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1. Ingekomen zienswijzen  
 
1.1 Inleiding 
 

Gedurende de termijn van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Vijverhof Nieuwer-

sluis’, vanaf vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017, zijn er 14 zienswijzen ingekomen. De 

zienswijzen zijn in het volgende hoofdstuk afzonderlijk samengevat en beantwoord.  

 

Daarnaast is de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan conform 

het bepaalde in artikel 3.8 lid 1, sub b Wet ruimtelijke ordening (Wro) gelijktijdig toegezonden aan de 

diensten van het Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van de belangen die in het plan 

in geding zijn, aan de waterschapsbesturen en aan de besturen van bij het plan belanghebbende 

gemeenten. In hoofdstuk 2 worden deze reacties als zienswijzen behandeld. 

 

In het hierna volgende overzicht zijn de personen en instanties die een zienswijze hebben ingediend 

weergegeven. Alle in het overzicht opgenomen zienswijzen zijn ontvankelijk. Alleen de zienswijzen 

die binnen de gestelde termijn van de tervisielegging zijn ingediend zijn ontvankelijk.  

 

De zienswijzen zijn in hoofdstuk 2 samengevat weergegeven. Dit betekent niet dat die onderdelen 

van de zienswijze, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling zouden zijn betrokken. 

De zienswijzen zijn in hun geheel beoordeeld. 

 

Op 5 september 2017 is het vast te stellen bestemmingsplan ‘Vijverhof Nieuwersluis’ in de raads-

commissie van de gemeente Stichtse Vecht behandeld. In deze raadscommissievergadering is een 

aantal vraag- en aandachtspunten opgeworpen, die rondom de realisatie van de plannen zijn gere-

zen. In de als bijlage opgenomen oplegnotitie wordt ingegaan op de intenties, die de initiatiefneem-

ster met de verwezenlijking van haar plannen heeft en wordt aangegeven op welke onderdelen het 

plan gewijzigd is naar aanleiding van de raadscommissievergadering. De oplegnotitie maakt onder-

deel uit van de Reactienota zienswijzen Vijverhof. 
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1.2 Overzicht van de zienswijzen 
 
Nr. Naam Organisatie Adres Postcode Plaats Boekingsnummer 

1 J. Kerker Wijkcommissie Breuke-
len Noord 

   D/17/061654 

2 L. Belhaj Provincie Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA UTRECHT D/17/063302 en 
D/17/063390 

3 J.A. en J. van 
Barneveld 

- Overweer 22 3621 HG BREUKELEN D/17/063317 

4 H. en S. Neele - Overweer 28  BREUKELEN D/17/062001 

5 M.C. Smit en L. 
Mur 

Vechtplassencommissie Postbus 5347 1380 GH WEESP D/17/065627 

6 J.H. Stefels  Rijksstraatweg 24 3631 AC NIEUWERSLUIS D/17/065216 

7 J. van Doesburgh, 
E. Munnig en 
A.J.A.M. Lisman 

Oudheidkundig genoot-
schap Niftarlake 

Rijksstraatweg 78 3632 AD LOENEN D/17/065296 

8 M.L. Stibbe en 
B.A.M. van Maar-
schalkerwaart 

 Overweer 6 3621 HG BREUKELEN D/17/065299 

9 C.R.W. Elsinghorst  Straatweg 193 3621 BM BREUKELEN D/17/065491 

10 W. Adrichem  n.b. n.b. n.b. D/17/065494 

11 A.H. van den Engel 
en C. Nieuwendijk 

 Zandpad 20 3631 NL NIEUWERSLUIS D/17/065901 

12 L. Woltering Moors, 
W. van Adrichem, 
K. Talsma 

Nieuwersluis Bestaat Zandpad 1 3631 NK NIEUWERSLUIS D/17/065494 

13 R.T.H. Terlingen en 
J. Schellekens 

 Overweer 5 3621 HG BREUKELEN D/17/065903 

14 Van der Feltz 
Advocaten na-
mens: 

    D/17/066076 

 Mevrouw Balder  Rijksstraatweg 2  NIEUWERSLUIS  

 De heer Van Plate-
ringen en de heer 
Keunen 

 Rijksstraatweg 4  NIEUWERSLUIS  

 De heer en me-
vrouw Jue 

 Rijksstraatweg 8  NIEUWERSLUIS  

 Mevrouw Rischke-
Hesselink 

 Rijksstraatweg 10  NIEUWERSLUIS  

 Mevrouw Hafkamp  Rijksstraatweg 10A  NIEUWERSLUIS  

 De heer Braun  Rijksstraatweg 14  NIEUWERSLUIS  

 De heer Kroijmans  Rijksstraatweg 18  NIEUWERSLUIS  

 De heer Stefels  Rijksstraatweg 24  NIEUWERSLUIS  

 De heer Kabalt  Rijksstraatweg 28  NIEUWERSLUIS  

 Mevrouw Kruisinga  Rijksstraatweg 36  NIEUWERSLUIS  

 De heer Van den 
Bergh 

 Rijksstraatweg 70  NIEUWERSLUIS  

 De heer In ‘t Veld  Overweer 1  BREUKELEN  

 De heer Breure en 
mevrouw Breu-
re/Jacquemijns 

 Overweer 2  BREUKELEN  

 De heer Sivirsky  Overweer 15  BREUKELEN  

 De heer Kramer en 
mevrouw Kramer-
de Klerk 

 Overweer 16  BREUKELEN  

 

       De heer Cook en 
de heer Tsakos 

 Overweer 17  BREUKELEN  

 Mevrouw Hoogen-
dijk-Kuiper 

 Overweer 18 en 21  BREUKELEN  

 De heer Goverse 
en mevrouw Go-
verse-Van Dijk 

 Overweer 20  BREUKELEN  
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 De heer Van Lo-
chem 

 Overweer 24  BREUKELEN  

 Mevrouw Winning-
hof 

 Overweer 26  BREUKELEN  

 De heer Boekhoff  Overweer 35  BREUKELEN  

 De heer Kuhne en 
mevrouw Oelssen 

 Overweer 36  BREUKELEN  

 De heer en me-
vrouw Bradley 

 Overweer 38  BREUKELEN  

 De heer en me-
vrouw Kemner 

 Overweer 41  BREUKELEN  

 De heer Compier 
en mevrouw Haven 

 Zandpad 27  NIEUWERSLUIS  

 Mevrouw Van 
Zuijlen 

 Straatweg 195  BREUKELEN  

 De heer Kels  Mijndensedijk 86  NIEUWERSLUIS  
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2. Zienswijzen en beantwoording 
 
 

Reclamant 1 

 

Samenvatting zienswijze: 

a. De wijkcommissie ondersteunt het initiatief om aan de buitenplaats een hotel-restaurant be-

stemming te geven. Door het verdwijnen van het foeilelijke laboratorium zal de buitenplaats 

er veel fraaier uit gaan zien. De wijkcommissie is van mening dat de nieuwe bestemming een 

verrijking is voor de omgeving en een positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid. 

b. Het wordt betreurd dat een aantal omwonenden bezwaar heeft tegen de komst van een ho-

tel-restaurant. De commissie is van mening dat de aangedragen bezwaren niet gegrond zijn 

of dat in het nieuwe bestemmingsplan beperkingen kunnen worden opgenomen om tege-

moet te komen aan deze bezwaren.  

c. Ten aanzien van het bezwaar dat de verkeersdruk op de Straatweg te groot wordt, merkt de 

commissie op dat het verschil met een laboratorium waar circa 80 mensen kunnen werken 

en waar ook bezoekers en leveranciers kunnen komen marginaal zal zijn. 

d. Omwonenden maken bezwaar vanwege de gevaarlijke uitrit. Opgemerkt wordt dat iedere uit-

rit naar de Straatweg gevaarlijk is. Mogelijk kan de grens van de bebouwde kom verplaatst 

worden. 

e. Door de aanleg van een terras en steigers zou het rommelig worden langs de Vecht. De 

commissie merkt op dat in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk een limiet kan worden ge-

steld aan de lengte en het aantal steigers en de oppervlakte van het terras. 

f. De omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast en een teveel aan verlichting. De commissie 

gaat er van uit dat in het nieuwe bestemmingsplan voldoende waarborgen worden opgeno-

men om de overlast tot een minimum te beperken. Gedacht wordt aan een maximum aan 

decibellen en lumen in bepaalde tijdszones. Mogelijk kan de inrit tussen 24.00 en 7.00 uur 

afgesloten worden met een slagboom, die slechts in noodgevallen geopend mag worden.  

 

Commentaar: 

a. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 

b. In het ontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis zijn regels opgenomen om overlast 

voor de buurt als gevolg van de nieuwe ontwikkeling te voorkomen. Zie verder onder c t/m f. 

c. Op basis van de huidige mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn ongeveer 318 

verkeersbewegingen per etmaal te verwachten. Op basis van de CROW-kencijfers bedraagt 

de verkeersgeneratie in de nieuwe situatie ongeveer 265 verkeersbewegingen per etmaal in 

de drukste periode. Ten opzichte van de huidige planologische mogelijkheden zal er per sal-

do sprake zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen.  

d. De provincie Utrecht neemt in het najaar van 2017 een verkeersbesluit tot het verlagen van 

de maximum snelheid naar 60 km/u op de Rijksstraatweg tussen Breukelen en Nieuwersluis. 

Hierdoor is er sprake van een verbetering van de verkeersveiligheid.  

Er zijn twee inritten: een noordelijke en een zuidelijke. De zuidelijke inrit wordt gezien als de 

hoofdontsluiting. Gezien de beperkte breedte van de noordelijke inrit en om een logische rou-

ting te creëren, is ervoor gekozen om deze noordelijke ontsluiting uitsluitend voor uitrijdend 

verkeer en als calamiteitenroute te bestemmen. Het aankomende verkeer zal uitsluitend via 
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de zuidelijk gelegen inrit het terrein op rijden. Met het verlagen van de maximum snelheid 

naar 60 km/u krijgt de Rijksstraatweg een erftoegangsfunctie. Dat wil zeggen het ontsluiten 

en toegankelijk maken van ‘erven’ die langs de weg liggen. Weggebruikers zijn dan meer be-

dacht op het in- en uitrijden bij de erfontsluitingen.  

Het is niet reëel om de bebouwde komgrens aan te passen. Immers, deze markeert de in-

gang van de bebouwde kom en de locatie ligt buiten de bebouwde kom. Het verplaatsen van 

de bebouwde komgrens in noordelijke richting is niet geloofwaardig. Vanaf de rijbaan is er 

nauwelijks zicht op bebouwing.   

e. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de lengte, het aantal en de ligging van de steigers vast-

gelegd. Daarnaast is in de planregels opgenomen dat steigers evenwijdig aan of onder een 

hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van de oever mogen worden aangelegd. Dit om 

een voldoende brede doorvaart (vaarstrook) in verband met manoeuvreren van aan- en af-

merende boten (extra) te garanderen. Beoogd wordt overigens om deze in een hoek van cir-

ca 45 graden te realiseren. Tevens is de oppervlakte van het terras beperkt tot maximaal 200 

m
2
. 

f. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen over het gebruik van versterkte muziek. Op 

het terras is geen versterkte muziek toegestaan en binnen in het theehuis tot uiterlijk 19.00 

uur. De deuren aan de zuidzijde van het restaurant mogen tussen 21.00 en 07.00 uur niet 

permanent geopend zijn. De afmetingen van de terrassen zijn in de regels beperkt tot maxi-

maal 200 m². In het uitgevoerde akoestisch onderzoek is aangetoond dat na het realiseren 

van de geluidwerende voorziening (nabij de parkeerplaatsen) en het handhaven van de ope-

ningstijden en de tijden voor versterkt muziekgeluid sprake is van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat ter plaatse van de omliggende woningen. Tevens wordt voldaan aan de nor-

men van het Activiteitenbesluit. 

Het gebruik van een slagboom is inderdaad een mogelijkheid. Deze zal echter ’s nachts niet 

worden afgesloten, omdat gasten van het hotel ook ’s nachts kunnen arriveren. 

 

Conclusie: 

 

Toelichting - Paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is aangevuld met een 

nadere onderbouwing van de verkeersafwikkeling en –

veiligheid. 

- In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt 

van het door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten 

aanzien van het instellen van een 60 km/uur-regime voor de 

Rijksstraatweg ter plaatse van o.a. het plangebied. 

Regels - Artikel 3.1.i is aangevuld met een bepaling dat de noordelijke 

aansluiting van de interne ontsluiting op de Rijksstraatweg 

uitsluitend als uitrit ten dienste van de horecafuncties, in-

/uitrit van het pand Rijksstraatweg 8 en calamiteitenroute 

mag worden gebruikt. 

- Artikel 3.4.2 is verduidelijkt ten aanzien van de tijden waarop 

de deuren aan de zuidzijde van de uitbouw van de horeca 

niet permanent geopend mogen zijn. Dit is tussen 21.00 uur 

’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. 
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- Artikel 4.2.3 is zodanig gewijzigd dat steigers evenwijdig aan 

of onder een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 

de oever mogen worden aangelegd. 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
Reclamant 2 

 

Samenvatting zienswijze: 

a. Geadviseerd wordt om vooruitlopend op de aanvraag contact op te nemen met de wegin-

specteurs en trajectverantwoordelijke. Voor het veranderend gebruik van de in- en uitritten op 

de N402 zal een ontheffing op grond van de Wegenverordening 2010 aangevraagd moeten 

worden. 

b. De versie van de quickscan flora en fauna van april 2017 bevat een korte beoordeling op 

significante aantasting. De wijze waarop dit gebeurt is onvoldoende omdat de 6 toetsingsas-

pecten niet behandeld worden. Ook wordt alleen naar de actuele situatie gekeken en niet 

naar de potentiële mogelijkheden met een natuurvriendelijke oever. Gezien de aanpassing 

van de steigers en het feit dat alleen water en oever onderdeel zijn van het NNN, valt signifi-

cante aantasting niet te verwachten. 

c. Niet duidelijk is waar compensatie van de te kappen bomen zal plaatsvinden. Er wordt vanuit 

gegaan dat de kapmelding en het vragen voor ontheffing om elders te mogen herplanten tij-

dig bij de provincie gedaan zal worden.  

 

Commentaar: 

a. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. Voor het bestemmingsplan is deze op-

merking niet van belang. In het kader van vergunningverlening en realisatie zal op dat mo-

ment een ontheffing voor gewijzigd gebruik van de in- en uitrit worden aangevraagd. Daarbij 

is het volgende van belang. Er zijn twee inritten: een noordelijke en een zuidelijke. De zuide-

lijke inrit wordt gezien als de hoofdontsluiting. Gezien de beperkte breedte van de noordelijke 

inrit en om een logische routing te creëren, is ervoor gekozen om deze noordelijke ontsluiting 

uitsluitend voor uitrijdend verkeer en als calamiteitenroute te bestemmen. Daarnaast is in 

planologische zin het gebruik van deze inrit door bewoners/gebruikers van het pand Rijks-

straatweg 8 mogelijk gemaakt. De verdeling van het komende en vertrekkende verkeer zal 

een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid. 

b. De 6 toetsingsaspecten zullen in de quickscan flora en fauna worden behandeld. Hierbij 

wordt tevens nader ingegaan op de potentiële mogelijkheden met een natuurvriendelijke oe-

ver. De exacte uitwerking van een meer natuurvriendelijke oever, in vergelijking met de hui-

dige verticale beschoeiing, zal in een latere fase nader worden uitgewerkt. Op basis van de 6 

EHS-toetsingsaspecten zal er geen significante aantasting van de wezenlijke waarden en 

kenmerken van de NNN optreden. Het voornemen om bepaalde delen van de oever natuur-

vriendelijker te maken zal deze conclusie niet doen wijzigen en zal een bijdrage kunnen leve-

ren aan de versterking van de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN. 

c. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen en worden opgepakt in het kader van het 

vergunningentraject. De exacte locatie ten aanzien van de herplantplicht wordt in een later 

stadium ingevuld, mede in het kader van de ontheffing. Conform artikel 4.2 van de Wet na-

tuurbescherming zal de nieuwe aanplant binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Omdat niet zal 
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worden voldaan aan de herplantplicht binnen het plangebied zelf, zal wanneer de kap feitelijk 

aan de orde is, een ontheffing worden aangevraagd met betrekking tot de herplantplicht bij 

de provincie Utrecht. Deze toetst vervolgens of voldaan wordt aan de bij de provinciale ver-

ordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceelsgronden. Deze regels heb-

ben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de grond waar de 

herplant wordt beoogd en op de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. 

 

Conclusie: 

 

Toelichting De quickscan flora en fauna, opgenomen als bijlage 7 van de toelich-
ting, is aangepast. Tevens is paragraaf 6.13 dienovereenkomstig 
aangepast. 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
 
Reclamant 3 

 

Samenvatting zienswijze: 

Reclamanten geven aan de voorgenomen ontwikkeling te zien als een verrijking voor de omgeving. 

Zij geven aan, in tegenstelling tot enkele andere buren, zeer enthousiast te zijn over het initiatief. 

 

Commentaar: 

De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 

Conclusie: 

 

Toelichting Geen aanpassing 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 

Reclamant 4 

 

Samenvatting zienswijze: 

a. Reclamanten geven aan, net als veel andere buren, buitengewoon enthousiast te staan te-

genover de plannen voor de Vijverhof. Zij vinden het een goed initiatief en een aanwinst voor 

de omgeving. 

b. Reclamanten wijzen op de verkeerssituatie ter plaatse. Op de Rijksstraatweg/Straatweg 

wordt structureel te hard gereden, zowel overdag als ’s nachts. Dit maakt het lastig om met 

de auto de weg op te komen. Ook wordt er ingehaald op plaatsen waar dit niet mag. Recla-

manten hebben eerder opgeroepen om een flitspaal te plaatsen of politiecontroles te houden, 

maar er is door de gemeente of politie echter nooit actie ondernomen. Met het vooruitzicht 

van een hotel en restaurant hopen zij dat dit probleem nu wel wordt aangepakt.  
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Commentaar: 

a. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 

b. De provincie Utrecht neemt in het najaar van 2017 een verkeersbesluit tot het verlagen van 

de maximum snelheid naar 60 km/u op de Rijksstraatweg tussen Breukelen en Nieuwersluis. 

Hierdoor is er sprake van een verbetering van de verkeersveiligheid.  
 

Conclusie: 

 

Toelichting In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt van het 
door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten aanzien van het 
instellen van een 60 km/uur-regime voor de Rijksstraatweg ter plaat-
se van o.a. het plangebied. 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
Reclamant 5 

 

Samenvatting zienswijze: 

a. Reclamant geeft aan in beginsel positief te staan tegenover de denkrichting van initiatief-

neemster door het ensemble van de buitenplaats als geheel tot uitgangspunt te nemen 

en dus niet op te splitsen, maar tot een hotel in het hoge segment te ontwikkelen. Het 

ontwikkelen met behoud van de eenheid van het ensemble, zonder verdere verkaveling 

van de Vijverhof, wordt gewaardeerd. 

b. Met het inrichtingsplan (bijlage 1 bij de regels) wordt in hoofdlijnen akkoord gegaan. Ech-

ter ontbreekt in de ter visie gelegde stukken een hoofdstuk over de beeldkwaliteit en zijn 

er wezenlijke verschillen tussen het inrichtingsplan en de figuren 19 en 20 van de toelich-

ting bij het bestemmingsplan. Hierdoor wordt het onmogelijk een goed beeld te krijgen 

van de plannen, die daadwerkelijk worden beoogd. De plannen zoals weergegeven in fi-

guren 19 en 20 zijn niet acceptabel voor reclamant. 

c. Het realiseren van het aantal benodigde parkeerplaatsen betekent een enorme aanslag 

op het park met een aantal zeer waardevolle en kwetsbare bomen en rijke stinzenflora. 

Een grondig bodemtechnisch en boomchirurgisch onderzoek naar de (on)mogelijkheden 

en oplossingen van het parkeren en de ontsluiting, dient deel uit te maken van het be-

stemmingsplan. 

d. Bezwaar wordt aangetekend tegen het ontbreken van gedetailleerde schetsen van de 

theekoepel en de inrichting van het bijbehorende terreindeel langs de Vecht. Schaal, 

maatvoering en vormgeving van de theekoepel, het terras en de oeverbeschoeiingen 

dienen te worden afgestemd op het Vechts bouwen. 

 

Commentaar: 

a. Dit onderdeel wordt ter kennisgeving aangenomen. 

b. De figuren 19 en 20 in bijlage 1 van de toelichting maken onderdeel uit van het ontwik-

kelplan voor de Vijverhof, dat is ingediend als onderdeel van het principeverzoek en de 

figuren in deze bijlage dienen louter ter illustratie van hoe de planvorming tot stand ge-

komen is. Het uiteindelijke tuinontwerp en voorstel voor de inrichtingsmaatregelen, is op-

genomen als bijlage bij de planregels en beschreven in hoofdstuk 4 van de toelichting. 

Het inrichtingsplan zoals opgenomen als bijlage bij de planregels heeft juridische binding 

en uitvoering van de daarin beschreven maatregelen is voorwaardelijk verplichtend op-
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genomen. Dit inrichtingsplan en de daarin beschreven maatregelen zijn in goede dialoog 

met reclamant tot stand gekomen en bijgesteld. Ook is met reclamant gesproken over de 

vormgeving van de theekoepel. Het resultaat van deze overlegsessies waar zowel de 

tuinarchitect (inrichtingsplan) de architect (m.b.t. de gebouwen en met name de theekoe-

pel), en diverse deskundigen  zijn betrokken, is gepresenteerd op de inloopavond in het 

kader van de zienswijzenprocedure. Deze sfeerimpressies van het gecombineerde bouw- 

en inrichtingsplan zijn in de toelichting opgenomen. 

c. Bij de totstandkoming van het plan is gekeken naar meerdere belangen. Evident is, dat 

het belang van het herstel van de buitenplaats in de meeste gevallen voorop staat. Ech-

ter dient ook aangetoond te worden dat er  voor de nieuwe functie voorzien wordt in vol-

doende parkeergelegenheid, temeer daar als uitgangspunt is gekozen dat de ontwikke-

ling geen onevenredige parkeerdruk op omliggend gebied mag veroorzaken. Overeen-

komstig de jurisprudentie is daarom uitgegaan van een reële invulling van de maximale 

planologische mogelijkheden. Mede om te voorkomen dat een onnodig groot beslag op 

de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de buitenplaats zou worden ge-

legd door een overschot aan parkeerplaatsen, is een reële berekening van de parkeer-

behoefte opgesteld. Ten aanzien van de eventuele aantasting van de bomen en stinzen-

flora heeft niet alleen ecologisch onderzoek, tuinhistorisch onderzoek maar ook een bo-

meninventarisatie plaatsgevonden, waarbij gekeken is naar de kwaliteit van de bomen. 

