoepels een kenmerkend element van buitenplaatsen,
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maar het theehuis uit het plan heeft een wezenlijk ander karakter. De omvang daarvan 
is vele malen groter dan de theekoepels die van oudsher op de buitenplaatsen aanwezig 
zijn. Daar komt bij dat het theehuis geen ondersteunende recreatiefunctie heeft, zoals 
dat zou moeten zijn, maar een zelfstandige horecavoorziening is. Bovendien was de 
theekoepel op de Vijverhof nog in het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' uit 2003 op 
een heel andere locatie geprojecteerd, namelijk ten oosten van het bestaande 
laboratoriumgebouw, pal naast de nieuw op te richten woning van de 
initiatiefneemster. Dat roept de vraag op waarom in het voorliggende bestemmingsplan 
de nieuwe locatie is gekozen, direct naast de tuin van het noordelijke buurperceel.


ln aanvulling hierop bestaat het gevaar dat verschillende cultuurhistorische waarden 
die thans op de buitenplaats aanwezig zijn, door de uitvoering van het 
bestemmingsplan zullen worden aangetast of zelfs zullen verdwijnen. Zo is niet 
duidelijk hoe het monumentale karakter van de woning uit 1866 zich verhoudt tot de 
hotelfunctie en of de interne verbouwing van het pand gezien de monumentale 
waarden daarvan wel is toegestaan. Daarnaast zullen verschillende bomen worden 
gekapt die door de gemeente zijn aangewezen als monumentaal en 
beschermingswaardig, ook in de directe omgeving van de percelen van de 
omwonenden. De horecagelegenheden met ieder een terras van 200 mz en 
aanlegsteigers voor grote recreatievaartuigen staan haaks op het rustige en stille 
karakter die historische buitenplaatsen zouden moeten hebben.


Kortom, de doelstelling van het plan wordt niet weerspiegeld in de 
bestemmingsplanregels. Reeds daarom is sprake van een gebrekkige onderbouwing van 
het bestemmingsplan en kan dit plan niet worden vastgesteld. In het verlengde daarvan 
wordt op geen enkele wijze recht gedaan aan het hierboven genoemde provinciale en 
gemeentelijke beleid, waaronder de relevante bepalingen uit de Provinciale 
verordening ruimte, waarin het adagium 'behoud door ontwikkeling' bindend wordt 
voorgeschreven. Deze strijdigheid met het provinciale beleid staat eveneens aan de 
vaststelling van het bestemmingsplan in de weg.


De omwonenden wijzen er nog op dat ook het Oudheidkundig genootschap Nifterlake 
een zienswijze over het bestemmingsplan heeft ingediend. Daarin uit het genootschap 
grote bezwaren tegen de horecafunctie, juist vanwege de inbreuk op de 
cultuurhistorische waarden die daarmee wordt gemaakt.


Financiële haalbaarheid en rendabiliteit 


Dat de kosten voor de exploitatie van de buitenplaats aanzienlijk zijn, blijkt duidelijk 
uit de toelichting bij het bestemmingsplan. Hierin wordt op pagina 42 aangegeven dat 
alternatieve inkomstenbronnen zijn onderzocht, maar ontoereikend zijn gebleken. Nu 
de doelstelling van het plan is om het monumentale pand en de cultuurhistorisch 
waardevolle buitenplaats een passende herbestemming te geven, waarbij door het 
creëren van kostendragers een bijdrage wordt geleverd aan het herstel en behoud van 
de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, is essentieel dat het 
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bestemmingsplan voorziet in een financieel haalbaar project dat na voltooiing op een 
bedrijfseconomisch haalbare wijze geëxploiteerd kan worden.


Of de beoogde horecafunctie van de Vijverhof financieel uitvoerbaar is en of sprake kan 
zijn van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie, is op geen enkele wijze 
onderzocht. Wat betreft de financiële haalbaarheid wordt in paragraaf 8.2 van de 
toelichting bij het bestemmingsplan slechts opgemerkt dat de initiatiefneemster over 
voldoende middelen zou beschikken om de voorgestane ontwikkeling te kunnen 
realiseren. Dat is volstrekt onvoldoende. Bovendien is deze stelling ook 
onwaarschijnlijk, omdat de herontwikkeling van de Vijverhof een particulier initiatief 
is. Op voorhand is daarom geenszins zeker dat er voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn om het bestemmingsplan te realiseren.


Zou de ontwikkeling van het bestemmingsplan al financieel haalbaar zijn, dan is 
daarmee nog niet gezegd dat de Vijverhof vervolgens ook op bedrijfseconomisch 
haalbare wijze kan worden geëxploiteerd. De toelichting bij het plan zegt daar 
nauwelijks iets over en beperkt zich tot een beschrijving van de actuele regionale 
behoefte aan het beoogde hotel (zie met name bijlage 2 bij de toelichting, waarin de 
“Toetsing hotel Vijverhof aan de Ladder voor duurzame verstedelijking' van bureau BRO 
is opgenomen). Nog afgezien van het feit dat een eventuele behoefte aan het hotel 
niet betekent dat dit hotel voldoende middelen genereert om in het onderhoud van de 
Vijverhof te voorzien, voldoet deze beschrijving niet aan de eisen die daar in art.


lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt gesteld. Het rapport beperkt zich tot 
de behoefte aan het hotel en besteedt geen aandacht aan de andere stedelijke 
ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet. Bovendien leunt het rapport op 
een kwalitatieve onderbouwing van de behoefte, ten/vijl een kwantitatieve 
onderbouvw'ng ontbreekt. Zo is er geen enkele vergelijking gemaakt met de 
bezettingsgraad van hotels in de directe omgeving van Nieuwersluis. Daarbij komt dat 
de kwalitatieve onderbouwing van de behoefte uitgaat van de onjuiste veronderstelling 
dat sprake zal zijn van een luxe hotel in een bijzonder segment. Dat geldt wellicht voor 
de hotelkamers die in de rijksmonumentale woning worden geprojecteerd, maar niet 
voor verreweg de meeste kamers die in het voormalige laboratoriumgebouw zullen 
worden gevestigd. Als ook nog eens in aanmerking wordt genomen dat het rapport 
grossiert in algemeenheden (bijvoorbeeld een tabel met de ontwikkeling van de 
hotelcapaciteit en de overnachtingen in heel Nederland), bij die algemeenheden vaak 
een bronvermelding ontbreekt en het rapport ook nog eens indicaties bevat dat 
kleinere hotels in de regio helemaal niet rendabel zijn (bijvoorbeeld waar wordt 
opgemerkt dat kleinere, zelfstandige hotels steeds meer concurrentie ondervinden van 
internationale ketens), dan wordt duidelijk dat iedere basis voor de bewering dat er 
daadwerkelijk behoefte bestaat aan de beoogde ontwikkeling, ontbreekt.