Er is advies gegeven door een zeer gerenommeerd boomdeskundige/boomchirurg. 

Dit deskundig advies heeft geleid tot de ingrijpende wijzigingen van het Inrichtingsplan in 

het algemeen en de situering van het parkeren in het bijzonder en heeft zijn weerslag ge-

kregen in het als bijlage bij de planregels opgenomen inrichtingsplan. Alle genoemde on-

derzoeken en adviezen zijn betrokken bij de uiteindelijke keuze voor het inrichtingsplan. 

Ook de situering van de parkeerplaatsen is daarmee zorgvuldig gekozen. Bovendien is 

reclamant uitvoerig betrokken geweest bij de totstandkoming van zowel de schetsplan-

nen van het ontwerp als het inrichtingsplan. 

d. Onderhavig bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische kaders voor de herontwik-

keling van de Vijverhof. De zorgvuldig gekozen configuratie van bebouwing en de inbed-

ding hiervan in de te herstellen buitenplaats, is gedetailleerd vastgelegd. Dit uit zich in de 

bouwvlakken, die zijn afgestemd op de contouren van de beoogde (nieuwe en bestaan-

de) bebouwing, alsmede het vastleggen van de hoofdlijnen van beplantingselementen en 

landschappelijke inpassing. Het bestemmingsplan is in dit geval niet het geijkte instru-

ment om zaken als materialisatie, kleur en vormgeving op gebouw-/gevelniveau te regu-

leren. Hiervoor kent de gemeente Stichtse Vecht een welstandsnota met gebiedsgerichte 

gedetailleerde criteria, waaraan bouwplannen worden getoetst. In deze nota staat onder 

meer, dat "Vechts bouwen" niet zozeer een stijl is, maar een "manier van doen" is: hoog-

staand, kwalitatief en "state-of-the art" bouwen. Het instrument van een welstandsnota in 

combinatie met een breed samengestelde en deskundig gremium dat deze plannen aan 

de welstandsnota toetst,  borgt de beeldkwaliteit van de planontwikkeling. Door de brede 

bezetting van een deskundig gremium wordt het plan vanuit verschillende invalshoeken 

benaderd. Hierdoor wordt  de beeldkwaliteit, die niet zozeer met “beeld” maar vooral met 

de consistentie van de achterliggende filosofie en de “vertaling” ervan in architectuur 

heeft te maken, optimaal  gewaarborgd. Overigens is met dit gremium reeds zeer inten-

sief overleg gevoerd waarbij zowel de meest recente planstand  en de theekoepel in het 
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bijzonder zeer positief zijn ontvangen. Aangezien er sprake is van een rijksmonument, 

zal daarnaast nog uitvoerige toetsing plaatsvinden door de Monumentencommissie, de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en voor het landschap en de relatie tot de Vecht ook 

door de Provincie Utrecht. 

 

Conclusie: 

 

Toelichting Ter verduidelijking zullen in de toelichting de laatste versies van  
tekeningen en sfeerimpressie van het gecombineerde bouw- en in-
richtingsplan opgenomen worden. 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
Reclamant 6 

 

Samenvatting zienswijze: 

a. Reclamant geeft aan een alternatief te willen voorstellen dat in het belang is van de huidige 

middenstand van Breukelen en daarnaast een aantrekkelijke en betere plek is voor een ho-

tel. Hij geeft aan dat het nu al jaren niet meer gebruikte gemeentehuis van Breukelen een 

veel betere locatie is voor een hotel/restaurant. Het ligt ook aan de Vecht en midden in het 

dorp, is in veel betere staat en heeft parkeren voor de deur. Bovendien kan de gemeente het 

dan verkopen, hetgeen tot nu toe niet gelukt of geprobeerd is. Daarnaast geeft reclamant aan 

dat de gemeente stelt dat er een oude afspraak is met de eigenaren van Gunterstein, dat er 

in een straal van 200 meter geen horeca mag komen. Hij gelooft niet in een dergelijke erf-

dienstbaarheid/afspraak en er zijn altijd horecavestigingen binnen een straal van 100 meter 

gevestigd geweest. 

b. Door medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan worden belangen 

van omwonenden geschaad en wordt afbreuk gedaan aan dit mooiste gedeelte van de 

Vecht. 

c. De veel te hoge koopsom gaat naar de huidige “Koninklijke” eigenaresse die de buitenplaats 

ca. 50 jaar ernstig verwaarloosd heeft, zonder ingrijpen van de gemeente. Er is een overeen-

komst onder ontbindende voorwaarden. Dit houdt in dat de koop niet doorgaat indien de ge-

meente niet meewerkt aan de horecabestemming.  

d. Reclamant geeft aan dat de gemeente zegt dat er geen andere plannen zijn ingediend voor 

de locatie en er dringend een oplossing moet worden gevonden voor deze plaats. Door de te 

hoge koopsom, gekoppeld aan de horeca-bestemming, is de mogelijkheid om een alterna-

tief/realistisch plan te ontwikkelen onmogelijk. Een verzoek van reclamant om in overleg met 

de verkoper een ander plan te maken is door de verantwoordelijk wethouder afgewezen. 

e. In Nieuwersluis is er nu al ernstige overlast van verkeer. Door de vestiging van een ho-

tel/restaurant zal de drukte op de spitstijden alleen nog meer toenemen, met extra CO2 uit-

stoot, lawaai en stank in de nauwe dorpsstraat van Nieuwersluis waar mensen wonen. 

f. De drukte op het water zal o.a. door de voorgenomen bootjesverhuur en extra aanlegplaat-

sen nog meer toenemen. In de plannen is een botenhuis opgenomen, terwijl buren aan 

weerszijden dat niet mochten aanleggen. 

g. Door het theehuis aan de Vecht is er tijdens de zomeravonden tot zeer laat risico op muziek, 

verlichting en veel lawaai, zoals dit bij Slangevecht ook het geval is. 

h. De infrastructuur en ecologie van het gebied kunnen de extra druk niet aan.  

i. Met de belangen van de bestaande inwoners wordt geen rekening gehouden. 
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j. Door de gemeente is geen onafhankelijk advies opgevraagd naar de behoefte van een ho-

tel/restaurant in Breukelen op deze zeer onlogische plek, ver van het dorp.   

 

Commentaar: 

a. Bij de herontwikkeling van de buitenplaats Vijverhof is er sprake van een particulier initiatief. 

Het is de taak van de gemeente Stichtse Vecht om de (milieutechnische) haalbaarheid van 

het initiatief te toetsen en te bekijken in hoeverre de ontwikkeling past binnen het geldende 

beleid. De eventuele verkoop of functiewijziging van het voormalige gemeentehuis van Breu-

kelen staat los van de ontwikkeling van een hotelaccommodatie ter plaatse van de buiten-

plaats Vijverhof en een eventuele afspraak met de eigenaren van Gunterstein is in het kader 

van dit bestemmingsplan niet van belang.     

b. De buitenplaats raakt steeds meer in verval en met name het laboratoriumgebouw wordt ge-

zien als zeer storend. De huidige inrichting en dichte beplanting zorgen voor een onsamen-

hangend geheel en doen afbreuk aan de uitstraling van de buitenplaats. Naast de vestiging 

van een hotelaccommodatie wordt met het plan beoogd om de bijzondere uitstraling van de 

buitenplaats terug te brengen. Het monumentale pand wordt opgeknapt, de storende bebou-

wing wordt (met uitzondering van de kelder) gesloopt en vervangen door nieuwbouw die het 

ensemble versterkt en de oorspronkelijke landschapstuin wordt teruggebracht. De opmerking 

dat het plan afbreuk doet aan dit mooiste gedeelte van de Vecht delen wij dan ook niet.  

Reclamant geeft niet aan waarom hij meent dat belangen van omwonenden worden ge-

schaad. Gedurende de planvorming is ernaar gestreefd om rekening te houden met de be-

langen van omwonenden.   

c. Het is aan de kopende en verkopende partij om overeenstemming te verkrijgen over de ver-

koopprijs van het vastgoed. De waarde wordt onder meer bepaald door de planologische 

mogelijkheden. Het klopt dat de buitenplaats ernstig verwaarloosd is. De mogelijkheden voor 

de gemeente om in een dergelijke situatie in te grijpen zijn echter beperkt. De plannen voor 

de ontwikkeling van een hotelaccommodatie bieden de mogelijkheid om de buitenplaats te 

herstellen en een duurzame functie te geven.  

Zowel in cultuurhistorisch, landschappelijk als functioneel opzicht wordt de herontwikkeling 

van de Vijverhof gezien als een positieve ontwikkeling. Bovendien past de ontwikkeling bin-

nen het provinciaal en gemeentelijk beleid. Er is dan ook voor de gemeente geen aanleiding 

om de plannen af te wijzen. 

d. In het verleden zijn er diverse initiatieven geweest voor herontwikkeling, gericht op de ont-

wikkeling van (zorg)woningen. Het is lastig gebleken een haalbaar plan te ontwikkelen met 

behoud/herstel van de cultuurhistorische waarden van de plek. Daarbij moet wel worden op-

gemerkt dat de economische situatie hierin mogelijk een rol heeft gespeeld. 

e. Ten opzichte van de huidige planologische mogelijkheden zal er per saldo sprake zijn van 

een afname van het aantal verkeersbewegingen. Er zal geen sprake zijn van een verslechte-

ring van de verkeerssituatie. Ook is het hierdoor aannemelijk dat er niet of niet in betekenen-

de mate sprake zal zijn van een verslechtering van de luchtkwaliteit. De provincie Utrecht 

neemt in het najaar van 2017 een verkeersbesluit tot het verlagen van de maximum snelheid 

naar 60 km/u op de Rijksstraatweg tussen Breukelen en Nieuwersluis. Hierdoor is er sprake 

van een verbetering van de verkeersveiligheid. In tegenstelling tot de huidige functie met ver-

trekken en aankomsten in de spitsperiode, vindt er met de nieuwe functies een betere verde-

ling gedurende de dag plaats. Bovendien is de verwachting dat het gemotoriseerde verkeer 
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met name gebruik zal maken van de aansluiting A2 Breukelen en minder richting Nieuwer-

sluis zal rijden.   

f. Door de realisatie van de aanlegsteigers ontstaat er een mogelijkheid om bootjes aan te me-

ren. In het kader van het bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met Waternet. In 

het overleg is aangegeven dat de vaargeul zoveel mogelijk moet worden vrijgehouden om 

extra gevaarzetting te voorkomen. Hoewel dit strikt formeel niet noodzakelijk is, is om hieraan 

tegemoet te komen in het bestemmingsplan vastgelegd dat de steigers ten behoeve van het 

hotel/restaurant evenwijdig aan of met een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 

de oever worden gerealiseerd. Beoogd wordt overigens om deze in een hoek van circa 45 

graden te realiseren. 

Belangrijke component in het plan is dat het kavel als één grote buitenplaats opnieuw ‘lees-

baar' wordt gemaakt. De kleine bouwwerken zoals het boothuis en de theekoepel markeren 

als het ware de ‘hoeken’ van open ruimtes op het perceel. Een centraal zichtveld vanuit het 

rijksmonument wordt richting de Vecht opnieuw open gemaakt. De theekoepel en het boot-

huis vormen als bouwkundige accenten het kader van het zichtveld en deze staan dus links 

en rechts aan de rand en niet “in het midden”. Overigens zal het geplande botenhuis ca. 0,75 

meter in noordelijke richting verschoven worden, zodat een strook van 1.5 meter (onder-

houd/aanplant groen) aanwezig is tussen boothuis en de erfscheiding. 

g. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen over het gebruik van versterkte muziek. Op 

het terras is geen versterkte muziek toegestaan en binnen in het theehuis tot uiterlijk 19.00 

uur. De deuren aan de zuidzijde van het restaurant mogen tussen 21.00 en 07.00 uur niet 

permanent geopend zijn. De afmetingen van de terrassen zijn in de regels beperkt tot maxi-

maal 200 m². In het uitgevoerde akoestisch onderzoek is aangetoond dat na het realiseren 

van de geluidwerende voorziening (nabij de parkeerplaatsen) en het handhaven van de ope-

ningstijden  en de tijden voor versterkt muziekgeluid sprake is van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat ter plaatse van de omliggende woningen. Tevens wordt voldaan aan de nor-

men van het Activiteitenbesluit. 

h. De ontwikkeling zal feitelijk zorgen voor verkeersbewegingen op de Rijksstraatweg. Ten op-

zichte van de bestaande planologische situatie is er echter geen sprake van een extra druk 

op de infrastructuur.  

In het kader van het bestemmingsplan is er onderzoek gedaan naar de flora en fauna in het 

gebied. Geconcludeerd is dat er geen sprake is van een significante aantasting van ecolo-

gische waarden. De te kappen bomen in het gebied zullen elders worden gecompenseerd. 

Met het plan wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot flora en 

fauna. 

i. Gedurende de planontwikkeling heeft de ontwikkelende partij contact gezocht met de omwo-

nenden, zodat bij de plannen rekening kon worden gehouden met hun wensen. Diverse om-

wonenden hebben laten weten niet in gesprek te willen met de initiatiefnemer, zolang er 

wordt vastgehouden aan de realisatie van horeca op het perceel. Hoewel initiatiefneemster 

heeft geprobeerd om in gesprek te gaan, is dit niet in alle gevallen gelukt. Met enkele omwo-

nenden hebben wel gesprekken plaatsgevonden. In het bestemmingsplan zijn regels opge-

nomen, waarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden wordt verze-

kerd. Daarnaast gelden de wettelijke normen en regelingen voor milieu-effecten (vastgelegd 

in o.a. het Activiteitenbesluit), hinder en openbare veiligheid (vastgelegd in de APV). 



13 

j. Er is een onderzoek naar de behoefte van het initiatief uitgevoerd (zie bijlage 2 van de toe-

lichting). Dit onderzoek is geactualiseerd naar aanleiding van het per 1 juli 2017 gewijzigde 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit dit onderzoek, dat invulling geeft aan de wettelijk ver-

plichte toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking, volgt dat in de regio behoefte be-

staat aan een dergelijk hotel/restaurant. Er is in kwantitatieve én kwalitatieve zin voldoende 

regionale behoefte en marktruimte voor nieuw hotelaanbod conform het beschreven markt-

segment, locatieprofiel, omvang, faciliteiten en doelgroepen.  

 

 

Conclusie: 

Toelichting - De toets aan de Ladder voor Duurzame verstedelijking (bijla-

ge 2) is geactualiseerd aan het per 1 juli 2017 op dit punt 

gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

- In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt 

van het door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten 

aanzien van het instellen van een 60 km/uur-regime voor de 

Rijksstraatweg ter plaatse van o.a. het plangebied. 

Regels - Artikel 3.4.2 is verduidelijkt ten aanzien van de tijden waarop 

de deuren aan de zuidzijde van de uitbouw van de horeca 

niet permanent geopend mogen zijn. Dit is tussen 21.00 uur 

’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. 

- Artikel 4.2.3 is zodanig gewijzigd dat steigers evenwijdig aan 

of onder een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 

de oever mogen worden aangelegd. 

Verbeelding - Bouwvlak voor het boothuis is circa 0,75 meter verschoven 

richting noordzijde. 

 

Reclamant 7 
 
Samenvatting zienswijze: 

a. Reclamant geeft aan dat de direct omwonenden bezwaar maken tegen de voor dit gebied te 

grootschalige plannen van de mogelijke koper die zich nu voordoet. 

b. Reclamant, mede sprekend namens Oudheidkundig genootschap Niftarlake, is zeer bezorgd 

over de precedentwerking van het onderhavige plan voor de gehele Vechtstreek. Op dit mo-

ment staat een viertal buitens aan de Vecht te koop: Vijverhof te Nieuwersluis, Vecht en Rust 

te Breukelen, Vechtoever te Maarssen en Cromwijck te Maarssen. 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 ho-

ge prijs daarvoor kan alleen betaald worden als er bijgebouwd mag worden. Als dit bij Vijver-

hof wordt toegestaan wordt het moeilijk dit te weigeren voor de andere.  

c. Reclamant is bovendien van mening dat een hotel/restaurant met 49 kamers en terras aan 

het water afbreuk doet aan de unieke sfeer aan de Vecht. Hotel-restaurant de Kampioen, ge-

legen 100 meter noordelijker, is kleinschalig en stoort niet in de context van de bebouwing. 

d. Het verval van Vijverhof kan gestopt worden door bewoning in appartementen of als verzor-

gingstehuis. Wanneer de raad het huidige plan afwijst, zal de prijs dalen tot het daarvoor 

haalbare niveau. 
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e. In het hele land staat de Vechtstreek bekend om zijn unieke sfeer en behoud hiervan vraagt 

om grote voorzichtigheid met wat wel en niet toegestaan kan worden. 

 
Commentaar: 

a. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de vestiging van een laboratorium 

met een oppervlakte van circa 3.014 m
2
 en wonen. Uitsluitend het theehuis en een zeer klein 

gedeelte van de nieuwe woning, liggen buiten de bestaande bouwvlakken op de buiten-

plaats. De overige gebouwen liggen binnen de bestaande bouwvlakken en deze worden 

waar mogelijk verkleind of qua toegelaten bouwhoogte beperkt. Ten opzichte van de huidige 

planologische situatie is er daarmee geen sprake van grootschalige plannen.  

Een deel van de bestaande bebouwing op het terrein, het kleine en nieuwe laboratoriumge-

bouw, zal met uitzondering van de kelder worden afgebroken. Een nieuw hotelgebouw, 

woonhuis, boothuis, serre en theehuis worden toegevoegd aan het ensemble. Het totaal 

staat in goede verhouding tot het monumentale hoofdhuis en de buitenplaats als geheel.    

b. Momenteel is er, naast het huidige monumentale hoofdhuis, al meer bebouwing aanwezig op 

het perceel. De buitenplaats is in het verleden in gebruik geweest als laboratorium van de 

KNAW. Per saldo is er geen sprake van ‘bijbouwen’ en de situatie bij de Vijverhof is niet ver-

gelijkbaar met andere buitenplaatsen die te koop staan.  

De ontwikkelingen die zich in het kader van het gebruik als laboratorium hebben voorgedaan, 

hebben afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de bui-

tenplaats. Zowel in cultuurhistorisch, landschappelijk als functioneel opzicht is er in de nieu-

we plannen sprake van een positieve ontwikkeling.  

Een van de uitgangspunten in het provinciaal beleid voor de buitenplaatsen is ‘behoud door 

ontwikkeling’. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn indien deze bijdragen aan 

het behoud en herstel van de buitenplaats. Het plan schept kaders voor een éénmalige kans 

om deze historische plek integraal vanuit één visie en functie in oude luister te herstellen. De 

plannen voor de Vijverhof passen dan ook binnen dit provinciaal beleid. 

c. De huidige inrichting van het terrein en bouwkundige staat van de bebouwing doen afbreuk 

aan de buitenplaats. De uitstraling naar de omgeving is matig. Met het plan wordt beoogd de 

karakteristieken van de buitenplaats te herstellen en de unieke sfeer aan de Vecht terug te 

brengen. Bij de positionering, volume en uitstraling van de nieuwbouw is afstemming gezocht 

bij de bestaande bebouwing op het perceel en de afmetingen van de buitenplaats. Het be-

staande monumentale pand blijft in ruimtelijk opzicht dominant. In die zin kan niet worden 

gezegd dat de ontwikkeling ‘stoort in de context van de bebouwing’. Overigens wordt in de 

zienswijze (abusievelijk) uitgegaan van 49 kamers. In het bestemmingsplan is het aantal ka-

mers gemaximeerd op 45 kamers. 

Bij het hotel-restaurant De Kampioen is er sprake van een heel andere situatie. De locatie 

bevindt zich in de bebouwde kom van Nieuwersluis. De schaal van de bebouwing sluit ook 

hier inderdaad aan bij de omgeving. (De omgeving van) De Kampioen is in dit opzicht niet 

vergelijkbaar met de situatie ter plaatse van de Vijverhof.  

d. Het is de taak van de gemeente om de (milieutechnische) haalbaarheid van initiatieven te 

toetsen en te bekijken in hoeverre de plannen passen binnen het (ruimtelijk) beleid. Voor de 

gemeente zijn er geen redenen om geen medewerking te verlenen aan de plannen. Opge-

merkt moet worden dat de gemeente ook niet afwijzend zou staan tegenover de ontwikkeling 
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van woningen. In het verleden zijn hiervoor initiatieven geweest, maar deze zijn destijds niet 

haalbaar gebleken. 

e. De unieke sfeer van de Vecht en het behoud hiervan speelt een belangrijke rol in het ge-

meentelijk beleid. Door buitenplaatsen aan de Vecht een toeristische functie te geven wil de 

gemeente de relatie tussen land- en watertoerisme versterken, de Vechtse cultuurhistorie be-

leefbaar maken en tegelijkertijd handen en voeten geven aan het uitgangspunt ‘behoud door 

ontwikkeling’. 

 
Conclusie: 
 

Toelichting Geen aanpassing 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 

 
Reclamant 8 
 
Samenvatting zienswijze: 

a. Juist om de recreatiedruk te beperken hebben de gemeente Stichtse Vecht en haar rechts-

voorgangers en Waternet beperkende maatregelen getroffen die verband houden met de 

formaten van de aan te leggen boten en eigenaarschap van de grond waar een steiger ge-

pland wordt. Verwezen wordt naar het “Restauratieplan voor de Vecht”. 

b. De horecabestemming zal een aanzienlijk groter aantal verkeerbewegingen tot gevolg heb-

ben. De aparte horecavoorzieningen hebben een aantrekkende werking op passanten, bo-

tenverhuur en zorgen voor een vergroting van parkeerdruk op de omgeving. 

c. De huidige verkeerssituatie is verre van ideaal te noemen, zo niet levensgevaarlijk gezien de 

hoge rijsnelheden. 

d. Ten aanzien van de persoon van de ontwikkelaar en veronderstelde gebruiker van Vijverhof 

is niet aangegeven welke BEBOP 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. 

e. Met de voorgestelde grootschalige aanpak komt de woonbestemming aan de noordzijde van 

Overweer onder druk te staan en deze wordt dienstbaar gemaakt aan de horecavoorziening. 

f. Lawaaiaspecten van komend en vertrekkend bezoek zijn niet acceptabel.  

 

Commentaar: 

a. In het kader van de ontwikkeling heeft overleg plaatsgevonden met Waternet. Vanwege de 

bestaande recreatiedruk is het wenselijk om de vaarstrook, welke een breedte heeft van 17 

meter, zoveel mogelijk open te houden. De Vecht biedt ter plaatse van de Vijverhof voldoen-

de ruimte voor de realisatie van aanlegsteigers. Op basis van de gesprekken met Waternet is 

ervoor gekozen twee steigers, die aanvankelijk dwars op de oever zouden worden gereali-

seerd, met een hoek van circa 45 graden ten opzichte van de oever te plaatsen. Hiermee 

wordt het manoeuvreren van bootjes in de vaarstrook zoveel mogelijk voorkomen. In de plan-

regels is een maximale hoek van 60 graden voorgeschreven. 

Om het karakter van de Vecht te beschermen, wildgroei van aangemeerde boten te voorko-

men en de lokale economie te stimuleren heeft het college een concept ligplaatsenvisie vast-
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gesteld: ‘Goed geregeld, blijvend genieten’. Dit betekent duidelijkheid over locaties waar in-

woners een ligplaats kunnen innemen, over halteplaatsen voor de passagiersvaart en over 

bezoekersligplaatsen bij horecagelegenheden en toeristische trekpleisters. De voorgenomen 

ontwikkeling is niet in strijd met de visie. Het ligplaatsenbeleid wordt momenteel verder uit-

gewerkt en uiteindelijk ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het Restauratieplan voor de Vecht heeft met name betrekking op de verbetering van de wa-

terkwaliteit en herinrichting van de oevers (natuurvriendelijk). In het rapport wordt daarnaast 

aangegeven dat de aan het water gelegen tuinen, behorend bij kastelen en buitenplaatsen, 

vaak uitzonderingen vormen op het natuur-onvriendelijke beeld langs de Vecht en dat de ve-

le buitenplaatsen sterk bijdragen aan de recreatieve waarde van de Vecht. Met het plan voor 

de Vijverhof wordt beoogd de ecologische waarde van de oever ter plaatse te verbeteren. Er 

is een nadrukkelijke potentie om de oevers gedeeltelijk natuurvriendelijk uit te voeren. Met 

het herstel van de landschapstuin en functiewijziging naar hotel/restaurant draagt het plan bij 

aan de recreatieve waarde van de Vecht. Tot slot wordt in het Restauratieplan voor de Vecht 

aangegeven dat wordt ingezet op de uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen om de kans 

op ongecontroleerd aanleggen te verminderen. Geconcludeerd kan worden dat de voorge-

nomen ontwikkeling past binnen het beleid dat is verwoord in het Restauratieplan voor de 

Vecht. 

b. De nieuwe situatie zal ten opzichte van de huidige (leegstand en tijdelijk verhuur) meer ver-

keersbewegingen tot gevolg kunnen hebben. Ten opzichte van de huidige planologische mo-

gelijkheden zal er per saldo sprake zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen 

op de Rijksstraatweg. Immers, met de huidige bestemming is het juridisch mogelijk een zelf-

de soort bedrijf te starten met dezelfde hogere verkeersbelasting. Dat er in de huidige situatie 

leegstand bestaat doet daar niets aan af.  

Om de parkeercapaciteit voor de hotelaccommodatie te bepalen heeft er een berekening 

plaatsgevonden van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwe functies op basis 

van de hiervoor geldende normen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de par-

keerzones aangegeven en in de regels is een minimale te realiseren parkeercapaciteit ver-

plichtend opgenomen. Het is daarom niet de verwachting dat de parkeerdruk in de omgeving 

zal toenemen.  

c. De provincie Utrecht neemt in het najaar van 2017 een verkeersbesluit tot het verlagen van 

de maximum snelheid naar 60 km/u op de Rijksstraatweg tussen Breukelen en Nieuwersluis. 

Hierdoor is er sprake van een verbetering van de verkeersveiligheid.  Ook de toepassing van 

een afzonderlijke in- en uitrit zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.  

d. Vooralsnog is er geen aanleiding geweest om de antecedenten van de initiatiefneemster te 

onderzoeken. Bij de aanvraag van een Drank en horecawetvergunning en/of Exploitatiever-

gunning zal een toets plaatsvinden in het kader van de Wet Bibob. Mocht hier in de toekomst 

aanleiding voor zijn, dan kan een verleende vergunning alsnog worden ingetrokken.     

e. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de vestiging van een laboratorium 

met een oppervlakte van circa 3.014 m
2
 en wonen. Uitsluitend het theehuis en een zeer klein 

gedeelte van de nieuwe woning, liggen buiten de bestaande bouwvlakken op de buiten-

plaats. De overige gebouwen liggen binnen de bestaande bouwvlakken en deze worden 

waar mogelijk verkleind of qua toegelaten bouwhoogte beperkt. Ten opzichte van de huidige 

planologische situatie is er daarmee geen sprake van grootschalige plannen.  
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Bij de ontwikkeling van de hotelaccommodatie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de buitenplaats en de positione-

ring/inpassing van de nieuwbouw in het geheel. 

Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met de opmerking dat de woonbestemming dienstbaar 

wordt gemaakt aan de horecabestemming. In ieder geval kan worden gesteld, dat de effec-

ten van de horecaonderdelen op de nieuwe woning zijn berekend en verantwoord. 

f. Bij de opstelling van het inrichtingsplan zijn de parkeerplaatsen zodanig ingepast dat er zo 

min mogelijk overlast voor de directe omgeving ontstaat. In het kader van het bestemmings-

plan is bovendien een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op een tweetal plaatsen nabij de 

parkeervoorzieningen zal een geluidwerende voorziening dienen te worden gerealiseerd om 

overlast te voorkomen. De aanleg en instandhouding ervan is in de planregels voorwaardelijk 

verplichtend geregeld (art. 10.3). Geconcludeerd kan worden dat na realisatie van de geluid-

werende voorzieningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van 

de omliggende woningen. Realisatie en instandhouding is verplicht gesteld in het bestem-

mingsplan. 

 
Conclusie: 
 

Toelichting - Paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is aangevuld met een 

nadere onderbouwing van de verkeersafwikkeling en -

veiligheid 

- In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt 

van het door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten 

aanzien van het instellen van een 60 km/uur-regime voor de 

Rijksstraatweg ter plaatse van o.a. het plangebied. 

Regels - Artikel 4.2.3 is zodanig gewijzigd dat steigers evenwijdig aan 

of onder een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 

de oever mogen worden aangelegd. 

Verbeelding Geen aanpassing 

 

Reclamant 9 
 
Samenvatting zienswijze: 

Reclamant woont dicht bij de Vijverhof. Hij vindt het een goed idee om van de Vijverhof een restau-

rant, hotel, serre, theehuis en woning te maken. Hij ziet alleen maar voordelen: restauratie en op-

schaling van de in potentie mooie villa en omliggende tuin, leven in de brouwerij in de omgeving, 

goed voor de werkgelegenheid en lokale leveranciers en een mooie plek voor horeca in de buurt/op 

korte afstand. Hij hoopt dat het project gerealiseerd gaat worden.   

 

Commentaar: 
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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Conclusie: 
 

Toelichting Geen aanpassing 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
Reclamant 10 
 
Samenvatting zienswijze: 

a. De herontwikkeling van Vijverhof als hotelaccommodatie wordt door reclamant als zeer posi-

tief ervaren.  

b. Het is belangrijk dat er sprake is van een ontwikkeling die past bij de schaal van de buiten-

plaats en Nieuwersluis. De steiger van Vijverhof aan de Vecht mag echter geen opstapplaats 

voor grotere boten/partyboten worden. Ook is het niet wenselijk dat mensen op de Vijverhof 

worden afgezet voor een boottochtje; rondvaartactiviteiten moeten beperkt blijven tot hotel-

gasten. 

 
Commentaar: 

a. Dit onderdeel wordt ter kennisgeving aangenomen. 

b. De buitenplaats heeft in het bestemmingsplan de hoofdfuncties hotel, restaurant en wonen. 

Ondersteunend daaraan kan incidenteel sprake zijn van rondvaarten of andere aanverwante 

activiteiten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier een opstapplaats voor grotere (par-

ty)boten ontstaat. Ook een reguliere aan- en afvoer van bootgasten per autobus is niet aan 

de orde. De steigers bij de Vijverhof zijn primair bedoeld voor hotelgasten die een sloep wil-

len huren of bootgasten die gebruik willen maken van de horeca op de Vijverhof. Verhuur van 

grotere (party)boten vanuit de Vijverhof is niet aan de orde. In de onderzoeken is rekening 

gehouden met het aanleggen van een grotere boot aan de langssteiger nabij het terras en 

theehuis. 

Verhuur van grote boten is niet aan de orde. Een enkele keer kan daarentegen sprake zijn 

van het aanmeren van grote boten. Zoals hiervoor al aangegeven is, is hiermee in de onder-

zoeken rekening gehouden.  

De Vijverhof heeft geen bestemming als partycentrum gekregen, maar als hotel en restaurant 

met ondersteunend daaraan congresfaciliteiten en zalenverhuur. Incidenteel kan sprake zijn 

van feesten en partijen, zoals een bruiloft.  

 
 
Conclusie: 
 

Toelichting Geen aanpassing 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 
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Reclamant 11 
 

Samenvatting zienswijze: 

Reclamant verzoekt goed te laten berekenen en toe te zien dat de plannen voor de Vijverhof geen 

nadelige gevolgen hebben voor de toekomst van zijn agrarische bedrijf. De afstandsnormen voor 

agrarische activiteiten kunnen een probleem worden zeker als het object verandert van buiten naar 

binnen de bebouwde kom.  

 
Commentaar: 

Bij de plannen voor de Vijverhof is geen sprake van het verschuiven van de bebouwde komgrens. 

Daarbij kan worden aangegeven dat het begrip ‘bebouwde kom’ in de Wet geurhinder en veehouderij 

(Wgv) niet gedefinieerd is, evenmin als in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie 

van Toelichting bij het wetsvoorstel van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom 

‘niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door 

de aard van de omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen 

bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde kom wordt beschouwd: 

‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft’ en 

waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil conclu-

deert in haar handleiding behorend bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de 

bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke bestemmingsplan) 

daaronder wordt verstaan. Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is daarmee casuïstisch. 

De volgende zaken spelen in deze afweging een rol: 

- dichtheid bebouwing; 

- aard en structuur van de omgeving en bebouwing; 

- planologische karakter. 

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen wordt in dit geval uitgegaan 

van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, waarbij de erven aan 

meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf 

staande lintbebouwing worden niet beschouwd  als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de 

jurisprudentie over het begrip bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij 

en Hinderwet (één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet. Gezien het bovenstaande wordt 

gesteld dat te bestemmen objecten aan de Vijferhof te Nieuwersluis geen onderdeel uitmaken noch 

gaan maken van een bebouwde kom in termen van de Wgv. Immers wordt met het plan juist beoogd 

de buitenplaatszone te versterken en het is daarbij niet de bedoeling dat er een verschuiving van de 

bebouwde kom door intensivering van bebouwing plaatsvindt. Integendeel, er wordt feitelijk en 

planologisch juist minder bebouwing mogelijk gemaakt. 

 

In het kader van het bestemmingsplan is een geuronderzoek uitgevoerd om te bekijken in hoeverre 

de ontwikkeling gevolgen heeft voor de agrarische bedrijven in de omgeving van het plangebied. In 

het onderzoek, dat als bijlage 14 onderdeel uitmaakt van de toelichting, wordt geconcludeerd dat de 

in de omgeving aanwezige agrarische bedrijven niet in hun belangen worden geschaad. De voorge-

nomen ontwikkeling levert geen belemmering op voor de bedrijfsvoering van reclamant.  Wel is in het 

onderzoek duidelijker aangegeven waarom de veehouderij aan Zandpad 20 niet individueel beoor-

deeld is.  
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Conclusie: 
 

Toelichting Het geuronderzoek (bijlage 14) is verduidelijkt. Er is ingegaan waar-

om de veehouderij aan Zandpad 20 niet individueel beoordeeld is. 

Daarnaast is in paragraaf 6.9 duidelijker aangegeven welke veehou-

derijen in de buurt van de planontwikkeling liggen. 

Regels Geen aanpassing 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
 
Reclamant 12 

 

Samenvatting zienswijze: 

a. Reclamanten vragen bijzondere aandacht voor strikte voorwaarden/beperkingen en handha-

ving daarvan ten aanzien van (het aantal) verkeerbewegingen zowel op de weg als op het 

water. Ook het parkeren van auto’s en het aanleggen van boten ter plaatse moet goed wor-

den geregeld. Bezoek van autobussen moet worden ontmoedigd en anders parkeren op het 

terrein. 

b. De steiger bij de Vijverhof mag geen opstapplaats worden voor grotere (party)boten. Eventu-

ele rondvaartactiviteiten moeten alleen beschikbaar zijn voor hotelgasten en aan en afvoer 

van bootgasten per bus en/of halteplaats voor passagiersvaart is niet wenselijk.  

c. Recreatie in het gebied Nieuwersluis en langs de Vecht dient te passen in de beperkte ruimte 

en de schaal die deze omgeving kenmerkt. Grote schepen zijn hier niet wenselijk. Feesten en 

partijen moeten kleinschalig blijven en mogen geen overlast bezorgen aan bewoners in de 

vorm van luidruchtige evenementen en/of muziek. 

 

Commentaar: 

a. Handhaving van het aantal verkeersbewegingen, zowel op de weg als op het water is niet 

mogelijk. Daarbij moet worden opgemerkt dat er ten opzichte van de huidige planologische 

mogelijkheden per saldo sprake zal zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen 

op de weg.   

Voor het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen is een berekening uitgevoerd. 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen bij maximaal regulier gebruik is ongeveer 52, bij inci-

dentele events zal de parkeerdruk iets hoger zijn. Voorzien is in de aanleg van 59 permanen-

te parkeerplaatsen, waarvan 6 in de kelder van het laboratorium. Daarnaast zullen 15 over-

loopparkeerplaatsen gerealiseerd worden. In het geval dat de verwachte parkeerdruk tijdens 

een event in zeer incidentele gevallen hoger is dan de beschikbare totale parkeercapaciteit 

(74), zal een adequate parkeeroplossing elders worden ingezet. Op de verbeelding van het 

bestemmingsplan zijn de parkeerzones aangegeven en in de regels is een minimale te reali-

seren parkeercapaciteit verplichtend opgenomen. Door de gekozen en in het plan vastgeleg-

de inrichting is het parkeren van autobussen op het terrein inderdaad ontmoedigd. Deze 

moeten in beginsel elders een geschikte plek zoeken om te parkeren, in het geval dit aan de 

orde mocht zijn. Een bus kan echter wel het terrein oprijden en passagiers ter plaatse afzet-

ten of ophalen. 
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Het aantal boten dat kan aanleggen bij de Vijverhof is beperkt door de lengte van de langs-

steiger (maximaal 35 meter), de twee kleinere steigers voor maximaal 4 sloepen, de be-

staande steiger bij het Vechtstoepje (kleine langszij steiger) en de steiger bij het woonhuis.  

b. De buitenplaats heeft in het bestemmingsplan de hoofdfuncties hotel, restaurant en wonen. 

Ondersteunend daaraan kan incidenteel sprake zijn van rondvaarten of andere aanverwante 

activiteiten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier een opstapplaats voor grotere (par-

ty)boten ontstaat. Ook een reguliere aan- en afvoer van bootgasten per autobus is niet aan 

de orde. De steigers bij de Vijverhof zijn primair bedoeld voor hotelgasten die een sloep wil-

len huren of bootgasten die gebruik willen maken van de horeca op de Vijverhof. Verhuur van 

grotere (party)boten vanuit de Vijverhof is niet aan de orde. In de onderzoeken is rekening 

gehouden met het aanleggen van een grotere boot aan de langssteiger nabij het terras en 

theehuis. 

c. Verhuur van grote boten is niet aan de orde. Een enkele keer kan daarentegen sprake zijn 

van het aanmeren van grote boten. Zoals onder b. al aangegeven is, is hiermee in de onder-

zoeken rekening gehouden.  

De Vijverhof heeft geen bestemming als partycentrum gekregen, maar als hotel en restaurant 

met ondersteunend daaraan congresfaciliteiten en zalenverhuur. Incidenteel kan sprake zijn 

van feesten en partijen, zoals een bruiloft. Voor de reguliere bedrijfssituatie zijn in de planre-

gels maatregelen voorgeschreven ter beperking van geluid en andere overlast. Zo mogen de 

deuren van het restaurant tussen 21.00 en 07.00 uur niet permanent geopend zijn, mag er op 

het terras geen versterkte muziek worden afgespeeld en binnen het theehuis is muziekgeluid 

toegestaan tot 19.00 uur. In de zomer (1 april t/m 30 september) mag het terras tot 23.00 uur 

geopend zijn, buiten deze periode tot 21.00 uur.  

 

Conclusie: 

 

Toelichting Geen aanpassing 

Regels Artikel 3.4.2 is verduidelijkt ten aanzien van de tijden waarop de deu-
ren aan de zuidzijde van de uitbouw van de horeca niet permanent 
geopend mogen zijn. Dit is tussen 21.00 uur ’s avonds en 07.00 uur 
’s ochtends. 

Verbeelding Geen aanpassing 

 

 
Reclamant 13 
 
Samenvatting zienswijze: 

a. Juist om de recreatiedruk te beperken hebben de gemeente Stichtse Vecht en haar rechts-

voorgangers en Waternet beperkende maatregelen getroffen die verband houden met de 

formaten van de aan te leggen boten en eigenaarschap van de grond waar een steiger ge-

pland wordt. Verwezen wordt naar het “Restauratieplan voor de Vecht”. 

b. De horecabestemming zal een aanzienlijk groter aantal verkeerbewegingen tot gevolg heb-

ben. De aparte horecavoorzieningen hebben een aantrekkende werking op passanten, bo-

tenverhuur en zorgen voor een vergroting van parkeerdruk op de omgeving. 

c. De huidige verkeerssituatie is verre van ideaal te noemen, zo niet levensgevaarlijk gezien de 

hoge rijsnelheden. 
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d. Ten aanzien van de persoon van de ontwikkelaar en veronderstelde gebruiker van Vijverhof 

is niet aangegeven welke BEBOP 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. 

e. Met de voorgestelde grootschalige aanpak komt de woonbestemming aan de noordzijde van 

Overweer onder druk te staan en deze wordt dienstbaar gemaakt aan de horecavoorziening. 

f. Lawaaiaspecten van komend en vertrekkend bezoek zijn niet acceptabel.  

 

Commentaar: 

a. In het kader van de ontwikkeling heeft overleg plaatsgevonden met Waternet. Vanwege de 

bestaande recreatiedruk is het wenselijk om de vaarstrook, welke een breedte heeft van 17 

meter, zoveel mogelijk open te houden. De Vecht biedt ter plaatse van de Vijverhof voldoen-

de ruimte voor de realisatie van aanlegsteigers. Op basis van de gesprekken met Waternet is 

ervoor gekozen twee steigers, die aanvankelijk dwars op de oever zouden worden gereali-

seerd, met een hoek van circa 45 graden ten opzichte van de oever te plaatsen. Hiermee 

wordt het manoeuvreren van bootjes in de vaarstrook zoveel mogelijk voorkomen. In de plan-

regels is een maximale hoek van 60 graden opgenomen. 