Uit onderzoek dat in opdracht van de omwonenden is verricht, blijkt dat geen sprake 
zal zijn van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie. Verwezen wordt naar de 
quickscan 'Beoordeling bedrijfseconomische haalbaarheid Hotel-restaurant te 


Nieuwersluis' die is gemaakt door het bureau Van Spronsen Partners. Deze quickscan 
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is aangehecht als bijlage In de quickscan wordt de investering om de horecafunctie 
te ontwikkelen, afgezet tegen de omzet. Zowel uit een benadering waarin de 
benodigde omzet wordt berekend op basis van de benodigde investering, als uit de 
omgekeerde benadering waarin op basis van de verwachte omzet de mogelijke 
investering wordt berekend, blijkt dat het project financieel niet haalbaar is. Ook een 
huurbenadering laat zien dat de horecafunctie niet op bedrijfseconomisch haalbare 
wijze geëxploiteerd kan worden.


Risico 


De gebrekkige onderbouwing van de financiële haalbaarheid en de rendabiliteit van de 
ontwikkeling brengt een aantal n'sico's met zich mee. In de eerste plaats lijkt de 
gemeente zich rijk te rekenen met een herontwikkeling van een vervallen buitenplaats,
terwijl een aanzienlijke kans bestaat dat het project halverwege wordt stilgelegd 
vanwege het ontbreken van financiële middelen. Dat zou een braakliggende bouwput 
tot gevolg hebben.


ln het onwaarschijnlijke geval dat de horeca-ontwikkeling wel zou slagen, dan is in de 
tweede plaats het gevaar dat er een blijvende vraag ontstaat naar aanvullende 
kostendragers om de exploitatie duurzaam in stand te houden. Die vraag kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op evenementen, verdere uitbreiding van de 
horecagelegenheden en een toename van het aantal woningen. De 
bestemmingsplanregels bieden daar ook ruimte voor (bijvoorbeeld in artikel 11.1 onder 


en in de onderbouwende stukken wordt er al op voorgesorteerd (bijvoorbeeld op 
pagina 23 van de toelichting, waar wordt opgemerkt dat de buitenplaats zich perfect 
leent voor de organisatie van Een verdere ontwikkeling van de bedrijfsmatige 
activiteiten op de buitenplaats heeft niet alleen negatieve effecten op het streven naar 
het behoud van de cultuurhistorische waarden, maar zorgt ook voor een verdere 
toename van de negatieve ruimtelijke effecten op de omgeving. Die mogelijke toename 


van de hinder als gevolg van en uitbreiding van de horecafunctie is bij de onderzoeken 
die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen overigens niet in aanmerking 
genomen.


ln de derde plaats is de ontwikkeling van een niet rendabel bedrijf ook voor de 
gemeente een financiële strop. Een faillissement van de initiatiefneemster zou immers 
betekenen dat de uit te keren planschade niet meer kan worden verhaald. De totale 
planschade die door de omwonenden zal worden geleden als gevolg van de vaststelling 
van het bestemmingsplan is aanzienlijk en zal op grond van art. 6.1 lid 1 Wro door de 
gemeente moeten worden vergoed.


De omwonenden concluderen dat het bestemmingsplan niet voorziet in een uitvoerbare 
ontwikkeling, zodat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en daarom 
niet kan worden vastgesteld.
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Gevolgen woon- en leedimaat omgeving 


Beoordeling van de ruimtelijke effecten 


In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt op pagina 39 het standpunt ingenomen 
dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de omliggende functies. Dit 
standpunt wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Weliswaar zijn de milieugevolgen 
van het bestemmingsplan onderzocht, maar de afweging van die gevolgen tegen de 
beperkingen van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen is gebrekkig en 
onvolledig.


De omwonenden vragen zich bovendien in algemene zin af of de onderzoeken niet 
uitgaan van een te rooskleurige invulling van de beoogde horecafunctie van de 
Vijverhof, zodat de onderzoeksresultaten een vertekend beeld geven van de ruimtelijke 
effecten die daadwerkelijk kunnen optreden als gevolg van het bestemmingsplan. Bij 
de onderzoeken is uitgegaan van de ontwikkeling zoals de initiatiefneemster die thans 
voor ogen heeft. Volgens de omwonenden is dat een verkeerde benadering, omdat op 
geen enkele wijze is gewaarborgd dat het deel van de Vijverhof waarop de 
horecafunctie wordt toegestaan, niet wordt doorverkocht aan en ontwikkeld door een 
derde (commerciële) partij. Gezien de aanzienlijke investeringen die met de 
ontwikkeling van de horecafunctie zijn gemoeid, is dat een zeer realistisch scenario.
Een eventuele derde partij is niet gebonden aan de plannen die de initiatiefneemster 
heeft gepresenteerd. Sterker nog, om de benodigde investeringen zo spoedig mogelijk 
terug te verdienen, zal die partij geneigd zijn om het onderste uit de kan te halen en 
de grenzen van het bestemmingsplan op te zoeken. Om de planologische 
aanvaardbaarheid van de horecafunctie te beoordelen, moet in de onderzoeken dus 
worden uitgegaan van de voor de omwonenden meest ongunstige situatie, waarin die 
functie tot het uiterste wordt benut.


In het onderstaande wordt dit algemene uitgangspunt verder uitgewerkt voor de 
diverse ruimtelijke effecten van de ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan 
voorziet.


Verkeersgeneratie 


ln de toelichting bij het bestemmingsplan wordt op pagina 61 aandacht besteed 
aan het verkeer dat gegeneerd wordt door de horecafunctie van de Vijverhof. Daarbij 
wordt uitgegaan van een onjuiste weergave van het verkeer dat bij een representatieve 
bedrijvigheid in het laboratorium wordt gegenereerd.


De weergave van de verkeersaantrekkende werking van het laboratorium is in de eerste 


plaats onjuist, omdat er wordt gerekend met een maximale invulling van de algemene 
kencijfers van de CROW uitgave 317, te weten dat een laboratorium per 100 mz 
minimaal 9.1 en maximaal 10,9 verkeersbewegingen genereert. Daarmee wordt volledig 
geabstraheerd van de feitelijke situatie. Het laboratorium is al jarenlang niet meer in 
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bedrijf en kan zo wordt ook in de toelichting uitdrukkelijk aangegeven realistisch 
gezien ook niet meer in gebruik worden genomen. Kortom, het huidige 
bestemmingsplan staat weliswaar een laboratorium toe op de Vijverhof, maar die 
bestemming-is thans niet meer uitvoerbaar. Om een goed beeld van de gevolgen van de 
verkeersaantrekkende werking te krijgen, moet dus niet worden vergeleken met de 
laboratoriumfunctie, maar met het huidige gebruik van het perceel.