Om het karakter van de Vecht te beschermen, wildgroei van aangemeerde boten te voorko-

men en de lokale economie te stimuleren heeft het college een concept ligplaatsenvisie vast-

gesteld: ‘Goed geregeld, blijvend genieten’. Dit betekent duidelijkheid over locaties waar in-

woners een ligplaats kunnen innemen, over halteplaatsen voor de passagiersvaart en over 

bezoekersligplaatsen bij horecagelegenheden en toeristische trekpleisters. De voorgenomen 

ontwikkeling is niet in strijd met de visie. Het ligplaatsenbeleid wordt momenteel verder uit-

gewerkt en uiteindelijk ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Het Restauratieplan voor de Vecht heeft met name betrekking op de verbetering van de wa-

terkwaliteit en herinrichting van de oevers (natuurvriendelijk). In het rapport wordt daarnaast 

aangegeven dat de aan het water gelegen tuinen, behorend bij kastelen en buitenplaatsen, 

vaak uitzonderingen vormen op het natuur-onvriendelijke beeld langs de Vecht en dat de ve-

le buitenplaatsen sterk bijdragen aan de recreatieve waarde van de Vecht. Met het plan voor 

de Vijverhof wordt beoogd de ecologische waarde van de oever ter plaatse te verbeteren. Er 

is een nadrukkelijke potentie om de oevers gedeeltelijk natuurvriendelijk uit te voeren. Er is 

een nadrukkelijke potentie om de oevers gedeeltelijk natuurvriendelijk uit te voeren. Met het 

herstel van de landschapstuin en functiewijziging naar hotel/restaurant draagt het plan bij aan 

de recreatieve waarde van de Vecht. Tot slot wordt in het Restauratieplan voor de Vecht 

aangegeven dat wordt ingezet op de uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen om de kans 

op ongecontroleerd aanleggen te verminderen. Geconcludeerd kan worden dat de voorge-

nomen ontwikkeling past binnen het beleid dat is verwoord in het Restauratieplan voor de 

Vecht. 

b. De nieuwe situatie zal ten opzichte van de huidige (leegstand en tijdelijk verhuur), meer ver-

keersbewegingen tot gevolg kunnen hebben. Ten opzichte van de huidige planologische mo-

gelijkheden zal er per saldo sprake zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen 

op de Rijksstraatweg. Immers, met de huidige bestemming is het juridisch mogelijk een zelf-

de soort bedrijf te starten met dezelfde hogere verkeersbelasting. Dat er in de huidige situatie 

leegstand bestaat doet daar niets aan af.  
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Om de parkeercapaciteit voor de hotelaccommodatie te bepalen heeft er een berekening 

plaatsgevonden van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwe functies op basis 

van de hiervoor geldende normen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de par-

keerzones aangegeven en in de regels is een minimale te realiseren parkeercapaciteit ver-

plichtend opgenomen. Het is daarom niet de verwachting dat de parkeerdruk in de omgeving 

zal toenemen.  

c. De provincie Utrecht neemt in het najaar van 2017 een verkeersbesluit tot het verlagen van 

de maximum snelheid naar 60 km/u op de Rijksstraatweg tussen Breukelen en Nieuwersluis. 

Hierdoor is er sprake van een verbetering van de verkeersveiligheid.  

d. Vooralsnog is er geen aanleiding geweest om de antecedenten van de initiatiefneemster te 

onderzoeken. Bij de aanvraag van een Drank en horecawetvergunning en/of Exploitatiever-

gunning zal een toets plaatsvinden in het kader van de Wet Bibob. Mocht hier in de toekomst 

aanleiding voor zijn, dan kan een verleende vergunning alsnog worden ingetrokken.     

e. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de vestiging van een laboratorium 

met een oppervlakte van circa 3.014 m
2
 en wonen. Uitsluitend het theehuis en een zeer klein 

gedeelte van de nieuwe woning, liggen buiten de bestaande bouwvlakken op de buiten-

plaats. De overige gebouwen liggen binnen de bestaande bouwvlakken en deze worden 

waar mogelijk verkleind of qua toegelaten bouwhoogte beperkt. Ten opzichte van de huidige 

planologische situatie is er daarmee geen sprake van grootschalige plannen. Bij de ontwikke-

ling van de hotelaccommodatie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de cultuurhistori-

sche en landschappelijke waarden van de buitenplaats en de positionering/inpassing van de 

nieuwbouw in het geheel. 

Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met de opmerking dat de woonbestemming dienstbaar 

wordt gemaakt aan de horecabestemming. In ieder geval kan worden gesteld, dat de effec-

ten van de horecaonderdelen op de nieuwe woning zijn berekend en verantwoord. 

f. Bij de opstelling van het inrichtingsplan zijn de parkeerplaatsen zodanig ingepast dat er zo 

min mogelijk overlast voor de directe omgeving ontstaat. In het kader van het bestemmings-

plan is bovendien een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op een tweetal plaatsen nabij de 

parkeervoorzieningen zal een geluidwerende voorziening dienen te worden gerealiseerd om 

overlast te voorkomen. De aanleg en instandhouding ervan is in de planregels voorwaardelijk 

verplichtend geregeld (art. 10.3). Geconcludeerd kan worden dat na realisatie van de geluid-

werende voorzieningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van 

de omliggende woningen. Realisatie en instandhouding is verplicht gesteld in het bestem-

mingsplan. 

 
Conclusie: 

Toelichting - Paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is aangevuld met een 

nadere onderbouwing van de verkeersafwikkeling en –

veiligheid 

- In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt 

van het door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten 

aanzien van het instellen van een 60 km/uur-regime voor de 

Rijksstraatweg ter plaatse van o.a. het plangebied. 

Regels - Artikel 4.2.3 is zodanig gewijzigd dat steigers evenwijdig aan 

of onder een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 
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de oever mogen worden aangelegd. 

Verbeelding Geen aanpassing 

 
Reclamant 14 
 
Samenvatting zienswijze: 
 

a. Reclamanten voelen zich niet gehoord ten aanzien van hun bezwaren tegen het plan, in het bij-

zonder tegen de horecafunctie, die zij direct na bekendmaking van de plannen kenbaar hebben 

gemaakt. De gepresenteerde plannen hebben slechts marginale wijzigingen ondergaan en heb-

ben geen betrekking op de horecafunctie, die geheel intact gebleven is. Vaststelling van het plan 

zonder serieuze aandacht aan de bezwaren van reclamanten geeft geen pas, in het bijzonder 

gezien de recente speech van de burgemeester van Stichtse Vecht op de Midzomernachtbijeen-

komst, waarin opgeroepen werd tot daadwerkelijke samenspraak tussen gemeente en inwoners. 

b. Doel van het bestemmingsplan is blijkens de toelichting primair om een kwalitatieve impuls te 

geven aan de buitenruimte op de Vijverhof en daarmee de cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden te versterken. De horecafunctie is daarbij bedoeld als versterkend en ondersteunend 

element. Het provinciaal en gemeentelijk beleid onderstrepen het belang van behoud en ontwik-

keling van de buitenplaatsen ten behoeve van economische kostendragers voor het behoud van 

de desbetreffende waarden. Eén van deze specifieke waarden is rust en stilte. De bestemmings-

planregels geven volgens reclamanten echter blijk van een tegenovergestelde ontwikkeling. Niet 

het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden staat centraal, maar de hore-

cafunctie. Er zijn slechts zeven, zeer algemeen geformuleerde maatregelen in het inrichtingsplan 

vervat, die niet in verhouding staan tot de ingrijpende functieverandering die de Vijverhof onder-

gaat. Niet duidelijk is hoe de uitvoering van het inrichtingsplan bijdraagt aan herstel en behoud 

van cultuurhistorische en landschappelijke elementen, die overigens in het inrichtingsplan niet 

verduidelijkt zijn. 

c. De vaagheid waarmee de te treffen maatregelen zijn geformuleerd, maakt het twijfelachtig of 

uitvoering van die maatregelen gehandhaafd kan worden. Zo wordt de sloop van het laboratori-

umgebouw nergens in de planregels gewaarborgd. 

d. Theekoepels zijn een kenmerkend element van buitenplaatsen, maar het ‘theehuis’ waarin het 

bestemmingsplan voorziet heeft een wezenlijk ander karakter en is vele malen groter dan de 

theekoepels die van oudsher op de buitenplaatsen aanwezig zijn. Van behoud of ontwikkeling 

van cultuurhistorische kenmerken is daarom geen sprake. Daarbij komt dat het theehuis een 

zelfstandige horecavoorziening is en geen ondersteunende horecafunctie heeft. Bovendien wordt 

de vraag opgeroepen waarom in het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, direct naast de 

tuin van het noordelijke buurperceel, is gekozen, terwijl in het bestemmingsplan ‘Landelijk Ge-

bied’ uit 2003 op een heel andere locatie een theekoepel was geprojecteerd. 

e. Het gevaar bestaat dat verschillende cultuurhistorische waarden die thans op de buitenplaats 

aanwezig zijn, door de uitvoering van het bestemmingsplan worden aangetast of zelfs verdwij-

nen. Reclamanten doelen daarbij op het monumentale karakter van de woning uit 1866, het kap-

pen van verschillende door de gemeente als monumentaal en beschermenswaardig aangewezen 

bomen en het rustige en stille karakter dat historische buitenplaatsen zouden moeten hebben. 

f. Het plan is in strijd met de Provinciale verordening ruimte, waarin het adagium ‘behoud door ont-

wikkeling’ bindend wordt voorgeschreven.  
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g. Reclamanten wijzen erop dat ook het Oudheidkundig genootschap Niftarlake een zienswijze 

heeft ingediend en juist vanwege de inbreuk op de cultuurhistorische waarden grote bezwaren 

heeft tegen de horecafunctie. 

h. De kosten voor de exploitatie van de buitenplaats zijn aanzienlijk. Essentieel is dat het bestem-

mingsplan voorziet in een financieel haalbaar project, dat na voltooiing op een bedrijfsecono-

misch haalbare wijze geëxploiteerd kan worden. Of de beoogde horecafunctie financieel haal-

baar is, is echter op geen enkele wijze onderzocht. Het gestelde in paragraaf 8.2 van de toelich-

ting is volstrekt onvoldoende. Omdat sprake is van een particulier initiatief, is geenszins zeker dat 

er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het bestemmingsplan te realiseren. Het ri-

sico bestaat hierdoor, dat het project halverwege wordt stilgelegd, wat een braakliggende bouw-

put tot gevolg zou hebben. 

i. Onvoldoende onderbouwd is dat de Vijverhof op bedrijfseconomisch haalbare wijze kan worden 

geëxploiteerd. De toelichting blijft beperkt tot een beschrijving van de actuele regionale behoefte 

aan een hotel. Een eventuele behoefte betekent echter nog niet, dat het hotel voldoende inkom-

sten genereert. Uit onderzoek dat in opdracht van reclamanten is opgesteld (‘Beoordeling be-

drijfseconomische haalbaarheid Hotel-restaurant te Nieuwersluis’, Van Spronsen & Partners) 

blijkt dat geen sprake zal zijn van een bedrijfseconomisch haalbare exploitatie. Reclamanten 

concluderen dat het bestemmingsplan niet voorziet in een uitvoerbare ontwikkeling. 

j. De beschrijving van de actuele regionale behoefte, voldoet niet aan de eisen die art. 3.1.6 lid 2 

van het Besluit ruimtelijke ordening daaraan stelt. Iedere basis voor de bewering dat er daadwer-

kelijk behoefte bestaat aan een hotel, ontbreekt. Geen aandacht wordt besteed aan de andere 

stedelijke ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan, naast het hotel, voorziet. Bovendien leunt 

het rapport op een kwalitatieve onderbouwing van de behoefte en ontbreekt een kwantitatieve 

onderbouwing. Geen vergelijking is gemaakt met de bezettingsgraad van hotels in de directe 

omgeving. De kwalitatieve onderbouwing gaat bovendien uit van de onjuiste veronderstelling, dat 

sprake zal zijn van een hotel in een luxe en bijzonder segment. Voorts grossiert het rapport in al-

gemeenheden, waarbij vaak een bronvermelding ontbreekt. 

k. Het gevaar bestaat dat er een blijvende vraag ontstaat naar aanvullende kostendragers om de 

exploitatie van de Vijverhof duurzaam in stand te houden (evenementen, verdere uitbreiding ho-

reca of toename van het aantal woningen). Artikel 11.1 onder b van de planregels (afwijkingsbe-

voegdheid van maten tot maximaal 15%) sorteert daarop voor, evenals de toelichting, waarin op 

pagina 23 wordt gesproken over ‘events’. Verdere ontwikkeling van de bedrijfsmatige activiteiten 

heeft negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden en verdere toename van de negatieve 

ruimtelijke effecten op de omgeving. Deze verdere toename is overigens ook niet in aanmerking 

genomen in de aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende onderzoeken. 

l. Ook voor de gemeente ontstaat, bij de ontwikkeling van een niet rendabel bedrijf, een financiële 

strop. 

m. Niet onderbouwd is waarom er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de omliggende 

functies. De milieugevolgen zijn onderzocht, maar de afweging van die gevolgen tegen de beper-

kingen van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen is gebrekkig en onvolledig.  

n. Reclamanten vragen zich in algemene zin af of de onderzoeken niet uitgaan van een te rooskleu-

rige 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. Op geen enkele wijze is geborgd dat de ontwikkeling zoals initiatief-

nemer thans beoogd heeft ook in de toekomst bij een verkoop aan een derde (commerciële) par-
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tij hetzelfde blijft. Deze partij zal vanwege de benodigde investeringen geneigd zijn om de gren-

zen van het bestemmingsplan op te zoeken. Om de planologische aanvaardbaarheid van de ho-

recafunctie te beoordelen, moet in de onderzoeken dus worden uitgegaan van de voor omwo-

nenden meest ongunstige situatie, waarin die functie tot het uiterste wordt benut. 

o. In de toelichting wordt uitgegaan van een onjuiste weergave van het verkeer dat bij een repre-

sentatieve bedrijvigheid van het laboratorium wordt gegenereerd, omdat uitgegaan wordt van de 

maximale invulling van de algemene CROW-kencijfers. De huidige bestemming als laboratorium 

is echter thans niet meer uitvoerbaar. Gekeken moet worden naar het huidige gebruik van het 

perceel. Daarnaast geven de CROW-kencijfers geen realistisch beeld, omdat deze niet represen-

tatief zijn voor het verkeer zoals dat plaatsvond toen het laboratorium nog in bedrijf was. Dit 

wordt weerspiegeld in het aantal parkeerplaatsen dat op de Vijverhof aanwezig is (45).  

p. De vergelijking die in de toelichting wordt gemaakt ten aanzien van het aantal verkeersbewegin-

gen is daarnaast ontoereikend, omdat geen aandacht wordt besteed aan de aard van de ver-

keersbewegingen, die bij het gebruik als laboratorium wezenlijk anders is dan bij een horecafunc-

tie. Hierbij komt nog het verkeer te water dat door de realisatie van de aanlegsteigers zal worden 

gegenereerd. 

q. Ten slotte 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. Er wordt in de toelichting dan ook 

een verkeerd beeld geschetst van de verkeersaantrekkende werking van het bestemmingsplan.  

r. Het voorgaande heeft ook gevolgen voor onder meer de akoestische situatie op de Rijksstraat-

weg (waar in het akoestisch onderzoek overigens abusievelijk is uitgegaan van verkeerssnelhe-

den van 30 km/uur) en de stikstofdepositie. 

s. Reclamanten vragen aandacht voor de verkeersonveilige situatie, die als gevolg van de aanzien-

lijk grotere verkeersstroom zal ontstaan. De Rijksstraatweg is al een overbelaste en gevaarlijke 

weg. Dat roept de vraag op of deze weg het aanvullende verkeer wel aan kan. In de toelichting 

wordt aangegeven dat de maximum snelheid op de Rijksstraatweg zal worden verlaagd naar 60 

km/uur, maar het is reclamanten niet bekend dat daarover al een besluit is genomen. Verder 

wordt door reclamanten aangegeven, dat de bestaande uitrit ten noorden van het perceel te smal 

is en niet berekend op massaal verkeer. Deze uitrit is bovendien al jaren afgesloten en exclusief 

in gebruik bij de bewoners van Rijksstraatweg 8, die de weg inmiddels door verjaring in eigen-

dom hebben gekregen. Deze bewoners staan het gebruik van de uitrit ten behoeve van de hore-

cafunctie op de Vijverhof niet toe. 

t. Reclamanten hebben ernstige twijfels bij de berekening van de parkeerbehoefte bij de horeca-

functie. Deze berekening is te rooskleurig en onjuist; het berekende aantal van 74 parkeerplaat-

sen is onvoldoende om de behoefte op te vangen. Op de berekende totalen op basis van het 

GVVP Stichtse Vecht 2013 zijn twee correcties toegepast voor dubbelgebruik en representatieve 

aanwezigheidspercentages. De aanwezigheidspercentages zijn volgens reclamanten op voor-

hand niet aannemelijk, terwijl een vermindering van 50% (percentage van bezoekers van het 

theehuis dat afkomstig is uit het hotel) niet redelijk en fysiek niet mogelijk is. Ook is uitgegaan 

van een onvolledige weergave van de gebruiksmogelijkheden die in het bestemmingsplan wor-

den geboden. Zo ontbreekt de parkeerbehoefte van dagjesmensen en passanten en is het ge-

bruik van het terras bij het restaurant niet meegenomen. Reclamanten vragen zich voorts af of 

het GVVP Stichtse Vecht 2013 nog het meest actuele gemeentelijk parkeerbeleid is, omdat deze 
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nota op internet niet terug te vinden. Hierdoor is ook niet na te gaan of de toegepaste correcties 

conform het gemeentelijk beleid zijn. 

u. De vraag is hoe gewaarborgd is dat de parkeerplaatsen daadwerkelijk worden aangelegd. Re-

clamanten wijzen erop dat in de directe omgeving geen aanvullende parkeergelegenheid is. 

v. Reclamanten twijfelen aan de juistheid van het akoestisch onderzoek en de resultaten daarvan, 

omdat de onderzoeken uitgaan van relatief gunstige toekomstscenario’s, die niet tot de planre-

gels kunnen worden herleid. De VNG-brochure en het Activiteitenbesluit milieubeheer worden 

dogmatisch toegepast, zonder dat een concrete belangafweging op basis van relevante feiten 

wordt toegepast. De enkele constatering dat aan de richtnormen van de VNG-brochure wordt 

voldaan doet geen recht aan de akoestische gevolgen voor de omwonenden en evenmin aan het 

streven om stilte en rust op historische buitenplaatsen te waarborgen. Er heeft geen zorgvuldige 

ruimtelijke afweging plaatsgevonden in dit opzicht. Reclamanten vragen zich bovendien af of de 

gepresenteerde akoestische onderzoeksresultaten wel juist zijn en of aan alle wet- en regelge-

ving wordt voldaan. Het is volstrekt onaannemelijk dat kan worden voldaan aan de streefwaarde 

voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, die in de brochure is opgenomen voor een rus-

tig buitengebied. 

w. Reclamanten verwachten dat de ontwikkelingen ernstige gevolgen zullen hebben voor de natuur-

lijke kenmerken en waarden in en rondom het plangebied. De steigers waarin het plan voorziet, 

zijn gelegen in de Vecht en in het Natuur Netwerk Nederland. De aanwezige houtopstanden zul-

len ingrijpend worden gesnoeid, zonder dat herplant zal plaatsvinden. Ook worden door recla-

manten twijfels geuit over verschillende aannames die in de ecologische quickscan worden ge-

daan. Er bestaat een reële kans dat de uitvoering van het bestemmingsplan wordt belemmerd 

door nadere toestemmingsvereisten die worden gesteld met het oog op bescherming van natuur-

lijke waarden en kenmerken. 

x. De met het plan voorziene ontwikkelingen hebben ernstige gevolgen voor de privacy van de di-

rect omwonenden. Met name het theehuis en de hotelkamers in het voormalige laboratoriumge-

bouw hebben nadelige effecten. Vanuit de hotelkamers kan recht in de tuinen en huizen aan de 

Overweer gekeken worden. Het privacy-aspect is in het geheel niet meegewogen in het plan en 

in de planregels is de privacy van omwonenden niet gewaarborgd. 

y. Twijfelachtig is of de vergunningen voor de in het plan voorziene steigers, die binnen het Natuur 

Netwerk Nederland zijn gelegen, kunnen worden verkregen. Door de gemeente en andere partij-

en zijn maatregelen getroffen om het bijzondere karakter van de Vecht te behouden. Zo zijn in 

het kader van het ‘Restauratieplan de Vecht’ woonboten verplaatst, is de rivier uitgebaggerd en is 

het aantal vergunningen voor rondvaartboten beperkt. Het in gebruik nemen van de vijf steigers 

voor horecadoeleinden staat hier haaks op. Niet aannemelijk is dat het plan op dit punt uitvoer-

baar is. 

 

Commentaar: 

a. Gedurende de planvorming is er zowel door de gemeente als door initiatiefneemster naar ge-

streefd om rekening te houden met de belangen van omwonenden. Initiatiefneemster heeft haar 

plannen in een zeer vroegtijdig stadium aan diverse belanghebbenden, waaronder de omwonen-

den, gepresenteerd en met hen gecommuniceerd in onder meer de door reclamanten aange-

haalde inspraakavonden. Diverse omwonenden hebben laten weten niet in gesprek te willen met 

de initiatiefnemer, zolang er wordt vastgehouden aan de realisatie van horeca op het perceel. 

Hoewel initiatiefneemster heeft geprobeerd om in gesprek te gaan, is dit niet in alle gevallen ge-
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lukt. Met enkele omwonenden hebben wel gesprekken plaatsgevonden. Daarnaast heeft de ge-

meente meerdere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van participatie. In oktober 2016 

heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden en op 21 februari 2017 een peiling in de ge-

meenteraad, waar omwonenden hebben ingesproken. Op 23 mei 2017 is een apart overleg met 

de omwonenden aan de orde geweest. Ten slotte is op 12 juni 2017 een inloopavond in het ka-

der van het ontwerpbestemmingsplan georganiseerd. 

De constatering dat de plannen slechts marginaal zijn aangepast als gevolg van onder meer de 

bezwaren van omwonenden, delen wij geenszins. Initiatiefneemster heeft er bij de planvorming 

en optimalisatie van het plan in latere fasen veel aan gedaan om op de bezwaren van omwonen-

den te anticiperen. In de planregels zijn bovendien wezenlijke (extra) maatregelen gewaarborgd, 

teneinde het woon- en leefklimaat van de omwonenden te beschermen, evenals de ecologische 

en landschappelijke waarden van de buitenplaats. Onder meer zijn beperkingen ten aanzien van 

de openingstijden, het versterkt afspelen van muziek, de plaatsing van verlichten en de verplichte 

aanleg van een geluidwerende voorziening in de planregels vastgelegd. Ook is de toegestane 

hoogte van de bebouwing van het hotel op bepaalde plaatsen gereduceerd, onder meer vanwe-

ge privacy-aspecten. De bezwaren van onder meer reclamanten zijn derhalve wel degelijk seri-

eus genomen, maar betekenen niet dat de voorgenomen ontwikkeling met een horecafunctie on-

aanvaardbaar moet worden geacht.  

b. De buitenplaats raakt steeds meer in verval en met name het laboratoriumgebouw wordt gezien 

als zeer storend. De huidige inrichting en dichte beplanting zorgen voor een onsamenhangend 

geheel en doen afbreuk aan de uitstraling van de buitenplaats. In zijn algemeenheid kan worden 

gesteld dat sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog veel buitenplaatsen zijn geprivatiseerd 

en door de tijd heen in kavels opgedeeld geraakt zijn. Dit is een economisch gegeven dat als bij-

werking heeft dat door deze versnippering deze buitenplaatsen als dusdanig niet meer leesbaar 

zijn en als ‘cultuurhistorisch gegeven’ onherstelbaar verloren gaan. 