In de tweede plaats geven de kencijfers van de CROW geen realistisch beeld, omdat ze 
zijn afgestemd op het huidige tijdsgewricht en dus niet representatief zijn voor het 
verkeer zoals dat plaatsvond toen het laboratorium nog in bedrijf was. Het 
laboratorium heeft nooit de hoeveelheid verkeersbewegingen gegenereerd die op 
pagina 61 van de toelichting zijn berekend en kon die hoeveelheid toentertijd realiter 
ook niet genereren. De meeste medewerkers van het laboratorium woonden in de 
omgeving en kwamen op de fiets. Dit wordt weerspiegeld in het aantal van slechts 45 
parkeerplaatsen dat op de Vijverhof aanwezig is. Dat aantal komt verreweg niet 
overeen met de gemiddelde verkeersgeneratie van het laboratorium die in de 
toelichting wordt voorgespiegeld. ln de directe omgeving van de Vijverhof was 
toentertijd evenmin andere parkeergelegenheid beschikbaar en dergelijke 
parkeergelegenheid is in de omgeving nog steeds niet aanwezig.


ln de derde plaats is de vergelijking die in de toelichting wordt gemaakt ontoereikend,
omdat daarbij geen enkele aandacht wordt besteed aan de aard van de 
verkeersbewegingen, die bij het gebruik als laboratorium immers wezenlijk anders is 
dan bij een horecafunctie. Vroeger was sprake van woon- en werkverkeer dat zich 
concentreerde op doordeweekse dagen in de ochtend en de middag. ln het geval van 
horeca zal sprake zijn van een constant komen en gaan van verkeer, voornamelijk ook 
in de avonduren en in het weekend. Hier komt het verkeer te water overigens nog bij,
dat door de realisatie van de aanlegsteigers zal worden gegenereerd. Het 
bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor het bouwen van een 35 meter lange 
aanlegsteiger, waar recreatievaartuigen kunnen aanmeren met aan boord 75 tot 100 
passagiers.


ln de vierde plaats wordt bij de berekening van de verkeerscijfers in de nieuwe situatie 
uitgegaan van een onvolledig beeld van de ontwikkelingen die het plan toestaat. Zo 
wordt de verkeersgeneratie ten gevolge van dagjesmensen en passanten niet 
meegenomen, bijvoorbeeld van de mensen die komen varen op de omvangrijke 
recreatievaartuigen die kennelijk bij de Vijverhof in gebruik zullen worden genomen.


Concluderend wordt in de toelichting een verkeerd beeld geschetst van de 
verkeersaantrekkende werking van het bestemmingsplan, zodat van een zorgvuldige 
afweging van de ruimtelijke gevolgen van het verkeer geen sprake kan zijn. De 
conclusie in de toelichting dat de te verwachten verkeersgeneratie lager is dan in de 
huidige situatie, is gebaseerd op een papieren werkelijkheid. ln het verlengde van de 
aanzienlijke toename van de verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie,
kunnen verschillende negatieve gevolgen optreden die niet in aanmerking zijn genomen 
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bij het ontwerpen van het bestemmingsplan. Hierbij kan worden gedacht aan een 
veranderde akoestische situatie op de Rijksstraatweg (ten aanzien waarvan in het 
bestaande akoestische onderzoek overigens abusievelijk is uitgegaan van 
verkeerssnelheden van 30 kilometer per uur) en een hogere stikstofdepositie.


De omwonenden willen in dit kader nog specifiek de aandacht vestigen op de 
verkeersonveilige situatie die als gevolg van de aanzienlijk grotere verkeersstroom zal 
ontstaan. Ook in de huidige situatie is de Rijksstraatweg al een overbelaste en 
gevaarlijke weg, waarop met grote snelheden wordt gereden. Zowel de gemeente als 
de provincie hebben dit uitdrukkelijk erkend. Dat roept de vraag op of de 
Rijksstraatweg het aanvullende verkeer als gevolg van de horecafunctie op de Vijverhof 
wel aankan. Voor massaal in- en uitvoegend verkeer is geen plaats, althans, niet zonder 
ingrijpende verkeersmaatregelen, waarin het bestemmingsplan niet voorziet.
Weliswaar wordt aangegeven dat de maximum snelheid op de Rijksstraatweg zal 
worden verlaagd tot 60 kilometer per uur, maar het is de omwonenden niet bekend dat 
daarover al een besluit genomen is. Bovendien wordt er in het bestemmingsplan vanuit 
gegaan dat gebruik kan worden gemaakt van de bestaande uitrit ten noorden van het 
perceel. Die uitn`t is daarvoor veel te smal en is absoluut niet berekend op massaal 
verkeer. De uitrit is bovendien al jaren afgesloten van de Vijverhof en exclusief in 
gebruik bij de bewoners van Rijksstraatweg die de weg inmiddels door verjaring in 
eigendom hebben verkregen. Om de bovengenoemde redenen staan zij het gebruik van 
de uitrit ten behoeve van de beoogde horecafunctie op de Vijverhof niet toe.


Parkeren 


De omwonenden hebben ernstige twijfels bij de berekening van de parkeerbehoefte bij 
de beoogde horecafunctie van de Vijverhof. Die twijfels worden mede opgeroepen door 
de rekenmethodiek die in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt geschetst op 
pagina 63 en verder. Bij het opstellen van de parkeerbalans' zou gebruik zijn gemaakt 
van de beleidsnota parkeren die als deel B onderdeel uitmaakt van het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013. De gepresenteerde cijfers komen voort 


uit de kencijfers die in deze beleidsnota zijn neergelegd. Op de berekende totalen zijn 
twee correcties toegepast voor achtereenvolgens dubbelgebruik en representatieve 
aanwezigheidspercentages.


De omwonenden wijzen er in de eerste plaats op dat bij het berekenen van de 
totaalcijfers op de parkeerbalans is uitgegaan van een onvolledige weergave van de 
gebruiksmogelijkheden die in het bestemmingsplan geboden worden. Zo ontbreekt de 
parkeerbehoefte van dagjesmensen en passanten die op de Vijverhof komen om te 


recreëren (in het geluidsrapport wordt uitgegaan van 100 personen in de buitenruimte 
gedurende 3 uur in de dagperiode en 1 uur in de avondperiode) en is het gebruik van 
het terras bij het restaurant niet meegenomen.


De omwonenden vragen zich in de tweede plaats af of de beleidsnota parkeren nog 
steeds het actuele gemeentelijke beleid is over de parkeerbehoefte bij nieuwe 
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ontwikkelingen. Deze nota is op internet in ieder geval niet terug te vinden. Daarom is 
ook niet na te gaan of de correcties die bij het opstellen van de parkeerbalans zijn 
toegepast voor dubbelgebruik en de representatieve aanwezigheidspercentages, op het 
gemeentelijk beleid kunnen worden gebaseerd.


Het voorgaande is relevant, omdat de correcties die op de totaalcijfers zijn toegepast 


om tot een reële berekening van de parkeerbehoefte te komen, niet representatief 
overkomen. Zo wordt er vanuit gegaan dat 50%van de bezoekers van het theehuis en 
het restaurant afkomstig is van het hotel, terwijl dat fysiek niet mogelijk is. ln het 
hotel kunnen immers maximaal 90 mensen verblijven, terwijl het restaurant en het 
theehuis tezamen een capaciteit hebben van tenminste 280 personen. Bovendien wordt 
hierbij niet in aanmerking genomen dat de parkeerbehoefte die als gevolg van het 
restaurant en het theehuis ontstaat, niet uitsluitend bij gasten bestaat, maar ook bij 
werknemers. Een vermindering van 50% is dus niet redelijk. Ook de 
aanwezigheidspercentages zijn op voorhand niet aannemelijk. Zo wordt gesproken van 
een vergaderruimte die in de avonduren niet wordt gebruikt, terwijl het 
bestemmingsplan ruimte biedt voor een feestlocatie waarin bijvoorbeeld een 
bruiloftsfeest zou kunnen worden georganiseerd dat tot laat op de avond duurt.


Het voorgaande laat zien dat bij het ontwerpen van het bestemmingsplan is uitgegaan 
van een te rooskleurige en onjuiste berekening van de parkeerbehoefte. Het berekende 
aantal van 74 parkeerplaatsen is onvoldoende om de behoefte op te vangen die als 
gevolg van de horecafunctie ontstaat. Bovendien is de vraag hoe gewaarborgd is dat de 
parkeerplaatsen daadwerkelijk worden aangelegd. De omwonenden wijzen er in dit 
verband op dat in de directe omgeving van de Vijverhof geen aanvullende 
parkeergelegenheid is en dat parkeren langs de Rijksstraatweg zeer onveilig en 
absoluut onwenselijk is.


Geluid 


De omwonenden betwijfelen of de akoestische effecten van de ontwikkelingen die in 
het bestemmingsplan zijn voorzien, op juiste wijze en voldoende zijn geïnventariseerd 
in de onderzoeken die aan het plan ten grondslag liggen. Bovendien twijfelen zij aan de 
juistheid van de resultaten, omdat de onderzoeken uitgaan van relatief gunstige 
toekomstscenario's die niet tot de bestemmingsplanregels kunnen worden herleid.


De toelichting bij het bestemmingsplan en het bijbehorende akoestisch onderzoek van 
WINDMILL kenmerken zich door een dogmatische toepassing van de VNG-brochure en 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er ontbreekt een concrete belangenafweging op 
basis van de relevante feiten, belangen en omstandigheden van het geval. De 
omwonenden worden geconfronteerd met een significante wijziging van de akoestische 
situatie, omdat de huidige kantoor- en laboratoriumfunctie plaatsmaakt voor horeca,
inclusief terrassen, buitenrecreatie en aan- en afvarende recreatievaartuigen. Deze 
ontwikkelingen worden direct aan de erfgrens met de buurpercelen gerealiseerd. De 
enkele constatering dat aan de richtnormen van de VNG-brochure zou worden voldaan,
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doet volstrekt geen recht aan de akoestische gevolgen waarmee de omwonenden in en 
rondom hun huizen worden geconfronteerd en evenmin aan het streven om de stilte en 
de rust op historische buitenplaatsen te waarborgen. Het feit dat aan die gevolgen geen 
enkele aandacht is besteed, maakt duidelijk dat van een zorgvuldige ruimtelijke 
belangenafweging geen sprake kan zijn.


Bovendien vragen de omwonenden zich af of de gepresenteerde resultaten van de 
akoestisch onderzoeken wel juist zijn en of aan alle relevante wet- en regelgeving 
wordt voldaan. Zo komt er vrijwel direct aan de erfgrens met het noordelijke perceel 
(en dus binnen de richtafstanden die in de VNG-brochure zijn neergelegd) een terras te 
liggen van 200 mz dat in de zomermaanden tot 23.00 uur in bedrijf kan zijn, waar 
alcohol mag worden geschonken en waar horecaboten kunnen afmeren. Gelet daarop is 
het volstrekt onaannemelijk dat kan worden voldaan aan de streefwaarde voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau die in de brochure is opgenomen voor een rustig 
buitengebied.


Ecologie 


De omwonenden verwachten dat de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan worden 
voorzien, ernstige gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke kenmerken en waarden 
in en rondom het plangebied. In dit verband dient er bijvoorbeeld op te worden 
gewezen dat de steigers waarin het plan voorziet, zijn gelegen in de Vecht en daarmee 
in het Natuur Netwerk Nederland. Daar komt bij dat de aanwezige houtopstanden 
ingrijpend worden gesnoeid, zonder dat is verzekerd dat herplanting zal plaatsvinden.
Ook is het de omwonenden bekend dat er voorheen alles aan werd gedaan om 
verontreiniging van de grote vijver in de tuin van de Vijverhof te voorkomen, terwijl 
daar nu niets meer over wordt vermeld. Bovendien worden in de toelichting bij het 
bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende quickscan verschillende 
aannames gedaan over de afwezigheid van verschillende soorten flora- en fauna (zoals 
vleermuizen), waarbij het zeer de vraag is of die wel juist zijn.


Met het oog hierop bestaat een reële kans dat de uitvoering van het bestemmingsplan 
wordt belemmerd door nadere toestemmingsvereisten die worden gesteld met het oog 
op de bescherming van de aanwezige natuurlijke waarden en kenmerken. Van een 
goede ruimtelijke ordening is daarom geen sprake.


Privacy 


De in het plan voorziene ontwikkelingen hebben ernstige gevolgen voor de privacy van 
de direct omwonenden. Met name het theehuis en de hotelkamers in het voormalige 
laboratoriumgebouw hebben nadelige effecten, omdat ze vrijwel direct grenzen aan de 
tuinen van de omliggende percelen. Vanuit de toekomstige hotelkamers kan recht in de 
tuinen en de huizen aan de Overweer gekeken worden. Dit is goed te zien op de 
plattegronden die zijn aangehecht als bijlage De omwonenden wijzen erop, dat bij 
er bij de ontwikkeling van de Overweer van werd uitgegaan dat op de Vijverhof een 
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woon- of natuurfunctie ontwikkeld zou worden, terwijl daar nu kennelijk (en zonder 
toelichting) vanaf wordt gezien. Het bestemmingsplan bevat geen regels waarmee de 
privacy van de omwonenden wordt gewaarborgd. Sterker nog, het privacy-aspect is in 
het geheel niet meegewogen bij het ontwerpen van het plan. Reeds om die reden kan 
van een goede ruimtelijke ordening geen sprake zijn.


Steigers 


Op grond van artikel 4.1 van de bestemmingsplanregels mogen bij de Vijverhof een 
vijftal steigers in de Vecht aanwezig zijn, waaronder 35 meter lange steiger voor 
recreatievaartuigen. Zeker gezien het feit dat de steigers binnen het Natuur Netwerk 
Nederland zijn gelegen, is het twijfelachtig of daarvoor de benodigde vergunningen en 
ontheffingen kunnen worden verkregen. De omwonenden wijzen er in dit verband op 
dat de gemeente Stichtse Vecht en haar rechtsvoorgangers, tezamen met Waternet,
beperkende maatregelen hebben getroffen om het bijzondere karakter van de Vecht te 


behouden. In het kader van het 'Restauratieplan de Vecht' zijn bijvoorbeeld 
woonboten verplaatst, is de rivier uitgebaggerd en is het aantal vergunningen voor 
rondvaartboten beperkt. Het in gebruik nemen van de vijf steigers voor horeca-
gerelateerde doeleinden staat hier haaks op. Om deze redenen is niet aannemelijk dat 
het bestemmingsplan op het punt van de steigers uitvoerbaar is.