De situatie rond de huidige Vijverhof laat een soortgelijk afkavelingsproces zien. Het huidige Vij-

verhof-perceel is immers slechts het laatste reststuk van een uitgestrekte historische buiten-

plaats. Dit perceel wordt in de huidige vorm bovendien voor de helft door een modernistisch labo-

ratoriumgebouw ingenomen waarbij  de sfeer van een buitenplaats en de cultuurhistorische kwa-

liteiten nauwelijks nog herkenbaar zijn. 

Door initiatiefneemster is een plan voorgesteld, dat voorziet in een kwalitatief hoogwaardig en 

zorgvuldig ontworpen hotel-restaurant en woonplan, om zo de buitenplaats te herstellen. Naast 

de vestiging van een hotelaccommodatie, restaurant en woning wordt met het plan beoogd om 

de bijzondere uitstraling van de buitenplaats terug te brengen. Het monumentale pand wordt op-

geknapt, de storende bebouwing wordt, met uitzondering van de kelder onder het laboratorium-

gebouw, gesloopt en vervangen door nieuwbouw die het ensemble versterkt en de oorspronkelij-

ke landschapstuin wordt teruggebracht. Hiermee is duidelijk dat de uitvoering van het inrichtings-

plan in meerdere opzichten bijdraagt aan behoud en herstel van de landschappelijke en cultuur-

historische elementen van de buitenplaats. De door reclamanten genoemde waarden van rust en 

stilte is slechts één van de specifieke waarden, die de buitenplaatsen kenmerkt. Er heeft een 

zorgvuldige afweging plaatsgevonden, waarbij naast het bieden van een passende functionele 

invulling, ook vooropgestaan heeft dat de ontwikkeling dient te leiden tot een significante verbete-

ring van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de buitenplaats. Zonder een kos-

tendrager zoals de thans beoogde horecafuncties, is dit laatste streven financieel onhaalbaar. De 

in het inrichtingsplan beschreven maatregelen zijn voldoende concreet en leveren een significan-
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te verbetering van de genoemde waarden op en zorgen voor een aanmerkelijke ruimtelijke kwali-

teitsverbetering van het gehele ensemble. De zorgvuldig gekozen configuratie van bebouwing en 

de inbedding hiervan in de te herstellen buitenplaats, is gedetailleerd vastgelegd. Dit uit zich in de 

bouwvlakken, die zijn afgestemd op de contouren van de beoogde (nieuwe en bestaande) be-

bouwing, alsmede het vastleggen van de hoofdlijnen van beplantingselementen en landschappe-

lijke inpassing. In het inpassingsplan is met concrete vlakken aangeduid waar welke maatregel is 

voorgeschreven. 

c. De in het inrichtingsplan beschreven maatregelen zijn, mede in het licht van hetgeen is vermeld 

onder b., voldoende duidelijk en concreet en daarmee handhaafbaar. Niet gewenst is om in het 

bestemmingsplan de toekomstige inrichting tot in het kleinste detail vast te leggen; een beperkte 

mate van flexibiliteit bij de uiteindelijke uitvoering is juist noodzakelijk om de inrichting uitvoerbaar 

te houden. Juist de beoogde horeca- en woonfuncties als economische dragers, én de hiervoor 

voorgestelde maatregelen bieden vanuit cultuurhistorisch oogpunt belangrijke kansen om de 

voormalige buitenplaats in oude luister te herstellen. Daarbij zijn in deze context met name de 

volgende maatregelen relevant: 

- Het perceel dat door het laboratoriumgebouw de-facto opgedeeld is, wordt opnieuw tot één 

samenhangend perceel ‘leesbaar’ gemaakt.  

- Deze buitenplaats wordt door de beoogde functie als hoogwaardig hotel publiek toegankelijk 

gemaakt. Dit gegeven ligt rechtstreeks in het verlengde van de het historische aard en het 

karakter van deze buitenplaats. 

- Vrijwel alle nieuwbouw wordt gepositioneerd op de bestaande kelder van het laboratorium. 

- Door het amoveren van het massale kantoorgebouw en introduceren van een beperkt aantal 

losse bouwvolumes in een groene setting, wordt het ruimtelijke karakter van de buitenplaats 

versterkt. 

Gezien de situering van de bouwvlakken, waar de hotelgebouwen, parkeerkelder en woning zijn 

toegestaan, is evident dat het laboratoriumgebouw gesloopt zal moeten worden. Zonder deze 

sloop is realisatie van de genoemde bebouwing niet mogelijk. Hiermee is in voldoende mate 

aannemelijk gemaakt dat het laboratoriumgebouw moet worden gesloopt om het plan uit te voe-

ren. 

d. Belangrijke component in het plan is dat het kavel als één grote buitenplaats opnieuw ‘leesbaar' 

wordt gemaakt. De kleine bouwwerken zoals het boothuis en de theekoepel markeren als het wa-

re de ‘hoeken’ van open ruimtes op het perceel. Een centraal zichtveld vanuit het rijksmonument 

wordt richting de Vecht opnieuw open gemaakt. De theekoepel en het boothuis vormen als 

bouwkundige accenten het kader van het zichtveld en deze staan dus links en rechts aan de 

rand en niet “in het midden”. Dat in het bestemmingsplan uit 2003 gekozen is voor een andere s i-

tuering van een theekoepel, doet niet af aan de onderbouwde keuzes voor de huidige configura-

tie van bebouwing op de buitenplaats. 

e. Met het plan wordt beoogd om de bijzondere uitstraling van de buitenplaats terug te brengen. De 

monumentale woning wordt opgeknapt, de storende bebouwing wordt gesloopt en de oorspron-

kelijke landschapstuin wordt teruggebracht. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek 

gedaan naar de flora en fauna in het gebied. Geconcludeerd is dat er geen sprake is van een 

significante aantasting van ecologische waarden. De te kappen bomen zullen elders worden ge-

compenseerd. Met het plan wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking 

tot flora en fauna. Ten aanzien van de eventuele aantasting van de bomen heeft niet alleen eco-

logisch onderzoek, tuinhistorisch onderzoek maar ook een bomeninventarisatie plaatsgevonden, 
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waarbij gekeken is naar de kwaliteit van de bomen. Al deze onderzoeken zijn betrokken bij de 

uiteindelijke keuze voor het inrichtingsplan. Ook de situering van de parkeerplaatsen is daarmee 

zorgvuldig gekozen. 

f. Het plan is in overeenstemming met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Zoals onder b. 

reeds is aangegeven, wordt recht gedaan aan het door reclamanten genoemde adagium ‘behoud 

door ontwikkeling’. Het plan schept kaders voor een éénmalige kans om deze historische plek in-

tegraal vanuit één visie en functie in oude luister te herstellen. Uit het met de provincie gevoerde 

vooroverleg, alsmede de door de provincie ingediende zienswijze (zie zienswijze nr. 2) blijkt dat 

de provincie van mening is dat het plan in voldoende mate in overeenstemming met de provincia-

le verordening is. 

g. Dit onderdeel wordt ter kennisgeving aangenomen. De betreffende zienswijze is van een afzon-

derlijke beantwoording voorzien, zie de beantwoording bij zienswijze nr. 7. 

h. Initiatiefneemster heeft de buitenplaats inmiddels in eigendom verworven en zou deze nimmer in 

eigendom hebben verworven, als zij niet het geloof zou hebben in haar eigen businessplan dat 

aan de herontwikkeling van de buitenplaats ten grondslag ligt. Dit businessplan is uitvoerig door-

gerekend en ook met de gemeente besproken en getoetst. Er zijn bij initiatiefneemster, noch bij 

de gemeente, twijfels over de vraag of het plan financieel haalbaar is of niet. Het gegeven dat er 

sprake is van een particulier initiatief is in dit kader niet relevant. Er is overigens een zeer ervaren 

en kapitaalkrachtige onderneming die in de investering participeert. Art. 3.1.6, eerste lid, aanhef 

en onder f van het Besluit ruimtelijke ordening bevat het voorschrift dat in de toelichting inzicht in 

de (financiële) uitvoerbaarheid van het plan moet worden gegeven. Ingevolge de jurisprudentie
1
 

wordt met dit artikel beoogd de daadwerkelijk betrokken belangen te beschermen, waaronder die 

van de grondeigenaren en grondgebruikers in en om het plangebied. De meeste reclamanten 

kunnen reeds in deze zin niet als belanghebbende bij dit voorschrift worden beschouwd. De 

daadwerkelijk belanghebbenden mogen niet geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen 

van een bestemming die niet uitvoerbaar is. Daarvoor bestaat zoals aangegeven geen enkele 

aanleiding. Reclamanten hebben ook geen omstandigheden aangedragen, die op het tegendeel 

wijzen. In het, gezien het voorgaande niet reële, scenario dat het project halverwege wordt stilge-

legd en een ‘braakliggende bouwput’ ontstaat, kan ten overvloede nog worden geconstateerd dat 

de situatie daarmee niet wezenlijk beter of slechter is dan de huidige situatie, waarin de buiten-

plaats ernstig verwaarloosd is. 

i. Uit het als bijlage 2 bij de toelichting gevoegde behoefte-onderzoek, blijkt dat de ontwikkeling 

haalbaar en uitvoerbaar is. De in opdracht van reclamanten uitgevoerde quickscan is een aan-

eenschakeling van aannames en veronderstellingen, op basis waarvan wordt geconcludeerd dat 

de investering 2,5 keer boven de haalbaarheidsnorm zou liggen. Van diverse aannames is vol-

strekt onduidelijk waarop deze gebaseerd zijn, laat staan dat deze overeenkomen met de feiten. 

Dit onderzoek leidt dan ook niet tot twijfels aan de financiële haalbaarheid van de investering 

en/of de exploitatie van de Vijverhof. Verder is in de genoemde quickscan ten aanzien van de 

behoefte / de marktvraag uitgegaan van een te klein verzorgingsgebied dat – zonder nadere toe-

lichting – afwijkt van het verzorgingsgebied dat is bepaald in het behoefte-onderzoek dat als bij-

lage bij de toelichting is gevoegd. Desondanks wordt in de quickscan geconstateerd dat binnen 

dit kleine verzorgingsgebied de zakelijke markt goed vertegenwoordigd is en ook een toeristisch 

karakter aanwezig is, waardoor de vraag naar hotels als gemiddeld wordt beoordeeld. Deze con-

                                                      
1
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stateringen zijn positief voor de behoefte aan de beoogde hotelontwikkeling. Deze positieve as-

pecten zijn eveneens geconstateerd in het behoefte-onderzoek dat als bijlage bij de toelichting is 

gevoegd.  

Ten slotte wordt opgemerkt dat, zelfs wanneer de exploitatie niet haalbaar zou blijken te zijn, de 

belanghebbenden niet met nadelige gevolgen worden geconfronteerd zoals bedoeld in de juris-

prudentie. Immers is de situatie in dat geval identiek aan de huidige situatie, maar dan zonder 

storende bebouwing en met nieuwe en opgeknapte bebouwing.   

j. Er is een onderzoek naar de behoefte van het initiatief uitgevoerd (zie bijlage 2 van de toelich-

ting). Dit onderzoek is geactualiseerd naar aanleiding van het per 1 juli 2017 gewijzigde Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Uit dit onderzoek, dat invulling geeft aan de wettelijk verplichte toets 

aan de Ladder voor duurzame verstedelijking, volgt dat in de regio behoefte bestaat aan een 

dergelijk hotel/restaurant. Er is in kwantitatieve én kwalitatieve zin voldoende regionale behoefte 

en marktruimte voor nieuw hotelaanbod conform het beschreven marktsegment, locatieprofiel, 

omvang, faciliteiten en doelgroepen. Ook heeft de beoogde ontwikkeling geen leegstandseffec-

ten tot gevolg die in ruimtelijke zin onaanvaardbaar zijn, waarmee de ontwikkeling aanvaardbaar 

is voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Verder kan in de geconstateerde behoefte wor-

den voorzien binnen bestaand stedelijk gebied door herontwikkeling/transformatie van bestaand 

vastgoed. Deze conclusies zijn het behoefte-onderzoek onderbouwd op de daarvoor gebruikelij-

ke wijze op basis van correcte, actuele en herleidbare uitgangspunten die van toepassing zijn op 

de beoogde ontwikkeling. Hierbij is de behoefte zowel kwalitatief als kwantitatief getoetst, maar 

een vergelijking van bezettingsgraden van hotels in de regio is daarbij niet gemaakt. Deze zeg-

gen namelijk niets over de behoefte aan een nieuwe ontwikkeling, omdat bezettingsgraden van 

specifieke hotels vooral afhankelijk zijn van de kwaliteiten/kenmerken van diezelfde hotels en niet 

van de marktvraag/de behoefte aan hotelkamers in het algemeen. In het behoefte-onderzoek 

wordt daarbij de complete ontwikkeling in samenhang getoetst, want de overige faciliteiten en ho-

reca-onderdelen zijn onlosmakelijk onderdeel van het concept. Op deze wijze zijn ook de overige 

onderdelen van het horeca-concept meegenomen in het behoefte-onderzoek. Van belang is ver-

der dat, in tegenstelling tot het door reclamanten gestelde, het luxe en bijzondere karakter wordt 

doorgevoerd in de gehele hotelontwikkeling, want niet alleen de rijksmonumentale woning maar 

ook het koetshuis wordt gerenoveerd en het (storende) laboratoriumgebouw wordt geheel ge-

sloopt en vervangen door nieuwbouw. 

k. Het bestemmingsplan maakt geen extra kostendragers mogelijk. Voor zover dit door reclamanten 

aangegeven gevaar al reëel is, zal daarvoor een afzonderlijke procedure moeten worden ge-

volgd. De algemene afwijkingsbevoegdheid maakt slechts beperkte uitbreidingen mogelijk, waar-

bij bovendien de grenzen van onder meer het bouwvlak te allen tijden gelden. Ondersteunend 

aan de hotel-/restaurantfunctie zijn congresfaciliteiten en zalenverhuur toegestaan en incidenteel 

kan sprake zijn van feesten en partijen, zoals een bruiloft. Dit is hetgeen bedoeld is op pagina 23 

van de toelichting. De reguliere bedrijfssituatie is de basis voor de uitgevoerde onderzoeken. Uit 

zorgvuldigheidsoogpunt is wel aandacht besteed aan de incidentele bedrijfssituatie in die zin dat 

er bij de inrichting van het terrein rekening is gehouden met overloopparkeerplaatsen. 

l. De initiatiefneemster heeft het initiatief uitvoerig laten doorrekenen door een deskundige partij 

(Themis Company) en dat is nader aangescherpt en beoordeeld door Horeca advies. De busi-

nessplannen zijn tevens met de gemeente besproken en door de gemeente getoetst. Er is geen 

aanleiding te twijfelen aan de juistheid van deze beoordeling en daarom bestaat ook geen enkele 

aanleiding om voor te sorteren op een eventueel faillissement. Overigens kan de gemeente in dat 
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geval de bestemming indien gewenst terug wijzigen in de oorspronkelijke bestemming, waarmee 

het planschaderisico van de baan zou zijn. 

m. De milieugevolgen zijn onderzocht en getoetst aan het milieubeleid en de wet- en regelgeving. 

Tevens is gekeken naar het woon- en leefklimaat bij de naastgelegen percelen. Niet valt in te 

zien, waarom de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen worden beperkt.  

n. In de regels van het bestemmingsplan is het concept van de initiatiefneemster strak en gedetail-

leerd vastgelegd. Zowel de functionele als de ruimtelijke mogelijkheden die in de regels van het 

bestemmingsplan zijn vastgelegd, zijn als basis genomen voor de onderzoeken. Hierbij is uitge-

gaan van een realistisch worst-case scenario, zoals ook beschreven in de diverse omgevingson-

derzoeken. Er is sprake van een samenhangend concept waarbij de functies hotel, restaurant en 

wonen de hoofdfuncties zijn en daaraan ondersteunend onder andere zaken als congresfacilitei-

ten en zalenverhuur. In alle onderzoeken zijn ook het gebruik en de effecten van de ondersteu-

nende functies expliciet meegenomen. 

o. Hoewel de planologische vergelijking wel degelijk onderdeel uitmaakt van de afweging of sprake 

is van goede ruimtelijke ordening, is de verkeersparagraaf aangevuld met een beschouwing over 

de verwachte verkeersafwikkeling in relatie tot het huidige gebruik (leegstand en tijdelijke ver-

huur). Onjuist is overigens de veronderstelling, dat de huidige bestemming niet meer uitvoerbaar 

is. De verkeersgeneratie van de huidige planologische situatie is gebaseerd op landelijk gelden-

de kencijfers opgesteld door het CROW. Bij het bepalen van deze verkeersgeneratie is het aantal 

parkeerplaatsen niet relevant. Immers, de huidige parkeersituatie hoeft niet getoetst te worden 

aangezien het hier om een bestaande situatie gaat. De vergelijking dient puur ter referentie tus-

sen de verkeersgeneratie van twee bestemmingen. In dit geval wordt niet verder ingegaan op het 

al dan niet voldoende blijken van het huidig aantal parkeerplaatsen.  

p. In tegenstelling tot de huidige functie met vertrekken en aankomsten in de spitsperiode, vindt er 

met de nieuwe functies een betere verdeling gedurende de dag plaats. De verkeersbewegingen 

zijn inclusief bezoek waaronder ‘dagjesmensen’ en passanten. Gezien de relatief lage intensiteit 

van zowel de nieuwe functies op de planlocaties als de Rijksstraatweg, zullen de nieuwe functies 

niet tot afwikkelingsproblemen leiden. Dit is verder onderbouwd in paragraaf 6.5 van de toelich-

ting bij het bestemmingsplan aan de hand van capaciteitsberekeningen. De gebruikte methoden 

en berekeningen zijn in bijlage 17 bij het bestemmingsplan opgenomen. 

q. Bij het bepalen van de verkeersgeneratie in de toekomstige situatie, is conform de jurisprudentie 

uitgegaan van een reële invulling van de maximale planologische mogelijkheden. Derhalve is een 

reëel beeld geschetst van de verkeersaantrekkende werking van het plan. Er is juist niet uitslui-

tend gekeken naar het gebruik en de effecten van de hoofdfuncties (hotel, restaurant en wonen), 

maar ook dat van de ondersteunende functies en de relatie tussen de hoofdfuncties onderling én 

de hoofdfuncties ten opzichte van de ondersteunende functies. Het verkeer te water vormt een 

ander beoordelingskader. De effecten daarvan zijn overigens in de planvorming eveneens be-

trokken (onder meer in het akoestisch, maar ook in het ecologisch onderzoek) en aanvaardbaar 

geacht. 

r. In het kader van het akoestisch onderzoek en het bepalen van de stikstofdepositie ten gevolge 

van het plan, is conform de jurisprudentie uitgegaan van een reële invulling van de maximale 

planologische mogelijkheden. Niet duidelijk is in welk onderzoek abusievelijk uitgegaan zou zijn 

van een maximumsnelheid van 30 km/uur. In het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai 

is voor het Zandpad uitgegaan van 60 km/uur en voor de Rijksstraatweg van 80 km/uur (ondanks 
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het te nemen verkeersbesluit, maar aannemelijk is dat dit de resultaten niet in negatieve zin zal 

beïnvloeden). 

s. Op basis van de huidige mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn ongeveer 318 ver-

keersbewegingen per etmaal te verwachten. Op basis van de CROW-kencijfers bedraagt de ver-

keersgeneratie in de nieuwe situatie ongeveer 265 verkeerbewegingen per etmaal in de drukste 

periode. Ten opzichte van de huidige planologische mogelijkheden zal er per saldo sprake zijn 

van een afname van het aantal verkeersbewegingen. De provincie Utrecht neemt in het najaar 

van 2017 een verkeersbesluit tot het verlagen van de maximum snelheid naar 60 km/u op de 

Rijksstraatweg tussen Breukelen en Nieuwersluis. Hierdoor is er sprake van een verbetering van 

de verkeersveiligheid.   

De inrit van de buitenplaats Vijverhof is gelegen aan de zuidzijde van het perceel. Aan de noord-

kant kan de huidige inrit worden gebruikt. Gezien de beperkte breedte van deze inrit en om een 

logische routing te creëren, is ervoor gekozen deze noordelijke ontsluiting uitsluitend voor uitrij-

dend verkeer en als calamiteitenroute te bestemmen. Daarnaast is in planologische zin het ge-

bruik van deze inrit door bewoners/gebruikers van het pand Rijksstraatweg 8 mogelijk gemaakt. 

Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling, dient te worden opgemerkt dat een eventuele 

privaatrechtelijke belemmering niet relevant is vanuit het perspectief van een goede ruimtelijke 

ordening, tenzij deze belemmering een evident karakter heeft. Daarvan is in dit geval geenszins 

sprake. Het door reclamanten bedoelde beroep op verjaring gaat niet op. De uitgang over de 

brug aan de noordwestzijde van de Vijverhof is als erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van 

het kadastrale perceel nr. 849 (behorend bij Rijksstraatweg 6). De eigenaar van het heersend erf 

van een erfdienstbaarheid op een dienend erf kan nimmer eigenaar worden van het dienend erf, 

omdat hij geen bezitter (als ware hij eigenaar is) van het dienend erf is. Hij heeft een zakelijk 

recht op het dienend erf. Zonder bezit, kan er geen sprake zijn van verjaring. Hij blijft gerechtigde 

tot de erfdienstbaarheid van weg. Dit zakelijk recht sluit gebruik door de eigenaar van het die-

nend erf niet uit. Hergebruik van de brug door de eigenaar van het dienend erf, zorgt daarnaast 

niet voor een belemmering van de erfdienstbaarheid van weg voor het heersend erf. Het leidt ge-

zien het voorgaande geen enkele twijfel, dat privaatrechtelijke belemmeringen niet aan de uitvoe-

ring van het plan in de weg staan. 