Samenvatting en conclusie 


De belangrijkste ontwikkeling waarin het bestemmingsplan voorziet, is de 
horecafunctie. Die horecafunctie bestaat in ieder geval uit een hotel, een restaurant 


met een terras, een theehuis met een terras, zalenverhuur, aanlegsteigers en de 
mogelijkheid om evenementen te organiseren. Gelet op de ruimtelijke effecten van die 
horecafunctie kan in redelijkheid niet het standpunt worden ingenomen dat het 
bestemmingsplan voldoet aan de eisen die een goede ruimtelijke ordening daaraan 
stelt. Daar zijn tenminste de volgende redenen voor.


Het bestemmingsplan is gegrond op de gedachte dat de horecafunctie een 
ondersteunende kostendrager zou moeten zijn op basis waarvan de 
cultuurhistorische waarden van de buitenplaats kunnen worden hersteld en 
behouden. Het plan waarborgt dat herstel en behoud echter niet. Sterker nog, in 
het bestemminsplan is de horecafunctie leidend, terwijl de cultuurhistorische 
waarden als gevolg van het plan zullen afnemen.
De ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet, zijn financieel niet 
haalbaar. Bovendien is een economisch haalbare exploitatie onmogelijk.
De onderzoeken naar de ruimtelijke effecten die aan het bestemmingsplan ten 


grondslag liggen, gaan uit van een te rooskleurig beeld van de negatieve invloed 
van de horecafunctie op de omliggende percelen, omdat daarbij onjuiste 
uitgangspunten worden gehanteerd. Bovendien wordt bij die onderzoeken slechts 
rekening gehouden met de plannen die de initiatiefneemster thans voor ogen 
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heeft. Het bestemmingsplan biedt echter meer ontwikkelruimte, zodat op grond 
van dat plan aanvullende negatieve effecten kunnen ontstaan.
De horecafunctie op de Vijverhof zal veel meer verkeer genereren dan in de 
toelichting bij het bestemmingsplan wordt verondersteld. Bovendien wordt in de 
toelichting een vergelijking gemaakt met een fictieve situatie die niet 
representatief is voor de wijze waarop het laboratorium feitelijk heeft 
gefunctioneerd.
De berekende parkeerbalans is onjuist. Er zijn veel meer parkeerplaatsen nodig 
dan in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt verondersteld.
Als gevolg van de uitvoering van het bestemmingsplan zullen ecologische 
waarden worden aangetast.
Bij het-ontwerpen van het bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de 
privacy van de omwonenden. V r 


i 


De mogelijkheid voor het aanleggen van de steigers is in strijd met het beleid van 
de provincie, de gemeente en het waterschap.


De omwonenden verzoeken u deze zienswijze bijde verdere besluitvorming in 
aanmerking te nemen en van de vaststelling van-het bestemmingsplan af' te zien.


Hoogachtend,


FSSE 
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Bij lage 1 







0 Proeftuin democratie 
O Inwoners betrekken 
Door Ed Kamans 


sncurss vscur`› in zijn speech 
op de Midzomerbijeenkomst keek 
'burgemeester Marc Witteman 
nadrukkelijk vooruit naar de 
komende verkiezingen en de toe-
komst van het lokale bestuur.


Al sinds zijn aanueden maakt de 
burgemeester zich sterk voor de in-
vloed van inwoners op het beleid.
Maar hij maakt zich grote zorgen 
over wat er allemaal wordt uitgestort 
over inwoners en politiek, met name 
via social media en de gevoelens van 


onñrgen.'Het is tijd voor initia-
tie oor een nieuwe democratie,
voor nieuwe vormen, voor echte 
Jetrokkenheid van inwoners, om zo 
/veer vertrouwen te kweken in het 
Jestuur en nieuwe inspiratie te laten 
mtstaan. Je zou mogen zeggen: om 


Duidelijke boodschap voor A 


politiek eninwoners e 


het bestuur weer. toekomstbesten-
dig maken', aldus Marc Witteman.
De korte lijnen tussen inwoners, ge-
meenteraden en colleges van b en 
w maken van gemeenten bij uitstek 
de proeokalen voor vernieuwende 
vormen van democratie. 'In Stichtse 
Vecht kunnen inwoners inspreken 
bij de commissie- en raadsverga-
deringen. Zodat de raad rekening 
kan houden met hun meningen.
Dit is een alom beproefde vorm van 
inwoners betrekken. Toch .is het 
spreekrecht iets wat bij mij soms 
ook vragen oproept. Zeker, er wordt 
g_oed_geiuis_tçrçi naar wat insprekers 
naar-voren brengen. Maar er is nog 
niet echt sprake van een-dialoog. De 
vraag is: hoe uitnodigend zijn we als 
bestuur eigenlijk? En hoe kimnen we 
van inspraak naar samenspraak ko-
men? Naar mijn idee is er dus meer 
nodig dan luisteren alleen. Het gaat 
om het echte gesprek. Het zou mij 
een lief ding waard zijn om onze 
inwoners, nog meer bij het poli-
tieke debat te betrekken en te laten 
meebeslissen over beleid', zo klonk 


het krachtig het bordes van 
Goudestein. 'De olitiék zou meer 
in gesprek moeten sa-
menleving om te horen wa, ensen 
raakt. Want breder in gespfék gaan 
brengt be_g§ip`voor elkaars si-
tuatie, 'geeft mogelijke oplossingen 
en kan een beweging in een dorp 
of wijk in gang zetten. Door over 
schuttingen heen te kijken het 
bestuur zijn volksvertegenwoordi-
gende rol benadrukken en de positie 
van de gemeenteraad versterken.
Het is mijn stellige overtuiging dat 
daadwerkelijke samenspraak leidt-
tot betere besluitvorming.' Burge-_
meestervifrtternan gaf de speech ook 
een sterk persoonlijke inhoud: 'Ik sta 
hier persoonlijk met een dubbel ge-
voel. Ik ben blij dat ikhier samen met 
u van gedachten kan wisselen en kan 
praten over wat u bezighoudt. Maar 
ik voel ook verdriet. De meesten van 
u zijn op' de hoogte van mijn onge-
neeslijlce ziekte. Vreugde en verdriet 
staan soms dicht bij elkaar.'
De hele speech van de burgemeester-
staat op bij Nieuws.
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VAN SPRONSEN 
PARTNERS Inleiding opdracht 


horeca advies 


Inleiding 
Aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis is buitenplaats Vijverhof gelegen. Buitenplaats 
Vijverhof is voorheen gebruikt als kantoorcomplex voor een laboratorium. De toekomstige 
eigenaresse is voornemens de buitenplaats te transformeren tot hotel met maximaal 45 
kamers met restaurant, verdeeld over drie gebouwen.


Huidige situatie 
De buitenplaats bestaat uit een monumentale villa, oud laboratoriumgebouw 1958),


moderner laboratoriumgebouw 1989) met kelder, klein laboratoriumgebouw,
fietsenhokken, parkeerplaats en grote tuin.


Plannen 
Het monumentale pand wordt gerenoveerd en verbouwd tot hotel met acht kamers.
Aan de zuidkant van het gebouw zal een nieuwe serre worden toegevoegd waar het 
restaurant met circa 80 zitplaatsen voor lunch en diner gehuisvest zal worden (244 mz 


De serre grenst aan een half verhard plein welke zal fungeren als terras.
Het oude laboratoriumgebouw wordt gerenoveerd en verbouwd tot hotel met 21-24 
kamers inclusief een lift.
Het moderne laboratoriumgebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuw 
hotelgebouw met circa 14 kamers.
ln de kelder van het gebouw wordt een parkeergarage 6 parkeerplekken) en 
vergaderruimte (95 ml bvo) gerealiseerd.
Er wordt een nieuw woonhuis met boothuls gebouwd.
Aan de waterkant van de Vecht wordt een theehuis met terras 275 bvo)
gerealiseerd.
De huidige parkeerplaats wordt de tuin van het woonhuis. Aan de zuid- en noordzijde van 
het huis worden nieuwe parkeerplekken gerealiseerd met in totaal circa 74 plaatsen.


investeringen 
De beoogde investeringen bedragen E 12 miljoen. Hiervan is circa 6 2 miljoen voor de 
woning en deel van de grond.
De overige 6 10 miljoen betreft de realisatie van het hotel-restaurant.


De opdracht 
De opdracht betreft het beoordelen van de bedrijfseconomische haalbaarheid van de 
realisatie van een hotel-restaurant met 45 kamers in Nieuwersluis, waarmee een investering 
van circa G 10 miljoen gepaard gaat.
Er is geen informatie bekend over het concept. Wij gaan uit van een reguliere 
hotelexploitatie in het hogere segment sterren/vier sterren plus)







VAN SPRONSEN 
PARTNERS Conclusies 


horeca advies 


Condusles 
We gaan uit van een totale omzet van G 1.7 miljoen tot bijna 6 2 miljoen.
De investering van GI 10 miljoen brengt kapitaallasten met zich mee van circa 6 1.250.000)
Het venivachte netto-resultaat is fors negatief 6 700.000 E 800.000).
Op basis van de verwachte investeringen en omzet concluderen we dat er geen sprake is 
van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie.


Het benodigde omzetniveau om bij de beoogde investering te spreken van een haalbare 
exploitatie bedraagt circa 6 4,5 tot E 5,5 miljoen. Dit is ruim 2,5 keer zoveel als de 
verwachte omzet, wat in onze optiek niet realistisch haalbaar is.
De omzet per kamer bedraagt in dit scenario 6 100.000 tot 6 125.000 per kamer. Dit is ruim 
boven het gemiddelde van vijfsterren hotels in Nederland.


Tevens is gekeken naar de maximale investering in relatie tot het verwachte omzetniveau.
Op basis van de omzet is er ruimte voor 6 330.000 6 455.000 aan kapitaallasten.
Indien dit gekapitaliseerd wordt, bedraagt de maximale investering circa 6 3,7 miljoen. Dit 
staat tevens in verhouding tot de normen voor hotels (maximale investering bedraagt circa 
2 maal de omzet).
Deze berekening laat zien dat de beoogde investering van 6 10 miljoen ruim 2,5 keer boven 
de norm ligt.
Ook deze benadering laat zien dat de verhouding tussen investering en omzetpotentieel 
scheef is en er geen sprake is van een bedrijfseconomische haalbare exploitatie.
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Een kijk op de markt 


Onderzoeksgebied 
Teneinde een globaal beeld te vormen van de markt in de omgeving, is een onderzoeksgebied 
vastgesteld en weergegeven in bovenstaande kaart. De Kwakel 


Primair: De vestigingsgemeente Stichtse Vecht met circa 64.000 inwoners.
Secundair: Gemeente Ronde Venen met circa 43.000 inwoners en de gemeente Wijde Meren met 
circa 24.000 inwoners.


Hotelaanbod 
In het gebied liggen 18 hotels met in totaal ruim S00 kamers.


Hotelconcurrentie 
Wij gaan er van uit dat onderhavig hotel in Nieuwersluis zich in het luxe segment zal positioneren.
Om een beeld te vormen van de aanwezige markt in dit segment is gekeken naar het vier-
sterrensegment (ruim 380 kamers).
Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van deze hotelconcurrenten.
De gemiddeld gewogen kamerprijs voor een tweepersoonskamer bedraagt (inclusief ontbijt voor 
twee personen) 6 132 tot 6 140. De prijzen bij De Driesprong liggen hoog, wat te verklaren is door 


Exclusief ontbijt ligt de prijs rond de C 100 C 110. Let wel: Gepubliceerde prijzen liggen 
doorgaans hoger dan de daadwerkelijk gemiddelde kamerprijs per verkochte kamer (oorzaak:
bijvoorbeeld; zakelijke allotments en aanbiedingen in laagseizoen). Ter illustratie: de gemiddelde 
kamerprijs per verkochte kamer in Noord-Holland en Midden Nederland ligt tussen 6 70 en 6 80 
(bron Hosta 2016).


Zakelijke vraag 
Om de zakelijke aantrekkelijkheid te bepalen vergelijken wij het onderzoeksgebied met het landelijk 
beeld 


in het onderzoeksgebied ligt de bedrijvigheid (bedrijven per 1.000 inwoners) relatief hoog en zijn 
de voor hotellerie belangrijke branches goed vertegenwoordigd. Dit is positief voor de vraag naar 
hotels.
De bedrijven in het gemiddeld zijn gemiddeld fors kleiner, wat negatief is voor de vraag naar 
hotels.


Toeristische vraag 
l-let gebied kent een beperkt toeristisch karakter.
In Stichtse Vecht liggen diverse landgoederen en een fort.
De Vinkeveense Plassen trekken jaarlijks circa 600.000 bezoekers, veelal dagrecreanten en 
watersporters. Ook de Loosdrechtse Plassen trekken met name publiek dat komt om te 
wandelen, fietsen en recreëren.


Conclusie:
Wij beoordelen de vraag naar hotels als gemiddeld/middelmatig.


mhoven 


het feit dat dit verhuur van gemeubileerde appartementen inclusief woongedeelte betreft. N R 


Uithoorn 


l fu 


Noorilevr 


1 Hotelsuits De Driesprong 


.Loc 


Maartensdijk 


Bron: Googfe Maps-


2 Villa Lokeend 


3 Prlncßs Hotel Loosdrecht-Amsterdam 
4 Hotd Hampshire- Mijdrecht 


5 Van der Valk Breukelen 


Gewogen kamerprijs inclusief ontbijt 


Bron: HorecaDNA en Boolring.com 
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leúijven 6.185 1.470.645 
ledrijvenper1.m0inwoners 
Auudeelgroot-entuuenlundei IGM ISK 
Aandeel nkelilu dienstverlening 


Mltdeeloverhehandns 


Auiullfbißibdsll 17.960 9.715 7.735.240 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 
Arbeidspiaatun inwoners 


Bron: CBS 
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Investering 
Wij gaan uit van een investering van C 10 miljoen voor de realisatie van het hotel.
De verdeling naar investeringsposten is op basis van normverdeling ingeschat, teneinde 
een beeld te vormen van de indicatieve afschrijvingen.
Teruggerekend bedraagt de investering per kamer ruim E 220.000. De norm voor een 
viersterren kamerhotel light op circa C 125.000 C 150.000. Dit impliceert dat de beoogde 
investering fors bovengemiddeld is.