De verdeling van het komende en vertrekkende verkeer zal een gunstig effect hebben op de ver-

keersveiligheid. Om de zichtbaarheid van de inrit te verbeteren zullen bovendien borden worden 

geplaatst.  

t. Ten aanzien van het parkeren is eveneens van belang, dat overeenkomstig de jurisprudentie is 

uitgegaan van een reële invulling van de maximale planologische mogelijkheden. Mede om te 

voorkomen dat een onnodig groot beslag op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

van de buitenplaats zou worden gelegd door een overschot aan parkeerplaatsen, is een reële be-

rekening van de parkeerbehoefte opgesteld. De toegepaste correcties zijn gebaseerd op erva-

ringscijfers en reële inschattingen van het daadwerkelijk gedrag van bezoekers van de buiten-

plaats, waarvan de beoogde functies een duidelijke samenhang hebben. Het is dan ook zeer re-

eel te veronderstellen, dat een aanzienlijk deel van de bezoekers meerdere functies, zoals het 

hotel en restaurant, combineert. Het GVVP Stichtse Vecht 2013 is overigens nog steeds het ac-

tuele beleid van de gemeente op het gebied van verkeer, vervoer en parkeren. Dit beleid wordt 

normaal gesproken eens per ca. 10 jaar herzien. 
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u. In art. 3.4.2 van de planregels is geborgd dat voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd die-

nen te worden binnen de bestemming ‘Buitenplaats’, op de daarvoor aangewezen plaatsen. Dit is 

hiermee planologisch geborgd. 

v. Reclamanten dragen geen concrete argumenten aan, op basis waarvan aan de resultaten en/of 

de totstandkoming van het akoestisch onderzoek getwijfeld zou moeten worden. Het onderzoek 

is zorgvuldig uitgevoerd, voldoet aan alle wettelijke eisen en heeft geleid tot waarborgen in de 

planregels, zodat een aanvaardbare akoestische situatie wordt gegarandeerd. 

w. Toetsing op wezenlijk waarde kenmerken is enkel van toepassing op het aangrenzende Natuur-

netwerk in de vorm van de Vecht. In de rapportage van de quickscan flora en fauna zijn deze 

wezenlijke waarden en kenmerken getoetst aan de 6 EHS-toetsingsaspecten van de provincie 

Utrecht. Hierbij is onder andere de huidige (en potentiële) situatie vergeleken met de beoogde 

ontwikkeling.  De beoogde ontwikkeling zal geen verandering teweeg brengen in het functioneren 

van de Vecht als onderdeel van het Natuurnetwerk. Daarbij wordt gekeken hoe de oevers een 

meer natuurvriendelijk karakter kunnen krijgen in vergelijking met de huidige situatie, bestaande 

uit een verticale houten beschoeiing. De ingrepen binnen het plangebied zelf zijn getoetst aan de 

Wet natuurbescherming, toetsing aan de wezenlijke waarden en kenmerken is niet aan de orde 

omdat het plangebied zelf niet is aangewezen als provinciaal beschermd (natuur)gebied. Zolang 

er geen sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming, mede door het rekening hou-

den met gevoelige periodes als het broedseizoen en er rekening wordt gehouden met aspecten 

als verlichting ten aanzien van vleermuizen etc., mag de ontwikkeling juridisch plaatsvinden, ook 

al zal de ecologische waarde in z'n totaliteit binnen het plangebied in vergelijking met de huidige 

(verwaarloosde) situatie verminderen. Voor algemene ecologische waarden met soorten als egel, 

konijn, bruine kikker, gewone pad, merel, winterkoning, roodborst etc., geldt dat deze niet per-

manent beschermd zijn in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, zolang wel voldaan wordt aan 

de algemene zorgplicht en met de kap wordt gewacht tot dat jongen het nest hebben verlaten. In 

het kader van de geldende natuurwetgeving zijn hierdoor in dit geval, uiteraard wel rekening 

houdend met specifieke ecologische aspecten, geen belemmeringen voor de uitvoering van de 

beoogde plannen.  

x. Bij de totstandkoming van het plan en de positionering van de bouwvlakken voor het hotel is 

zorgvuldig gekeken naar de huidige bouwmogelijkheden. Daarnaast is mede vanwege het priva-

cy-aspect en naar aanleiding van overleggen met omwonenden een reductie aangebracht in de 

toegestane hoogte van de bebouwing. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is dit 

slechts impliciet aan de orde gesteld. De toelichting wordt aangevuld met een paragraaf, waarin 

wordt ingegaan op de belangen van omwonenden, waaronder privacy, uitzicht en overlast. 

y. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat er geen zicht zou zijn op een vergunning voor deze 

steigers. Er is vooroverleg gevoerd met de terzake bevoegde instanties, zoals de Provincie 

Utrecht en Waternet. Door geen van deze partijen is aangegeven dat een vergunning niet ver-

leend zou kunnen worden vanwege effecten op de ecologie of scheepvaart. Zie hiervoor de reac-

ties op het vooroverleg en de beantwoording bij zienswijze 2.b.  

Om het karakter van de Vecht te beschermen, wildgroei van aangemeerde boten te voorkomen 

en de lokale economie te stimuleren heeft het college een concept ligplaatsenvisie vastgesteld: 

‘Goed geregeld, blijvend genieten’. Dit betekent duidelijkheid over locaties waar inwoners een 

ligplaats kunnen innemen, over halteplaatsen voor de passagiersvaart en over bezoekerslig-

plaatsen bij horecagelegenheden en toeristische trekpleisters. De voorgenomen ontwikkeling is 
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niet in strijd met de visie. Het ligplaatsenbeleid wordt momenteel verder uitgewerkt en uiteindelijk 

ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Het Restauratieplan voor de Vecht heeft met name betrekking op de verbetering van de water-

kwaliteit en herinrichting van de oevers (natuurvriendelijk). In het rapport wordt daarnaast aange-

geven dat de aan het water gelegen tuinen, behorend bij kastelen en buitenplaatsen, vaak uit-

zonderingen vormen op het natuur-onvriendelijke beeld langs de Vecht en dat de vele buiten-

plaatsen sterk bijdragen aan de recreatieve waarde van de Vecht. Met het plan voor de Vijverhof 

wordt beoogd de ecologische waarde van de oever ter plaatse te verbeteren. Er is een nadrukke-

lijke potentie om de oevers gedeeltelijk natuurvriendelijk uit te voeren. Met het herstel van de 

landschapstuin en functiewijziging naar hotel/restaurant draagt het plan bij aan de recreatieve 

waarde van de Vecht. Tot slot wordt in het Reparatieplan voor de Vecht aangegeven dat wordt 

ingezet op de uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen om de kans op ongecontroleerd aanleg-

gen te verminderen. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen 

het beleid dat is verwoord in het Restauratieplan voor de Vecht. 

In de planregels is zorgvuldigheidshalve opgenomen dat steigers evenwijdig aan of onder een 

hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van de oever mogen worden aangelegd. Dit om een 

voldoende brede doorvaart in verband met manoeuvreren van aan- en afmerende boten (extra) 

te garanderen. Beoogd wordt overigens om deze in een hoek van circa 45 graden te realiseren. 

Zo zijn in het bestemmingsplan al kaders gegeven, waarbinnen vergunningverlening plaats kan 

vinden. 

 
Conclusie: 
 

Toelichting - Paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is aangevuld met een 

nadere onderbouwing van de verkeersafwikkeling en –

veiligheid. Tevens is een nieuwe bijlage 17 opgenomen, 

waarin de capaciteitsberekeningen en de daarbij toegepaste 

methoden zijn beschreven. 

- In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt 

van het door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten 

aanzien van het instellen van een 60 km/uur-regime voor de 

Rijksstraatweg ter plaatse van o.a. het plangebied. 

- Er is een nieuwe paragraaf ‘Belangen omwonenden’ aan de 

toelichting toegevoegd, waarin ingegaan wordt op onder 

meer privacy, uitzicht en overlast. 

Regels - Artikel 3.1.i is aangevuld met een bepaling dat de noordelijke 

aansluiting van de interne ontsluiting op de Rijksstraatweg 

uitsluitend als uitrit ten dienste van de horecafuncties, in-

/uitrit van het pand Rijksstraatweg 8 en calamiteitenroute 

mag worden gebruikt. 

- Artikel 3.4.2 is verduidelijkt ten aanzien van de tijden waarop 

de deuren aan de zuidzijde van de uitbouw van de horeca 

niet permanent geopend mogen zijn. Dit is tussen 21.00 uur 

’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. 

- Artikel 4.2.3 is zodanig gewijzigd dat steigers evenwijdig aan 

of onder een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 
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de oever mogen worden aangelegd. 

Verbeelding Geen aanpassing 
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3. Ambtshalve wijzigingen 
 

3.1 Regels 
1. Als gevolg van enkele spelfouten en opmaakfouten worden de regels op onderdelen aan-

gepast. 

2. In de regels wordt opgenomen dat de twee steigers ten zuiden van de langssteiger met een 

hoek van maximaal 60 graden op de oever worden gerealiseerd.  

3.  Aan artikel 10.3 is toegevoegd dat  het ter plaatse van de aanduidingen 'geluidscherm' over 

de gehele lengte van de betreffende aanduidingsvlakken op te richten geluidwerende voor-

zieningen een massa per eenheid van oppervlakte van tenminste 10 kg/m
2
 moeten hebben 

alsmede dat de geluidwerende voorzieningen geen grote kieren of openingen mogen heb-

ben. 

 

3.2 Toelichting 
 

1. Als gevolg van enkele spelfouten, opmaakwijzigingen wordt de toelichting op onderdelen 

aangepast. 

2. Paragraaf 5.1.3 ('Ladder voor Duurzame Verstedelijk') wordt geactualiseerd naar aanleiding 

van de per 1 juli 2017 in werking getreden wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, Besluit 

ruimtelijke ordening. 

3. In paragraaf 6.2 (‘bodem’) is aangegeven dat in het kader van de omgevingsvergunningver-

lening een finale toets van de bodemkwaliteit plaats zal vinden. 

4. Paragraaf 6.3 (‘archeologie’) is aangepast en aangevuld naar aanleiding van eerder uitge-

voerde onderzoeken op de locatie Vijverhof. Daarnaast zijn deze archeologische onder-

zoeken als bijlage 16 toegevoegd. 

5. In paragraaf 6.5.1. (‘verkeer en parkeren’) is een correctie doorgevoerd met betrekking tot 

de verkeersgeneratie op basis van de huidige planologische situatie. 

6. Paragraaf 6.6 ('milieueffectrapportage') wordt geactualiseerd naar aanleiding van de per 7 

juli 2017 in werking getreden wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage. 

 

3.3 Verbeelding 
 

1. Bouwvlak voor het boothuis is circa 0,75 meter verschoven richting noordzijde (volgt te-

vens uit zienswijze 6). 
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4. Staat van wijzigingen 
 
Op de verbeelding, in de regels en/of in de toelichting van het bestemmingsplan ‘Vijverhof Nieuwer-

sluis’ zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de 

wijziging een gevolg is van een ingediende zienswijze of het gevolg van een ambtshalve overweging.  

 

De punten onder 4.1, 4.2 en 4.3 vormen de ‘Staat van wijzigingen’. De Staat van wijzigingen maakt 

onderdeel uit van het raadsbesluit. 

 

4.1  Regels 
 

No. Omschrijving Aanleiding 

1. Artikel 3.1.i is aangevuld met een bepaling dat de noordelijke 

aansluiting van de interne ontsluiting op de Rijksstraatweg 

uitsluitend als uitrit ten dienste van de horecafuncties, in-

/uitrit van het pand Rijksstraatweg 8 en calamiteitenroute 

mag worden gebruikt. 

Zienswijze 1, 2 en 

14 

2. Artikel 3.4.2 is verduidelijkt ten aanzien van de tijden waarop 

de deuren aan de zuidzijde van de uitbouw van de horeca 

niet permanent geopend mogen zijn. Dit is tussen 21.00 uur 

’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. 

Zienswijze 1, 6, 

12, 14 en ambts-

halve overweging 

3. Artikel 4.2.3 is zodanig gewijzigd dat steigers evenwijdig aan 

of onder een hoek van maximaal 60 graden ten opzichte van 

de oever mogen worden aangelegd 

Zienswijze 1, 6, 8, 

13, 14 

4. Aan artikel 10.3 is toegevoegd dat  het ter plaatse van de 

aanduidingen 'geluidscherm' over de gehele lengte van de 

betreffende aanduidingsvlakken op te richten geluidwerende 

voorzieningen een massa per eenheid van oppervlakte van 

tenminste 10 kg/m
2
 moeten hebben alsmede dat de geluid-

werende voorzieningen geen grote kieren of openingen mo-

gen hebben. 

Ambtshalve over-

weging 

 

4.2  Toelichting 
 

No. Omschrijving Aanleiding 

1. In paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is melding gemaakt 

van het door GS in het najaar van 2017 te nemen besluit ten 

aanzien van het instellen van een 60 km/uur-regime voor de 

Rijksstraatweg ter plaatse van o.a. het plangebied. 

Diverse zienswij-

zen en ambtshal-

ve overweging 

2. Paragraaf 6.5 ‘verkeer en parkeren’ is aangevuld met een 

nadere onderbouwing van de verkeersafwikkeling en –

veiligheid. 

Zienswijzen 1, 4 

8, 13, 14 en 

ambtshalve over-

weging 

3. Er is een nieuwe bijlage 17 opgenomen, waarin de capaci-

teitsberekeningen en de daarbij toegepaste methoden zijn 

beschreven. 

Zienswijze 14 en 

ambtshalve over-

weging 
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4. Paragraaf 5.1.3 ('Ladder voor Duurzame Verstedelijk') wordt 

geactualiseerd naar aanleiding van de per 1 juli 2017 in wer-

king getreden wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, Besluit 

ruimtelijke ordening. 

Ambtshalve 

overweging 

5. De toets aan de Ladder voor Duurzame verstedelijking (bijla-

ge 2) is geactualiseerd aan het per 1 juli 2017 op dit punt 

gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Diverse zienswij-

zen en ambtshal-

ve overweging 

6. In de Quickscan flora en fauna (bijlage 7) is nadrukkelijker 

ingegaan op de 6 toetsingsaspecten en in deze quickscan 

alsmede in paragraaf 6.13 is ingegaan op de potentiële mo-

gelijkheden voor de een natuurvriendelijke oever. 

Zienswijze 2, 14 

en ambtshalve 

overweging 

7. Geuronderzoek (bijlage 14) is verduidelijkt. Er is ingegaan 

waarom de veehouderij aan Zandpad 20 niet individueel 

beoordeeld is. Daarnaast is in paragraaf 6.9 duidelijker aan-

gegeven welke veehouderijen in de buurt liggen. 

Zienswijze 11 en 

ambtshalve over-

weging 

8. Paragraaf ‘Belangen omwonenden’ (paragraaf 4.6) is toege-

voegd. 

Zienswijze 14 en 

ambtshalve over-

weging 

9. Paragraaf 6.3 (‘archeologie’) is aangepast en aangevuld naar 

aanleiding van eerder uitgevoerde onderzoeken op de locatie 

Vijverhof. Daarnaast zijn deze archeologische onderzoeken 

als bijlage 16 toegevoegd. 

Ambtshalve 

overweging 

10. Bodemonderzoek: in de toelichting (paragraaf 6.2) is aange-

geven dat in het kader van de omgevingsvergunningverle-

ning een finale toets van de bodemkwaliteit plaats zal vinden. 

Ambtshalve 

overweging 

11. De laatste versies van de tekeningen/sfeerimpressie van het 
gecombineerd bouw- en inrichtingsplan zijn opgenomen in de 
toelichting. 
 

Zienswijze 5 en 

ambtshalve over-

weging 

12. Paragraaf 6.5.1. (‘verkeer en parkeren’) is gecorrigeerd met 
betrekking tot de verkeersgeneratie op basis van de huidige 
planologische situatie.  

Ambtshalve 

overweging 

13. Paragraaf 6.6 ('milieueffectrapportage') wordt geactualiseerd 
naar aanleiding van de per 7 juli 2017 in werking getreden 
wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 

Ambtshalve 

overweging 

 

4.3  Verbeelding 
 

No. Omschrijving Aanleiding 

1. Bouwvlak voor het boothuis is circa 0,75 meter verschoven 

richting noordzijde 

Zienswijze 6 en 

ambtshalve over-

weging 

 

 

 

Aldus besloten in de raadvergadering van…... 
 
 
Griffier        Voorzitter 
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BIJLAGE 1 
 
 
Oplegnotitie planwijzigingen na behandeling in de raadscommissie 
 

 
Inleiding 
 
Op 5 september 2017 is het vast te stellen bestemmingsplan ‘Vijverhof Nieuwersluis’ in de raads-
commissie van de gemeente Stichtse Vecht behandeld. In deze raadscommissievergadering is een 
aantal vraag- en aandachtspunten opgeworpen, die rondom de realisatie van de plannen zijn gere-
zen. In deze oplegnotitie wordt ingegaan op de intenties, die de initiatiefneemster met de verwezenlij-
king van haar plannen heeft en wordt aangegeven op welke onderdelen het plan gewijzigd is naar 
aanleiding van de raadscommissievergadering.  
 
 

Situering theehuis, terras en steigers 
 
In de raadscommissievergadering werd om verschillende redenen nadere aandacht gevraagd voor 
de positionering, omvang en vormgeving van het theehuis, terras en steigers. De grootste gemene 
deler was moeilijk definieerbaar, maar leek op een verschuiving van het theehuis met terras in zuide-
lijke richting, mede gelet op de belangen van de eigenaar van het aangrenzend perceel Rijksstraat-
weg 8 te wijzen. De keuze voor het theehuis, terras en de steigers op de huidige locatie is welover-
wogen en in ruimtelijk-planologisch en milieutechnisch opzicht aanvaardbaar.  
 
Gezien de overwegingen die de raadscommissie heeft meegegeven ten aanzien van het verschui-
ven, is het de intentie geweest van initiatiefneemster om tegemoet te komen aan een verschuiving.  
 
In navolgende figuur is de voorgestelde wijziging gevisualiseerd. 
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Indicatieve visualisering onderzochte gewijzigde positie theehuis en terras (blauw: positie ontwerpbe-
stemmingsplan, groen: onderzochte gewijzigde positie) en steigers (rood: positie ontwerpbestem-
mingsplan, geel: onderzochte gewijzigde positie) 
 
 
Daarnaast is het belangrijk dat de effecten van een eventuele verschuiving op voorhand goed inzich-
telijk gemaakt moeten worden, alvorens er een gewijzigd plan aan de raad wordt voorgelegd. Initia-
tiefneemster heeft daarom onderzoek laten verrichten naar de akoestische effecten van deze ver-
schuiving en de gemeente heeft bij Waternet navraag gedaan of een verschuiving van de steigers 
(het positioneren van de dwarssteigers onder een hoek van 45º aan de noordzijde en de langssteiger 
in het midden van de Vechtoever aan het perceel) vanuit het belang van waterveiligheid en voldoen-
de vaarruimte passend is. Hieronder volgen de bevindingen van Waternet en de resultaten van het 
akoestisch onderzoek. 
 
Waternet 
Waternet heeft aangegeven, dat een gewijzigde situering van de steigers zoals hierboven aangege-
ven niet de voorkeur heeft. Doordat de dwarssteigers dan op het smalste gedeelte van de vaarweg 
zouden worden gerealiseerd, wordt de uitvaarmogelijkheid negatief beïnvloed. Om deze reden kan 
Waternet niet met de wijziging instemmen. 
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Akoestisch onderzoek 
Uit een akoestische verkenning (Windmill, september 2017) blijkt dat de verschuiving van het thee-
huis en terras weliswaar niet in alle gevallen leidt tot een reductie van de geluidbelasting ter plaatse 
van de woningen, maar past binnen de normen. Ten aanzien van de piekbelasting zijn de steigers 
met aanmeermogelijkheden voor boten maatgevend. De wijziging van de positie van de steigers zou 
wat betreft de piekbelasting leiden tot een toename. 
 
Conclusie 
Gezien de resultaten van het akoestisch onderzoek en het advies van Waternet, leidt het verschuiven 
van de steigers niet tot een verbetering voor de akoestische situatie en kan Waternet niet instemmen 
met de voorgestelde gewijzigde positionering van de steigers vanwege de waterveiligheid en beno-
digde vaarruimte. De resultaten van het akoestisch onderzoek maken duidelijk dat verplaatsing van 
het theehuis in zuidelijke richting aanvaardbaar is, omdat dit voor alle woningen niet leidt tot een 
overschrijding van de normen. Vanuit privacy en uitzichtoverweging, leidt een verschuiving tot een 
verbetering. Dit in overweging nemende, heeft initiatiefneemster ertoe doen besluiten om tegemoet te 
komen aan de suggesties uit de raadscommissievergadering en het theehuis en terras in zuidelijke 
richting te verplaatsen. De gewijzigde situering van het theehuis met bijbehorend terras is in ruimtelijk 
en milieuhygiënisch oogpunt mogelijk en leidt niet tot een onaanvaardbare verslechtering.  
 
De planologische mogelijkheden voor het aanleggen van steigers blijven in ruimtelijk opzicht gelijk, 
omdat verschuiving zou leiden tot een verslechtering van de akoestische situatie én deze wijziging 
voor Waternet niet akkoord was. 
  
Om deze redenen is besloten om de situering van het theehuis en het terras in zuidelijke richting te 
verplaatsen, zoals weergegeven in de afbeelding op de volgende pagina. De verbeelding en toelich-
ting bij het bestemmingsplan, alsmede de noodzakelijke onderzoeken voor zover relevant, zijn hierop 
aangepast. Met deze wijziging wordt tegemoetgekomen aan de belangen van alle omwonenden.  
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Definitieve inrichting met gewijzigde positionering theehuis en terras en ongewijzigde positie steigers 
 
 

Aanlegmogelijkheden boten 
 
De bedoeling van initiatiefneemster is dat er boten mogen aanleggen van de Vechtse rederijen, 
waarbij met name wordt gedacht aan salonboten en grotere salonboten tot een maximale lengte van 
ca. 30 meter (capaciteit: maximaal 100 gasten), wat passend is bij de maximale lengte van de aan-
legsteiger (35 meter). Niet de bedoeling is dat grotere rondvaartboten bij de Vijverhof aanleggen. 
Veelal, doch niet uitsluitend, gaat het hierbij combinaties van vergaderen en varen of gebruikmaking 
van het restaurant van Flora Batava en varen. Het is niet de bedoeling dat alleen de logerende gas-
ten gebruik mogen maken van het varen op een boot, maar ook gasten die korter ter plaatse verblij-
ven moeten kunnen varen.  
 
Tevens is het gewenst om de mogelijkheid te bieden om 4 kleine sloepen te kunnen verhuren voor de 
gasten van het hotel. Het is niet de bedoeling dat er sprake is van een bootverhuurbedrijf (zelfstandi-
ge bedrijfsmatige activiteiten), maar uitsluitend kleinschalige bootverhuur voor gasten van de Vijver-
hof. In de planregels komt dit tot uitdrukking in artikel 3.4.1, aangezien de mogelijkheden voor ver-
huur zijn gekoppeld aan de hoofdfunctie als hotel-restaurant. 
 
De aanlegmogelijkheden voor boten en verhuur van boten zijn reeds in de planregels opgenomen. 
Om de aanlegmogelijkheden van zeer grote boten te voorkomen , is een maximale capaciteit van de 
aan te leggen boot vastgelegd (100 passagiers). Ook de maximale lengte (30 meter) is in de planre-
gels opgenomen. Verder wordt , om meer aansluiting te zoeken bij het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Herziening ligplaatsen De Vecht’, in de regels op te nemen dat ter plaatse van de aanlegsteiger bij 
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het hotel recreatievaartuigen en passagiersschepen mogen aanleggen. In de planregels zijn tevens 
begripsbepalingen toegevoegd om de regeling te verduidelijken. 
 
 

Noordelijke in-/uitrit 
 
De verkeersafwikkeling op de Rijksstraatweg is een aandachtspunt. Het plan voorziet in twee ontslui-
tingen: één aan de zuidwestkant en één aan de noordwestkant van het plangebied. In het ontwerp-
bestemmingsplan is de aanleg van een verbrede of nieuwe in-/uitrit aan de noordkant mogelijk ge-
maakt. Bewust is de lengte van duikers e.d. in de planregels aangepast om te kunnen voorzien in 
bredere in-/uitritten. Het bestemmingsplan regelt niets over de inrichting van wegen en in de plantoe-
lichting is aangegeven en gemotiveerd dat de ontwikkeling niet leidt tot onaanvaardbare afwikke-
lingsproblemen. Bij de exacte uitwerking en inrichting kan het echter gewenst zijn, dat voor de noor-
delijke in-/uitrit (voor het hotel uitsluitend een uitrit) meer ruimte beschikbaar is dan in het ontwerpbe-
stemmingsplan is opgenomen. Daarom is de bestemming ‘Buitenplaats’ met de bijbehorende aan-
duiding ‘ontsluiting’ bij de noordelijke inrit 7 meter in zuidelijke richting verbreed ten opzichte van het 
ontwerpplan. Op deze wijze biedt het bestemmingsplan ruimschoots voldoende ruimte om verbreding 
of aanleg van een nieuwe ontsluiting vanuit Vijverhof te realiseren. De beperking in het gebruik van 
de noordelijke ontsluiting (uitsluitend als uitrit ten behoeve van de horecafuncties en als calamiteiten-
route) blijft gehandhaafd. 
 
 

Gewijzigde onderdelen 
 
Op basis van de beschreven bevindingen en intenties, zijn de volgende wijzigingen in het bestem-
mingsplan doorgevoerd: 
 
Wijziging 1: wijziging positie theehuis en terras in zuidelijke richting conform de als bijlage opgeno-
men tekeningen (schetsplan en gewijzigde verbeelding), inclusief tekstuele wijzigingen en toelichten-
de afbeeldingen in de toelichting en omgevingsonderzoeken daar waar relevant, alsmede de land-
schappelijke inpassing welke als bijlage bij de regels is opgenomen. 
 
Wijziging 2: in de toelichting wordt een omschrijving opgenomen van de planintenties wat betreft de 
aanlegmogelijkheden van bootjes en passagiersschepen. Daarnaast wordt in lijn met het vooront-
werpbestemmingsplan ‘Herziening ligplaatsen De Vecht’ in artikel 4.1 sub d toegevoegd dat passa-
giersschepen alsmede recreatievaartuigen mogen aanleggen ter plaatse van de aanduiding ‘specifie-
ke vorm van water – aanlegsteiger – hotel’. In artikel 1 van de regels worden de begripsbepalingen 
‘passagiersschip’ en ‘recreatievaartuig’ opgenomen overeenkomstig het voorontwerp. Tevens wordt 
in de regels het begrip ‘passagiersvaartuig’ gewijzigd in ‘recreatievaartuig’. Verder wordt in artikel 4.1 
sub d vastgelegd dat er slechts boten met een maximale capaciteit van 100 personen en een maxi-
male lengte van 30 meter mogen aanleggen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wa-
ter – aanlegsteiger – hotel’. Ten slotte wordt in artikel 3.4.1 verduidelijkt dat de te verhuren boten zijn 
gelegen binnen het aanduidingsvlak ‘bedrijfshaven’. 
 
Wijziging 3: vergroting bestemming ‘Buitenplaats’ met bijbehorend aanduidingsvlak ‘ontsluiting’ ter 
plaatse van de noordelijke in-/uitrit met 7 meter in zuidelijke richting om verbreding of aanleg van een 
nieuwe ontsluiting vanuit Vijverhof in planologisch opzicht mogelijk te maken. De voorwaarde dat 
deze ontsluiting uitsluitend als uitrit ten behoeve van Vijverhof en als calamiteitenroute mag worden 
gebruikt, blijft gehandhaafd. 
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Overzicht wijzigingen naar aanleiding van behandeling in de Raadscommissie 
 

Regels 
 

 

No. Omschrijving 

1. In artikel 1 worden de begripsbepalingen ‘passagiersschip’ en ‘recreatievaartuig’ op-

genomen zoveel mogelijk in lijn met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 

ligplaatsen De Vecht’. De nieuwe begrippen zijn doorgevoerd in de bestemmingsre-

gels. 

2. In artikel 3.4.1 is verduidelijkt dat de te verhuren boten zijn gelegen binnen het aan-

duidingsvlak ‘bedrijfshaven’. 

3. In artikel 4.1 sub d toegevoegd dat passagiersschepen alsmede recreatievaartuigen 

mogen aanleggen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van water – aanleg-

steiger – hotel’. 

4. in artikel 4.1 sub d vastgelegd dat er slechts boten met een maximale capaciteit van 
100 personen en een maximale lengte van 30 meter mogen aanleggen ter plaatse 
van de aanduiding ‘specifieke vorm van water – aanlegsteiger – hotel’. 

 
Verbeelding 
 

No. Omschrijving 

1. Het bouwvlak en het aanduidingsvlak ‘specifieke vorm van horeca – theehuis en –tuin’ 

is in zuidelijke richting verplaatst overeenkomstig het gewijzigde inrichtingsplan. 

2. Het bestemmingsvlak ‘Buitenplaats’ en het daarbinnen gelegen aanduidingsvlak ‘ont-

sluiting’ nabij de noordelijke ontsluiting is vergroot. 

 
 
Toelichting 

 

No. Omschrijving 

1. Op diverse plekken in de toelichting is de gewijzigde situering van het theehuis met 

terras toegelicht, verantwoord en verwerkt. Ook diverse toelichtende afbeeldingen zijn 

overeenkomstig gewijzigd. Dit geldt, waar relevant, ook voor de bijlagen bij de toelich-

ting. 

2. Op diverse plekken in de toelichting is de intentie met betrekking tot het aanmeren en 

verhuren van boten toegelicht. 
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BIJLAGE 2 AKOESTISCHE VERKENNING WINDMILL, SEPTEMBER 
2017 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berg en Terblijt, 15 september 2017 

1 Inleiding 

In het kader van de ontwikkeling van het plan Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis 
(gemeente Stichtse Vecht) is door Windmill Milieu Management en Advies reeds een 
akoestisch onderzoek1 uitgevoerd naar de geluiduitstraling van het plan. 
 
In opdracht van BRO is een aanvullend akoestisch onderzoek verricht voor het plan waarbij 
wordt uitgegaan van een gewijzigde indeling van het plangebied. Bij de betreffende variant 
is de situering van het theehuis met terras gewijzigd.  
 
Onderzocht is wat het effect is op de geluidbelasting als gevolg van de gewijzigde situering 
van het theehuis met terras. 
 
Middels voorliggende notitie wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen 
van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Rapport: “Akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering ten behoeve van het plan Buitenplaats Vijverhof te 

Nieuwersluis, rapportnummer: P2016.513-01.03, d.d. 20 april 2017. 

Notitie 16.513.01-05: 
Akoestisch onderzoek buitenplaats 
Vijverhof Nieuwersluis – variant Theehuis 
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2 Uitgangspunten 

 
In navolgende figuur 2.1. is een situatietekening opgenomen met de gewijzigde situering 
van het theehuis en terras. In de figuur is tevens de oorspronkelijke situering van het 
theehuis met terras (blauw omkaderd) ingetekend. 
 

 
Figuur 2.1: gewijzigde indeling plangebied (d.d. 13 september 2017) 
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Overige uitgangspunten zoals bedrijfsduur, aantal voertuigbewegingen, aantal personen 
op het terrein en de bedrijfssituatie zijn onveranderd en overeenkomstig het eerder 
genoemde onderzoek overgenomen.  
 
Ten behoeve van de berekening van de geluiduitstraling naar de omgeving zijn 
rekenmodellen opgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu” versie 4.30, 
module industrielawaai. In navolgende figuur 2.2. is een uitsnede uit het rekenmodel 
weergegeven, met de gewijzigde situering van het theehuis en de relevante geluidbronnen. 
 

 
Figuur 2.2: uitsnede rekenmodel 
 
In het eerder genoemde onderzoek is uitgegaan van een maatregel waarbij de deuren van 
het restaurant worden gesloten om 21:00 (in plaats van om 23:00 uur). In voorliggende 
berekeningen wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. 

3 Resultaten 

Op basis van de eerder genoemde uitgangspunten zijn de geluidbelastingen vanwege de 
inrichting ter plaatse van de omliggende woningen berekend. In eerste instantie zijn de 
geluidbelastingen getoetst aan de gestelde richtwaarden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven 
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en Milieuzonering’. Daarnaast is het effect van de wijziging inzichtelijk gemaakt. 
 
 

3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

 
In navolgende tabel 3.1. is een overzicht gegeven van de maatgevende langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus (LAr,LT) ter plaatse van de immissiepunten voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. In bijlage I is een volledig overzicht van de rekenresultaten opgenomen. 
 
Tabel 3.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT)  

Id. omschrijving 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) 

[dB(A)]  
dagperiode avondperiode nachtperiode 

024 nieuwe woning 37 39 30 
011 Overweer 35-41 41 40 34 
003 Rijksstraatweg 8 36 39 31 
016 Rijksstraatweg 2 38 39 28 
014 Rijksstraatweg 4 36 37 28 
005 Zandpad 23 32 33 21 

 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van woningen en 
appartementen in de directe omgeving van de inrichting bedraagt ten hoogste 45 dB(A)-
etmaalwaarde, de avondperiode is hiervoor maatgevend. De richtwaarde van 45 dB(A) uit 
stap 2 van het stappenplan wordt daarmee gerespecteerd.  
 

3.2 Maximaal geluidniveau (LAmax)  

 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de maatgevende maximale geluidsniveaus (LA,max) ter 
plaatse van de immissiepunten voor de dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage II is een 
volledig overzicht van de rekenresultaten opgenomen. 
 
Tabel 3.2: Berekende maximale geluidniveaus (LAmax) 

Id. omschrijving 
Maximale geluidniveau (L Amax ) 

[dB(A)]  
dagperiode avondperiode nachtperiode 

002 Rijksstraatweg 10 58 49 49 
024 nieuwe woning 55 59 49 
007 Overweer 35-41 57 57 48 
014 Rijksstraatweg 4 54 55 55 
006 Zandpad 25 52 54 40 
003 Rijksstraatweg 8 61 58 52 

 
Het maximale geluidsniveau (LAmax) ter plaatse van woningen en appartementen in de 
directe omgeving bedraagt ten hoogste 61, 58 en 55 dB(A) voor respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. De richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van het stappenplan wordt 
gerespecteerd. 

3.3 Effect wijziging 

Naast de toetsing aan de gestelde richtwaarden is ook het effect van de wijziging inzichtelijk 
gemaakt. Hiertoe zijn de geluidtoenames vanwege de gewijzigde indeling berekend ten 
opzichte van de oorspronkelijke inrichtingstekening (conform eerder genoemde 
rapportage). In bijlage III is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle 
rekenpunten inclusief de berekende toenames.  
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In navolgende tabel 3.3. is een overzicht gegeven van de hoogste toenames van het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT). 
 
Tabel 3.4: Hoogste toenames langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

Reken-
punt 

Reken-
hoogte omschrijving Periode 

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (L Ar,LT ) 

[dB(A)]  
Oorspron-

kelijke 
indeling * 

Gewijzigde 
indeling** Toename 

003 1,5 Rijksstraatweg 8 Dag 35,57 35,87 0,30 
003 5 Rijksstraatweg 8 Avond 38,41 38,81 0,40 
003 7,5 Rijksstraatweg 8 Avond 39,05 39,37 0,32 
004 1,5 Rijksstraatweg 8 Dag 25,56 25,80 0,24 
004 5 Rijksstraatweg 8 Avond 24,98 26,64 1,66 
004 7,5 Rijksstraatweg 8 Avond 26,16 27,40 1,24 
005 1,5 Zandpad 23 Dag 30,97 31,98 1,01 
005 5 Zandpad 23 Avond 32,80 33,32 0,52 
023 1,5 Nieuwe woning Dag 37,01 37,24 0,23 
028 1,5 Rijksstraatweg 8 Dag 36,18 36,32 0,14 

*rapport d.d. 20 april 2017 
**variant d.d. 13 september 2017 
 
Uit tabel 3.3 blijkt dat, ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT), 
een toename van ten hoogste 1,66 dB(A) wordt berekend.  Deze toename wordt berekend 
ter plaatse van de Rijkstraatweg 8. Maatgevende bron voor de toename is het stemgeluid 
op het terras van het theehuis. Doordat het terras nu aan de noordzijde van het theehuis 
wordt gesitueerd, wordt het terras naar de Rijkstraatweg 8 niet meer afgeschermd. Ter 
plaatse van het Zandpad 23 en de nieuwe woning wordt eveneens een toename berekend. 
Ter plaatse van de overige woningen vindt een marginale toename plaats (< 0,1 dB(A)) of 
is sprake van een afname. De afname bedraagt hoogstens 3,78 dB(A) en wordt berekend 
ter plaatse van de nieuwe woning. 
 
In navolgende tabel 3.4. is een overzicht gegeven van de hoogste toename van het 
maximaal geluidniveau (LAmax). In bijlage III is een volledig overzicht van de rekenresultaten 
opgenomen. 
 
Tabel 3.4: Hoogste toenames maximale geluidniveaus (LAmax) 

Reken-
punt 

Reken-
hoogte omschrijving Periode 

Maximaal geluidniveau (L Amax ) 
[dB(A)]  

Oorspron
-kelijke 

indeling * 

Gewijzigde 
indeling** Toename 

007 1,5 Overweer 35-41 Dag/Avond 49,54 49,68 0,14 
008 1,5 Overweer 35-41 Dag/Avond 50,69 50,92 0,23 
008 5 Overweer 35-41 Dag/Avond 54,69 54,82 0,13 
008 7,5 Overweer 35-41 Dag/Avond 55,94 56,07 0,13 

*rapport d.d. 20 april 2017 
**variant d.d. 13 september 2017 
 
Uit tabel 3.4 blijkt dat, ten aanzien van het maximale geluidsniveau (LAmax), een toename 
van ten hoogste 0,23 dB(A) wordt berekend.  Deze toename wordt berekend ter plaatse 
van de Overweer 35-41. Maatgevende bron voor de toename is het aanmeren van boten 
ter plaatse van de steigers. Ter plaatse van de overige woningen vindt een marginale 
toename plaats (< 0,1 dB(A)) of is sprake van een afname. De afname bedraagt hoogstens 
1,07 dB(A) en wordt eveneens berekend ter plaatse van de Overweer 35-41. 
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4 Conclusie 

In het kader van de ontwikkeling van het plan Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis 
(gemeente Stichtse Vecht) is door Windmill Milieu Management en Advies reeds een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van het plan. 
 
In opdracht van BRO is een aanvullend akoestisch onderzoek verricht voor het plan waarbij 
wordt uitgegaan van een gewijzigde indeling van het plangebied. Bij de betreffende variant 
is de situering van het theehuis met terras gewijzigd.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse 
van woningen en appartementen in de directe omgeving van de inrichting ten hoogste 45 
dB(A)-etmaalwaarde bedraagt. De richtwaarde van 45 dB(A) uit stap 2 van het stappenplan 
wordt daarmee gerespecteerd.  
 
Ten aanzien van het maximale geluidsniveau (LAmax) wordt eveneens voldaan aan de 
richtwaarde uit stap 2 van het stappenplan. 
 
De toename van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) bedraagt hoogstens 
1,66 dB(A).  Deze toename wordt berekend ter plaatse van de Rijkstraatweg 8. Ter plaatse 
van het Zandpad 23 en de nieuwe woning wordt eveneens een toename berekend. Ter 
plaatse van de overige woningen vindt een marginale toename plaats (< 0,1 dB(A)) of is 
sprake van een afname. De afname bedraagt hoogstens 3,78 dB(A) en wordt berekend ter 
plaatse van de nieuwe woning. 
 
De toename van het maximale geluidsniveau (LAmax) bedraagt hoogstens 0,23 dB(A). Deze 
toename wordt berekend ter plaatse van de Overweer 35-41. Maatgevende bron voor de 
toename is het aanmeren van boten ter plaatse van de steigers. Ter plaatse van de overige 
woningen vindt een marginale toename plaats (< 0,1 dB(A)) of is sprake van een afname. 
De afname bedraagt hoogstens 1,07 dB(A) en wordt berekend ter plaatse van de Overweer 
35-41. 
 