Financiering 
We gaan er van uit dat de financiering geheel met eigen vermogen wordt gerealiseerd, met 
een taakstellend rendement van 


Kapitaallasten 
De totale kapitaallasten bedragen circa C 1.250.000.


Omzet 
Pietel 


Wij gaan uit van kamerbezetting van 60-65% bij een gemiddelde kameropbrengst per 
verkochte kamer van C 90 6 95. Dit is bovengemiddeld, maar gezien de historische 
uitstraling van het gebouw verwachten wij dat het concept zich bovenin de markt zal 
positioneren.
We gaan uit van gemiddeld 1,5 persoon per kamer, waarbij 80% van de gasten gebruikt 
maakt van het ontbijt (kosten 6 


De omzet logies ontbijt bedraagt hiermee C 1,1 C 1,2 miljoen.


Restaurant theehuis 
Voor het restaurant en theehuis gaan we uit van een gemiddelde omzet van E 3.000 tot 
63.500 per verkoopvloeroppervlakte.
De omzet bedraagt hiermee C 500.000 tot C 600.000.


Zag 
Voor de zalen gaan we uit aan gemiddelde zaalbezettlng. De omzet bedraagt C 115.000 tot 
E 160.000 


Totaal omzet 
We gaan uit van een totale omzet van C 1.7 miljoen tot bijna C 2 miljoen.
Dit komt neer op circa C 40.000 per kamer, rond het niveau van een gemiddeld vier 
sterrenhotel (bron Hosta 2016).
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Exploitatiebegroting 
Uitgaande van een normexploitatie bedraagt het 
bedrijfsresultaat voor kapitaallasten 24-28% van de 
omzet 420.000 6 560.000).
In jaar 1 gaan we uit van licht hogere (relatief)
verkoopkosten en algemene kosten (vanwege de 
opstart)
Door de forse kapitaallasten 1.250.000) is er een 
fors negatief resultaat van 6 700.000 E 800.000.


Conclusie 
Op basis van de verwachte investeringen en omzet 
concluderen we dat er geen sprake is van een 
bedrijfseconomisch haalbare exploitatie.


IAAR 1 JAAR P JAAR Z JÂAR 4 S 
EXPLOWATIEPRCGNOSE 


A I I F x NJH. Jr- .il i "Iv al Uw' .iuili \JM JJ 


Omzet 
Logies 916.515 951.993 51,896 988.128 1.014.244 1.014.244 51.296 
F&B 765.791 44,096 815.245 44,496 841.450 44,296 867.655 44,296 885.155 
Zalen 57.488 3,396 68.985 74.734 3,996 80.483 4,196 80.483 
TOTALEOMZET 1.739.793 100.096 1.636.223 1M,096 1.979.361 1lII,0%


Inkoop 


Exploitatiebegroting haalbaarheid 


F&B 229.737 244.573 252.435 260.297 265.547 30,096 


Exploltatlelxosten 


TOTALE INKOOP 229.737 244.573 252.435 260.297 265.547 


BRU'l'O-WINST 1.510.056 1.591.649 1.651.377 1.714.335 


Personeelskosten 695.917 725.300 742.681 39,096 755.517 38,596 752.355 
Huisvestíngskosten 191.377 196.476 10,796 199.953 204.008 10,496 203.928 10,396 
Verkoopkosten 86.990 73.449 4,096 76.172 4,096 78.495 79. 195 4,096 
Algemene kosten 113.087 6,596 110.173 6,096 114.259 117.743 6,096 118.793 6,096 


 TMT VOOR 
KAPITAALLASIEN 422.665 


Kapltaallasten 
Rentekosten 402.200 
Afschrljvlngen 855.000 


404.800 
865.1110 


518.811 


22.096 404.400 
47,196 875.000 


546.242 


21,296 402.200 
885.000 


20.596 
895.000 


TOTAL! KOSTEN 1.037.371 62,50% 1.105.406 60,20% 1.133.065 59,50% 1.155.543 53,30% 1.154.271 53,30%


20,296 


TOTAL! KAPITAALLASTEN 1.257.200 1.269.IN 1.279.4U 


Netto resultaat -834.515 783.557 760.589 


67,296 1.297.200 


-740.958 
Afschrijvlngen 855.000 865.000 875.000 


1.295.N0 


-734.936 


RIHO-IESQJLTMT -034.515 43.096 -703.551 -140.599 -754.936 


BETALJNGSCAPACHEJ1 JAAR1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 


Aossi ngen 
Vennootsdmapsbelastlng 


Cßh-flow 20.495 91.443 114.411 


Vervangíngsinvesterlngen 25.000 50.000 50.000 


144.042 


50.M0 50.000 
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Scenario's 


Benodigde omzet 
Tevens is gekeken welk omzetniveau benodigd is om bij de beoogde investering te spreken van een haalbare exploitatie.
De uitkomst geeft een beeld van het realiteitsgehalte, oftewel: wijkt de benodigde omzet fors af van de verwachte 
omzetprognose of is het verschil overbrugbaar.
Om dit te berekenen is gekeken naar de EBITDA.Deze dient 24-28 van de omzet te bedragen.
Daarnaast gaan we uit van een gewenst netto resultaat van 
Het verschil betreft de ruimte voor kapitaallasten.
We stellen een minimum voor kapitaallasten (sec de afschrijvingen, voor het geval er geen rendement over de 
investering berekend wordt) en een maximum (afschrijvingen en rente).
Deze berekening laat zien dat een omzet benodigd is van circa 6 4,5 tot E 5,5 miljoen. Dit is ruim 2,5 keer zoveel als de 
verwachte omzet, wat in onze optiek een te groot verschil is.
De omzet per kamer bedraagt in dit scenario E 100.000 tot E 125.000 per kamer. Dit is ruim boven het gemiddelde van 
vijfsterren hotels in Nederland 85.000 tot E 90.000, bron Hosta 2016).


Maximale investering 
Tevens is gekeken naar de maximale investering in relatie tot het verwachte omzetniveau.
Om dit te berekenen is gekeken naar de EBITDA.Deze dient 24-28 van de omzet te bedragen.
Daarnaast gaan we uit van een gewenst netto resultaat van 
Het verschil betreft de ruimte voor kapitaallasten.
We stellen een minimum voor kapitaallasten (sec de afschrijvingen, voor het geval er geen rendement over de 
investering berekend wordt) en een maximum (afschrijvingen en rente).
Hieruit blijkt dat er ruimte is voor 6 330.000 aan kapitaallasten (indien alleen afschrijvingen gelden) tot 6455000 
(afschrijving en rente).
indien dit gekapitaliseerd wordt is te zien dat de maximale investering circa 6 3,7 miljoen bedraagt. Dit staat tevens in 
verhouding tot de normen voor hotels (maximale investering bedraagt circa 2 maal de omzet).
Deze berekening laat zien dat de beoogde investering ruim 2,5 keer boven de norm ligt.
Ook deze benadering laat zien dat de verhouding tussen investering en omzetpotentieei ongezond is en er geen sprake 
kan zijn van een bedrijfseconomische haalbare exploitatie.


Huurbenadering 
Tevens is gekeken naar een benadering vanuit een mogelijke huursituatie.
Om dit te berekenen is gekeken naar de investering in grond, gebouw, installaties en een deel aanloopkosten, totaal circa 
C 7,5 miljoen.
Uitgaande van een norm rendement van bedraagt de minimale huur C 450.000, wat neerkomt op 24% van de 
verwachte gemiddelde omzet.
De norm voor huur van een hotel bedraagt tot 16% van de omzet. Dit komt neer op gemiddeld G 226.000 en maximaal 
C 300.000.
Dit staat nog los van een beoordeling over de investering in inrichting.
Deze berekening laat zien dat de maximaal te dragen huur circa 33% lager ligt dan de huur gebaseerd op norm 
rendement.
Ook deze benadering laat zien dat de verhouding tussen investering en omzetpotentieei ongezond is en er geen sprake 
kan zijn van een bedrijfseconomische haalbare exploitatie.


Benodigd 
Kapitaallasten 875.000 1.277.720 
Resultaat 


Kapitaallasten 
Omzet C 4.605.263 C 5.555.304 
Omzet/ka mer C 102.339 C 123.451 


frumii mij' lkliiumiil 


Omzet C 1.739.793 C 1.979.881 
Benodigd EBITDA 
Resultaat 
Kapitaallasten 96 
Kapitaallasten 330.561 455.373 
Kapitalisatie C 3.777.836 C 3.563.947 
Gemiddelde investering C 3.670.892 


investering vastgoed en grond C 7.500.000 
Norm rendement 
Rendement/huur C 450.000 
Verwachte omzet C 1.884.518 
Huurpercentage 


Norm huur minimaal C 150.761 
Norm huur maximaal C 301.523 16%
Norm huur gemiddeld C 226.142 
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Kaart woonomgeving plan 
Vijverhof 


Exacte maatvoering kelder blijkt niet uit plan,
is daarom met stippellijn aangegeven.


Terrassen zijn gebaseerd op figuur 4.3 in ruim-
telijke onderbouwing. Bij bestemming hotel zijn 
geen voorwaarden voor terras opgenomen. Bij 
theehuis en restaurant zijn wel voorwaarden voor 
terras opgenomen.


6 juli 2017 
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Van: Boudewijn maarschalkerwaart van
Aan: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht; Alexander Kemner; Peter Boekhoff; adriaan@immoselekt.nl; anneke


hoogendijk; Rob Goverse; Rob Terlingen; Anton Bassant; Lou Stibbe
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Vijverhof
Datum: vrijdag 7 juli 2017 10:41:52


Goedenmorgen,


mede namens mijn partner, M.L. Stibbe, wil ik een zienswijze indienen inzake het
bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan.


Het plan lijkt uit te gaan van een bestemmingswijziging van kantoor naar
recreatie, gezien de geplande aanlegplaatsen en theehuis. 


Juist om de recreatiedruk te beperken heeft de gemeente Stichtse Vecht en haar
rechtsvoorgangers en Waternet beperkende maatregen getroffen die verband
houden met de formaten van de aan te leggen boten, eigenaarschap van de
grond waar een steiger en boot gepland wordt. 


Ik verwijs kortheidahalve naar het "restauratieplan de Vecht". de verplaatsing
van een aantal woonboten, uitbaggeren van de Vecht, de beperking van het
aantal vergunningen van rondvaartboten, de niet landgebonden
aanlegvoorzieningen en met name de keuze van die plaatsing.


Bij kantoorgebruik is het aankomend en vertrekkend verkeer hoofdzakelijk
geconcentreerd in relatie met de kantooruren. Bij de horecabestemming
 betekent dat per dag een aanzienlijk groter aantal meer verkeersbewegingen.
Voorts hebben de aparte horecavoorzieningen een aantrekkende werking op
passanten, botenverhuur en vergroting van de parkeerdruk op de omgeving.


Thans is de verkeersituatie bij de Vijverhof, Spruijt, Overweer en verdere buren
verre van ideaal te nomen, zo niet levensgevaarlijk gezien de hoge rijsnelheden.


Ook is ten aanzien van de persoon van de ontwikkelaar en veronderstelde
gebruiker van de ontwikkeling Vijverhof niet aangegeven welke BEBOP
(integriteit, financiele onderbouwing etc) normen er gesteld kunnen en zullen
worden. Daarbij blijft het onzeker want het staat de ontwikkelaar vrij de
exploitatie van de Vijverhof door derden te laten verrichten.


Ten aanzien van de bouw van Overweer is de gemeente voor het noorderlijke
deel uitgegaan voor een woonbestemming dan wel versterking van de natuur. 


Met de voorgestelde grootschalige aanpak komt de woonbestemming onder druk
te staan en wordt dienstbaar gemaakt aan de horecavoorziening.


Inhoudelijk zijn ook de nodige opmerkingen te bespreken maar dat zal,
veronderstellenderwijze door de aanwonenden worden gedaan.


Ten aanzien daarvan beperken wij ons tot de herhaalde simpele vaststelling dat
de lawaaiaspecten van komend en vertrekkend bezoek niet acceptabel zijn.


Vanwege prive prioriteiten houden wij het op deze hoofdaspecten en behouden
ons het recht voor deze nader toe te lichten in een eventuele procedure bij de
Raad van State.


Met vriendelijke groet,
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M.L. Stibbe & B.A.M. van Maarschalkerwaart
-- 


Mr B.A.M. van Maarschalkerwaart
 
Overweer 6
3621 HG Breukelen
mob +31 6 51 566 158
Spanje tel / fax + 34 95 280 7453
mail bamestepona@gmail.com
_______________________________


CONFIDENTIALITY NOTICE:
 
Dit e-mail bericht  en eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).Gebruiken, kopiëren, openbaar
maken of verspreiden door anderen is niet toegestaan. Indien u niet (een van)de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de
verzender hiervan per e-mail direct op de hoogte te stellen en het bericht  met eventuele bijlage(n) permanent te verwijderen. De
ontvanger(s) aan wie dit bericht  door de oorspronkelijk geadresseerde(n)is doorgezonden met gebruikmaking van een eventueel
in dit bericht  ingebouwde doorzendfunctionaliteit  word(t)/(en) als geadresseerde(n) aangemerkt. Afzender aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuiste,onvolledige, of vertraagde overbrenging van dit bericht, noch voor daarbij  overgebrachte virussen.
 
This e-mail message and any attachment is intended to be exclusively for the addressee(s). If you are not (one of) the
intended recipient(s), any use, copying, disclosure or distribution of the information in this message and any attachment is
prohibited and you are kindly requested to notify the sender immediately by reply e-mail message and any attachment and delete
this email immediately and permanently. The recipient(s) to whom this message is forwarded by the original addressee(s) by
using a possibly in this message built-in forward function is/are considered to be addressee(s).Sender does not accept any
liability  for incorrect, incomplete or delayed transmission of this message, or viruses which might be transferred by way of this
email.


Click here to report this email as spam.
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