 
 
 

WINDMILL  
 
MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES  

 
 
ing. P.G.H. Kerckhoffs 
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Bijlage 1: 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)Rekenresultaten rekenmodel
gewijzigde indeling inrichtingsterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 25,02 22,40 13,89 27,40 60,86
001_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 27,09 24,13 15,35 29,13 61,04
001_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 28,22 25,54 16,92 30,54 61,06
002_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 32,55 31,71 24,31 36,71 64,96
002_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 35,47 34,62 26,99 39,62 65,37

002_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 36,62 35,84 28,20 40,84 65,38
003_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 35,87 35,55 26,07 40,55 64,66
003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 39,15 38,81 29,32 43,81 65,10
003_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 39,79 39,37 30,23 44,37 65,14
004_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 25,80 24,85 10,42 29,85 46,31

004_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 27,81 26,64 12,30 31,64 46,08
004_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 28,57 27,40 14,00 32,40 46,40
005_A Zandpad 23 (woning) 1,50 31,98 31,37 20,60 36,37 59,46
005_B Zandpad 23 (woning) 5,00 33,96 33,32 21,21 38,32 58,93
006_A Zandpad 25 (woning) 1,50 31,37 30,53 19,20 35,53 58,49

006_B Zandpad 25 (woning) 5,00 33,38 32,52 19,58 37,52 57,81
007_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 20,82 19,08 8,89 24,08 39,07
007_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 26,95 25,06 11,60 30,06 39,75
007_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 28,88 26,75 15,56 31,75 39,94
008_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 31,03 29,94 22,43 34,94 48,63

008_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 35,32 34,07 27,49 39,07 49,26
008_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 36,92 35,67 29,35 40,67 50,48
009_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 31,98 31,05 23,83 36,05 50,57
009_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 35,90 34,76 28,62 39,76 51,04
009_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 37,80 36,57 30,72 41,57 52,23

010_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 34,58 33,63 27,11 38,63 51,16
010_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 38,07 37,00 31,08 42,00 51,32
010_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 39,62 38,48 32,79 43,48 52,50
011_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 35,90 34,72 28,18 39,72 56,73
011_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 39,35 38,15 32,06 43,15 56,57

011_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 40,91 39,67 33,83 44,67 56,49
012_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 32,52 30,90 23,21 35,90 52,07
012_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 35,55 33,97 26,90 38,97 51,89
012_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 38,61 37,16 31,14 42,16 52,22
013_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 32,82 32,30 24,97 37,30 58,62

013_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 34,78 34,23 26,91 39,23 58,61
014_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 36,14 35,46 26,31 40,46 64,47
014_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 38,10 37,35 28,16 42,35 64,45
015_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 33,42 32,92 23,10 37,92 63,03
015_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 35,41 34,85 24,79 39,85 62,96

016_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 37,85 36,99 25,97 41,99 64,80
016_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 40,37 39,28 28,04 44,28 64,70
017_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 36,22 35,15 23,71 40,15 63,55
017_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 39,15 37,93 26,95 42,93 63,47
018_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 27,17 26,65 16,48 31,65 55,75

018_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 29,85 29,13 18,83 34,13 55,94
019_A Overweer 30 (woning) 1,50 21,35 19,98 10,44 24,98 56,24
019_B Overweer 30 (woning) 5,00 23,76 22,58 12,68 27,58 55,14
020_A Straatweg 195 (woning) 1,50 30,90 29,32 19,20 34,32 58,94
020_B Straatweg 195 (woning) 5,00 32,29 30,71 20,37 35,71 58,22

021_A nieuwe woning 1,50 31,31 30,17 23,95 35,17 48,62
021_B nieuwe woning 5,00 35,15 33,94 28,15 38,94 49,14
022_A nieuwe woning 1,50 36,51 35,98 26,16 40,98 55,58
022_B nieuwe woning 5,00 39,16 38,43 30,09 43,43 55,98
023_A nieuwe woning 1,50 37,24 36,43 26,12 41,43 56,88

023_B nieuwe woning 5,00 39,72 38,90 28,79 43,90 57,18
024_A nieuwe woning 1,50 36,90 35,60 21,19 40,60 51,34
024_B nieuwe woning 5,00 40,86 39,36 26,79 44,36 51,76
025_A nieuwe woning 1,50 28,41 27,00 14,87 32,00 42,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2017 15:49:38Geomilieu V4.30



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)Rekenresultaten rekenmodel
gewijzigde indeling inrichtingsterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_B nieuwe woning 5,00 31,34 29,64 17,02 34,64 42,95
026_A nieuwe woning 1,50 27,53 25,94 15,55 30,94 42,60
026_B nieuwe woning 5,00 30,68 28,81 17,37 33,81 42,53
027_A Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning) 1,50 33,49 32,13 21,00 37,13 62,29
027_B Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning) 5,00 35,60 34,33 23,88 39,33 61,76

028_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 36,32 36,15 27,85 41,15 65,72
028_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 39,26 39,06 30,68 44,06 66,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2017 15:49:38Geomilieu V4.30
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Bijlage 2: 
Maximaal geluidniveau (LAmax) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maximaal geluidniveau (LAmax)Rekenresultaten rekenmodel
gewijzigde indeling inrichtingsterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: LaMAX

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 56,88 38,46 38,46
001_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 59,57 39,64 39,64
001_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 60,03 40,57 40,57
002_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 57,57 46,49 45,63
002_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 60,48 48,25 48,25

002_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 60,94 48,99 48,99
003_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 59,63 52,81 47,38
003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 62,40 57,50 50,10
003_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 63,21 57,81 50,08
004_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 54,45 54,45 27,86

004_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 57,09 57,09 30,69
004_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 57,40 57,40 30,95
005_A Zandpad 23 (woning) 1,50 52,67 52,67 40,08
005_B Zandpad 23 (woning) 5,00 54,54 54,54 40,60
006_A Zandpad 25 (woning) 1,50 52,35 52,35 39,83

006_B Zandpad 25 (woning) 5,00 54,06 54,06 40,22
007_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 49,68 49,68 24,42
007_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 54,64 54,64 26,48
007_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 56,98 56,98 28,53
008_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 50,92 50,92 42,64

008_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 54,82 54,82 45,37
008_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 56,07 56,07 46,64
009_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 49,15 49,15 44,03
009_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 53,32 53,32 46,92
009_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 54,96 54,96 47,76

010_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 47,36 47,36 44,43
010_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 48,30 48,30 47,29
010_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 51,72 51,72 47,90
011_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 46,47 46,47 43,90
011_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 47,56 47,56 46,48

011_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 47,49 47,49 47,31
012_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 40,32 40,32 40,32
012_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 42,46 42,46 42,46
012_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 43,51 43,51 43,51
013_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 41,07 41,07 41,07

013_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 45,91 45,91 45,91
014_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 53,99 53,99 53,99
014_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 54,83 54,83 54,83
015_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 50,70 49,75 49,75
015_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 52,14 52,14 52,14

016_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 51,90 51,90 51,90
016_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 53,41 53,41 53,41
017_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 50,29 49,46 49,46
017_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 51,64 51,64 51,64
018_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 44,71 36,71 31,60

018_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 46,17 39,85 38,83
019_A Overweer 30 (woning) 1,50 48,72 35,55 35,55
019_B Overweer 30 (woning) 5,00 49,35 35,09 35,09
020_A Straatweg 195 (woning) 1,50 49,54 40,06 40,06
020_B Straatweg 195 (woning) 5,00 49,47 41,19 41,19

021_A nieuwe woning 1,50 48,37 48,37 41,93
021_B nieuwe woning 5,00 52,56 52,56 45,13
022_A nieuwe woning 1,50 52,68 52,68 46,14
022_B nieuwe woning 5,00 53,43 53,43 49,41
023_A nieuwe woning 1,50 50,16 50,16 45,20

023_B nieuwe woning 5,00 52,80 52,80 47,95
024_A nieuwe woning 1,50 54,44 54,44 45,55
024_B nieuwe woning 5,00 58,83 58,83 48,40
025_A nieuwe woning 1,50 54,58 54,58 27,81
025_B nieuwe woning 5,00 58,77 58,77 30,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2017 15:48:57Geomilieu V4.30



Maximaal geluidniveau (LAmax)Rekenresultaten rekenmodel
gewijzigde indeling inrichtingsterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: LaMAX

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

026_A nieuwe woning 1,50 52,47 52,47 27,73
026_B nieuwe woning 5,00 57,72 57,72 30,16
027_A Rijksstraatweg 3 1,50 52,11 44,46 44,46
027_B Rijksstraatweg 3 5,00 52,53 46,82 46,82
028_A Rijksstraatweg 8 1,50 61,07 49,34 49,34

028_B Rijksstraatweg 8 5,00 63,72 51,60 51,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-9-2017 15:48:57Geomilieu V4.30
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Bijlage 3: 
Overzichtstabel geluidbelastingen 

 
 
 
 



Reken- Reken- Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in dB(A) Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in dB(A) Verschil
Situatie inrichtingstekening conform rapport 16.531-3, d.d. 20 april 2017 Situatie gewijzigde inrichtingstekening d.d. 8 september 2017

punt hoogte Omschrijving Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur
001 1,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 25,02 0 0 25,02 0 0 0,00 0,00 0,00
001 5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 24,52 15,35 0 24,13 15,35 0,00 -0,39 0,00
001 7,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 25,94 16,92 0 25,54 16,92 0,00 -0,40 0,00
002 1,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 32,56 0 0 32,55 0 0 -0,01 0,00 0,00
002 5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 34,87 26,99 0 34,62 26,99 0,00 -0,25 0,00
002 7,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 36,1 28,2 0 35,84 28,2 0,00 -0,26 0,00
003 1,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 35,57 0 0 35,87 0 0 0,30 0,00 0,00
003 5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 38,41 29,32 0 38,81 29,32 0,00 0,40 0,00
003 7,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 39,05 30,23 0 39,37 30,23 0,00 0,32 0,00
004 1,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 25,56 0 0 25,8 0 0 0,24 0,00 0,00
004 5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 24,98 12,3 0 26,64 12,3 0,00 1,66 0,00
004 7,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 26,16 14 0 27,4 14 0,00 1,24 0,00
005 1,5 Zandpad 23 (woning) 30,97 0 0 31,98 0 0 1,01 0,00 0,00
005 5 Zandpad 23 (woning) 0 32,8 21,22 0 33,32 21,21 0,00 0,52 -0,01
006 1,5 Zandpad 25 (woning) 31,39 0 0 31,37 0 0 -0,02 0,00 0,00
006 5 Zandpad 25 (woning) 0 32,91 19,58 0 32,52 19,58 0,00 -0,39 0,00
007 1,5 Overweer 35-41 (app.) 21,22 20,49 8,89 20,82 19,08 8,89 -0,40 -1,41 0,00
007 5 Overweer 35-41 (app.) 28,61 27,87 11,6 26,95 25,06 11,6 -1,66 -2,81 0,00
007 7,5 Overweer 35-41 (app.) 30,46 29,67 15,56 28,88 26,75 15,56 -1,58 -2,92 0,00
008 1,5 Overweer 35-41 (app.) 31,69 31,01 22,43 31,03 29,94 22,43 -0,66 -1,07 0,00
008 5 Overweer 35-41 (app.) 35,9 35,02 27,49 35,32 34,07 27,49 -0,58 -0,95 0,00
008 7,5 Overweer 35-41 (app.) 37,5 36,63 29,35 36,92 35,67 29,35 -0,58 -0,96 0,00
009 1,5 Overweer 35-41 (app.) 32,1 31,37 23,83 31,98 31,05 23,83 -0,12 -0,32 0,00
009 5 Overweer 35-41 (app.) 35,93 34,98 28,62 35,9 34,76 28,62 -0,03 -0,22 0,00
009 7,5 Overweer 35-41 (app.) 37,83 36,84 30,72 37,8 36,57 30,72 -0,03 -0,27 0,00
010 1,5 Overweer 35-41 (app.) 34,6 33,74 27,11 34,58 33,63 27,11 -0,02 -0,11 0,00
010 5 Overweer 35-41 (app.) 38,08 37,11 31,08 38,07 37 31,08 -0,01 -0,11 0,00
010 7,5 Overweer 35-41 (app.) 39,65 38,62 32,79 39,62 38,48 32,79 -0,03 -0,14 0,00
011 1,5 Overweer 35-41 (app.) 36,04 35,22 28,18 35,9 34,72 28,18 -0,14 -0,50 0,00
011 5 Overweer 35-41 (app.) 39,47 38,57 32,06 39,35 38,15 32,06 -0,12 -0,42 0,00
011 7,5 Overweer 35-41 (app.) 41,02 40,06 33,83 40,91 39,67 33,83 -0,11 -0,39 0,00
012 1,5 Overweer 35-41 (app.) 32,53 32,03 23,21 32,52 30,9 23,21 -0,01 -1,13 0,00
012 5 Overweer 35-41 (app.) 35,56 34,96 26,9 35,55 33,97 26,9 -0,01 -0,99 0,00
012 7,5 Overweer 35-41 (app.) 38,62 37,79 31,14 38,61 37,16 31,14 -0,01 -0,63 0,00
013 1,5 Rijksstraatweg 4 (woning) 32,82 0 0 32,82 0 0 0,00 0,00 0,00
013 5 Rijksstraatweg 4 (woning) 0 34,35 26,91 0 34,23 26,91 0,00 -0,12 0,00
014 1,5 Rijksstraatweg 4 (woning) 36,14 0 0 36,14 0 0 0,00 0,00 0,00
014 5 Rijksstraatweg 4 (woning) 0 37,9 28,16 0 37,35 28,16 0,00 -0,55 0,00
015 1,5 Rijksstraatweg 4 (woning) 33,42 0 0 33,42 0 0 0,00 0,00 0,00
015 5 Rijksstraatweg 4 (woning) 0 35,35 24,79 0 34,85 24,79 0,00 -0,50 0,00
016 1,5 Rijksstraatweg 2 (woning) 37,85 0 0 37,85 0 0 0,00 0,00 0,00
016 5 Rijksstraatweg 2 (woning) 0 40,31 28,04 0 39,28 28,04 0,00 -1,03 0,00
017 1,5 Rijksstraatweg 2 (woning) 36,22 0 0 36,22 0 0 0,00 0,00 0,00
017 5 Rijksstraatweg 2 (woning) 0 39,02 26,95 0 37,93 26,95 0,00 -1,09 0,00
018 1,5 Rijksstraatweg 2 (woning) 27,16 0 0 27,17 0 0 0,01 0,00 0,00
018 5 Rijksstraatweg 2 (woning) 0 29,81 18,83 0 29,13 18,83 0,00 -0,68 0,00
019 1,5 Overweer 30 (woning) 21,35 0 0 21,35 0 0 0,00 0,00 0,00
019 5 Overweer 30 (woning) 0 23,12 12,68 0 22,58 12,68 0,00 -0,54 0,00
020 1,5 Straatweg 195 (woning) 30,89 0 0 30,9 0 0 0,01 0,00 0,00
020 5 Straatweg 195 (woning) 0 31,94 20,37 0 30,71 20,37 0,00 -1,23 0,00
021 1,5 nieuwe woning 31,47 0 0 31,31 0 0 -0,16 0,00 0,00
021 5 nieuwe woning 0 34,31 28,15 0 33,94 28,15 0,00 -0,37 0,00
022 1,5 nieuwe woning 36,44 0 0 36,51 0 0 0,07 0,00 0,00
022 5 nieuwe woning 0 38,47 30,09 0 38,43 30,09 0,00 -0,04 0,00
023 1,5 nieuwe woning 37,01 0 0 37,24 0 0 0,23 0,00 0,00
023 5 nieuwe woning 0 39,02 28,79 0 38,9 28,79 0,00 -0,12 0,00
024 1,5 nieuwe woning 37,32 0 0 36,9 0 0 -0,42 0,00 0,00
024 5 nieuwe woning 0 41,04 26,79 0 39,36 26,79 0,00 -1,68 0,00
025 1,5 nieuwe woning 30,46 0 0 28,41 0 0 -2,05 0,00 0,00
025 5 nieuwe woning 0 33,38 17,02 0 29,64 17,02 0,00 -3,74 0,00
026 1,5 nieuwe woning 29,53 0 0 27,53 0 0 -2,00 0,00 0,00
026 5 nieuwe woning 0 32,59 17,37 0 28,81 17,37 0,00 -3,78 0,00
027 1,5 Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning) 33,5 0 0 33,49 0 0 -0,01 0,00 0,00
027 5 Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning) 0 35,37 23,88 0 34,33 23,88 0,00 -1,04 0,00
028 1,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 36,18 0 0 36,32 0 0 0,14 0,00 0,00
028 5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 39,03 30,68 0 39,06 30,68 0,00 0,03 0,00



Reken- Reken- Maximaal geluidniveau in dB(A) Maximaal geluidniveau in dB(A) Verschil
Situatie inrichtingstekening conform rapport 16.531-3, d.d. 20 april 2017 Situatie gewijzigde inrichtingstekening d.d. 8 september 2017

punt hoogte Omschrijving Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur
001 1,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 56,88 0 0 56,88 0 0 0,00 0,00 0,00
001 5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 39,64 39,64 0 39,64 39,64 0,00 0,00 0,00
001 7,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 40,57 40,57 0 40,57 40,57 0,00 0,00 0,00
002 1,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 57,57 0 0 57,57 0 0 0,00 0,00 0,00
002 5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 48,25 48,25 0 48,25 48,25 0,00 0,00 0,00
002 7,5 Rijksstraatweg 10 (woning) 0 48,99 48,99 0 48,99 48,99 0,00 0,00 0,00
003 1,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 59,63 0 0 59,63 0 0 0,00 0,00 0,00
003 5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 57,5 50,1 0 57,5 50,1 0,00 0,00 0,00
003 7,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 57,81 50,08 0 57,81 50,08 0,00 0,00 0,00
004 1,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 54,45 0 0 54,45 0 0 0,00 0,00 0,00
004 5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 57,09 30,69 0 57,09 30,69 0,00 0,00 0,00
004 7,5 Rijksstraatweg 8 (woning) 0 57,4 30,95 0 57,4 30,95 0,00 0,00 0,00
005 1,5 Zandpad 23 (woning) 52,67 0 0 52,67 0 0 0,00 0,00 0,00
005 5 Zandpad 23 (woning) 0 54,54 40,6 0 54,54 40,6 0,00 0,00 0,00
006 1,5 Zandpad 25 (woning) 52,35 0 0 52,35 0 0 0,00 0,00 0,00
006 5 Zandpad 25 (woning) 0 54,06 40,22 0 54,06 40,22 0,00 0,00 0,00
007 1,5 Overweer 35-41 (app.) 49,54 49,54 24,42 49,68 49,68 24,42 0,14 0,14 0,00
007 5 Overweer 35-41 (app.) 54,57 54,57 26,48 54,64 54,64 26,48 0,07 0,07 0,00
007 7,5 Overweer 35-41 (app.) 56,88 56,88 28,53 56,98 56,98 28,53 0,10 0,10 0,00
008 1,5 Overweer 35-41 (app.) 50,69 50,69 42,64 50,92 50,92 42,64 0,23 0,23 0,00
008 5 Overweer 35-41 (app.) 54,69 54,69 45,37 54,82 54,82 45,37 0,13 0,13 0,00
008 7,5 Overweer 35-41 (app.) 55,94 55,94 46,64 56,07 56,07 46,64 0,13 0,13 0,00
009 1,5 Overweer 35-41 (app.) 49,15 49,15 44,03 49,15 49,15 44,03 0,00 0,00 0,00
009 5 Overweer 35-41 (app.) 53,32 53,32 46,92 53,32 53,32 46,92 0,00 0,00 0,00
009 7,5 Overweer 35-41 (app.) 54,96 54,96 47,76 54,96 54,96 47,76 0,00 0,00 0,00
010 1,5 Overweer 35-41 (app.) 47,36 47,36 44,43 47,36 47,36 44,43 0,00 0,00 0,00
010 5 Overweer 35-41 (app.) 48,3 48,3 47,29 48,3 48,3 47,29 0,00 0,00 0,00
010 7,5 Overweer 35-41 (app.) 51,72 51,72 47,9 51,72 51,72 47,9 0,00 0,00 0,00
011 1,5 Overweer 35-41 (app.) 46,47 46,47 43,9 46,47 46,47 43,9 0,00 0,00 0,00
011 5 Overweer 35-41 (app.) 47,56 47,56 46,48 47,56 47,56 46,48 0,00 0,00 0,00
011 7,5 Overweer 35-41 (app.) 48,56 48,56 47,31 47,49 47,49 47,31 -1,07 -1,07 0,00
012 1,5 Overweer 35-41 (app.) 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 0,00 0,00 0,00
012 5 Overweer 35-41 (app.) 42,46 42,46 42,46 42,46 42,46 42,46 0,00 0,00 0,00
012 7,5 Overweer 35-41 (app.) 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51 0,00 0,00 0,00
013 1,5 Rijksstraatweg 4 (woning) 41,07 0 0 41,07 0 0 0,00 0,00 0,00
013 5 Rijksstraatweg 4 (woning) 0 45,91 45,91 0 45,91 45,91 0,00 0,00 0,00
014 1,5 Rijksstraatweg 4 (woning) 53,99 0 0 53,99 0 0 0,00 0,00 0,00
014 5 Rijksstraatweg 4 (woning) 0 54,83 54,83 0 54,83 54,83 0,00 0,00 0,00
015 1,5 Rijksstraatweg 4 (woning) 50,7 0 0 50,7 0 0 0,00 0,00 0,00
015 5 Rijksstraatweg 4 (woning) 0 52,14 52,14 0 52,14 52,14 0,00 0,00 0,00
016 1,5 Rijksstraatweg 2 (woning) 51,9 0 0 51,9 0 0 0,00 0,00 0,00
016 5 Rijksstraatweg 2 (woning) 0 53,41 53,41 0 53,41 53,41 0,00 0,00 0,00
017 1,5 Rijksstraatweg 2 (woning) 50,29 0 0 50,29 0 0 0,00 0,00 0,00
017 5 Rijksstraatweg 2 (woning) 0 51,64 51,64 0 51,64 51,64 0,00 0,00 0,00
018 1,5 Rijksstraatweg 2 (woning) 44,71 0 0 44,71 0 0 0,00 0,00 0,00
018 5 Rijksstraatweg 2 (woning) 0 39,85 38,83 0 39,85 38,83 0,00 0,00 0,00
019 1,5 Overweer 30 (woning) 48,72 0 0 48,72 0 0 0,00 0,00 0,00
019 5 Overweer 30 (woning) 0 35,09 35,09 0 35,09 35,09 0,00 0,00 0,00
020 1,5 Straatweg 195 (woning) 49,54 0 0 49,54 0 0 0,00 0,00 0,00
020 5 Straatweg 195 (woning) 0 41,19 41,19 0 41,19 41,19 0,00 0,00 0,00
021 1,5 nieuwe woning 48,37 0 0 48,37 0 0 0,00 0,00 0,00
021 5 nieuwe woning 0 52,56 45,13 0 52,56 45,13 0,00 0,00 0,00
022 1,5 nieuwe woning 52,68 0 0 52,68 0 0 0,00 0,00 0,00
022 5 nieuwe woning 0 53,43 49,41 0 53,43 49,41 0,00 0,00 0,00
023 1,5 nieuwe woning 50,16 0 0 50,16 0 0 0,00 0,00 0,00
023 5 nieuwe woning 0 52,8 47,95 0 52,8 47,95 0,00 0,00 0,00
024 1,5 nieuwe woning 54,44 0 0 54,44 0 0 0,00 0,00 0,00
024 5 nieuwe woning 0 58,83 48,4 0 58,83 48,4 0,00 0,00 0,00
025 1,5 nieuwe woning 54,52 0 0 54,58 0 0 0,06 0,00 0,00
025 5 nieuwe woning 0 58,74 30,32 0 58,77 30,32 0,00 0,03 0,00
026 1,5 nieuwe woning 52,4 0 0 52,47 0 0 0,07 0,00 0,00
026 5 nieuwe woning 0 57,69 30,16 0 57,72 30,16 0,00 0,03 0,00
027 1,5 Rijksstraatweg 3 52,11 0 0 52,11 0 0 0,00 0,00 0,00
027 5 Rijksstraatweg 3 0 46,82 46,82 0 46,82 46,82 0,00 0,00 0,00
028 1,5 Rijksstraatweg 8 61,07 0 0 61,07 0 0 0,00 0,00 0,00
028 5 Rijksstraatweg 8 0 51,6 51,6 0 51,6 51,6 0,00 0,00 0,00
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