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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding 

Het voorliggende bestemmingsplan voor de Kievitsbuurten is opgesteld ter vervanging van een plan dat 

is vastgesteld  in 1977. Het plan uit 1977  is tot stand gekomen na een grootschalige  inventarisatie van 

aanwezige  bebouwing.  Daarmee  was  dit  het  eerste  bestemmingsplan  voor  het  gebied,  dat  vrij 

nauwkeurig  aangaf  wat  de  toegestane  functies  waren.  In  2010  heeft  de  gemeenteraad  van  de 

voormalige  gemeente Breukelen  besloten  voor  de  Kievitsbuurten  een nieuw  bestemmingsplan  op  te 

stellen.  De  belangrijkste  doelstelling  is  om  een  actueel  en  digitaal  toetsingskader  te  hebben  voor 

ontwikkelingen  in  het  gebied,  waarbij  de  cultuurhistorische  en  ecologische  waarden  goed  worden 

beschermd. 

1.2    Ligging plangebied 

Het  plangebied  omvat  de  noordelijke  en  zuidelijke  Kievitsbuurten  behorende  bij  de  Loosdrechtse 

Plassen  en  het  omliggend  landelijk  gebied.  Dit  is  exclusief  het  bestemmingsplangebied  van  de  300 

meterstrook Scheendijk‐Noord waarvoor in 2009 door de voormalige gemeenteraad van Breukelen een 

bestemmingsplan  is  vastgesteld.  Het  onderscheid met  de  300‐meterstrook  is  gemaakt  vanwege  de 

begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur. Met uitzondering van dit deel vallen de Kievitsbuurten 

geheel onder de EHS.   

 

In figuur 1.1 is de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. 
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1.3    Vigerende regeling 

Op dit moment gelden voor het plangebied de volgende bestemmingsplannen: 

 

   

Bestemmingsplannen  Vastgesteld door gemeenteraad  Goedgekeurd  door 

Gedeputeerde Staten 

Landelijk gebied Oost 1977  6 juni 1978  4 september 1979 

Landelijk  gebied  Oost  1977  1e 

herziening 

28 juni 1994  15 november 1994 

Partiële herzening De Meent 2a  26 oktober 2010   

 

1.4    Opzet toelichting 

In  hoofdstuk  2  Beleidskader wordt  ingegaan  op  de  belangrijkste  beleidsvisies  van  rijk,  provincie  en 

gemeente.  Hoofdstuk  3  geeft  de  beschrijving  van  de  bestaande  situatie  in  het  plangebied,  waarbij 

ingegaan wordt op de aanwezige  functies, alsmede op de onderlegger van het plangebied  in de vorm 

van water, bodem,  flora en  fauna en dergelijke. Hoofdstuk 4 Toekomstige  situatie, gebiedsvisie geeft 

een  integrale  visie  op  het  plangebied weer. Hoofdstuk  5  Juridische  opzet  beschrijft  de  gehanteerde 

bestemmingen en aanduidingen alsmede de specifieke regelingen binnen de bestemmingen. Hoofdstuk 

6 gaat nader in op de planologische uitvoerbaarheid van het plan. Hoofdstuk 7 gaat ten slotte in op de 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

   



12   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  



    13   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  

Hoofdstuk 2    Beleidskader 

2.1    Inleiding en conclusie 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat uit van een scheiding tussen beleid en normstelling (juridische 

verankering).  Het  beleid  wordt  opgenomen  in  structuurvisies.  Normstelling  vindt  plaats  in  het 

bestemmingsplan en/of in algemene regels die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen. 

In dit hoofdstuk  is het  relevante beleid  van de  verschillende overheidsniveaus  samengevat  en wordt 

geconcludeerd wat de gevolgen zijn voor het plangebied. Het bestemmingsplan houdt rekening met de 

bijzondere  status  van  het  gebied  als  natura  2000  gebied  (deels),  ecologische  hoofdstructuur  (vrijwel 

geheel)  en  de  cultuurhistorische  waarde  van  de  Nieuwe  Hollandse  waterlinie  (zuidwestelijk  deel 

plangebied) en de ontginningsstructuren/veenafgravingen  in het gehele gebied. Dit bestemmingsplan 

maakt uitsluitend de aanleg van kleine bergruimtes bij bestaande bebouwing mogelijk en voorziet niet 

in een nieuwe stedelijke ontwikkeling.   

2.2    Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) & Barro (2012) 

In  de  structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  formuleert  het  Rijk  drie  hoofddoelen  om  Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028). 

 Het  vergroten  van  de  concurrentiekracht  van  Nederland  door  het  versterken  van  de 

ruimtelijk‐economische structuur van Nederland.   

 Het  verbeteren,  instandhouden  en  ruimtelijk  zekerstellen  van  de  bereikbaarheid  waarbij  de 

gebruiker voorop staat. 

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

cultuurhistorische waarden behouden zijn.   

 

Nationale belangen 

De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro).  Het  Barro  omvat  alle  ruimtelijke  rijksbelangen  die  juridisch  doorwerken  op  het  niveau  van 

bestemmingsplannen.  Het  gaat  om  kaders  voor  onder  meer  het  bundelen  van  verstedelijking,  de 

bufferzones, nationale  landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote  rivieren, militaire 

terreinen,  mainportontwikkeling  van  Rotterdam  en  de  Waddenzee.  Met  het  Barro  maakt  het  Rijk 

proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten 

voldoen.  Uit  de  regels  en  kaarten  behorende  bij  het  besluit  kan  worden  afgeleid  welke  aspecten 

relevant zijn voor het ruimtelijke besluit. Voor het plangebied zijn de volgende bepalingen relevant:   

 Ruimte  voor  behoud  en  versterking  van  (inter)nationale  unieke  cultuurhistorische  en  natuurlijke 

kwaliteiten. 

 Ruimte  voor een nationaal netwerk  van natuur  voor het overleven en ontwikkelen  van  flora‐ en 

faunasoorten. 

 Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

 

Het  plangebied  ligt  in  de  nationale  ecologische  hoofdstructuur.  Het  zuidelijk  deel  van  het  gebied  is 

aangewezen als Natura 2000 gebied en maakt deels onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
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Kiezen voor kwaliteit, visie erfgoed en ruimte (2011) 

Het  kabinet  zet  de  modernisering  van  de  monumentenzorg  voort.  Een  van  de  doelen  van  die 

modernisering is het meewegen van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, vanuit de overtuiging dat 

het  voor  een  ontwikkelingsgerichte  erfgoedzorg  noodzakelijk  is  het  ruimtelijke 

ordenings‐instrumentarium te benutten, naast de sectorale instrumenten van de Monumentenwet. Het 

kabinet geeft op twee manieren invulling aan deze doelstelling. Generiek bewerkstelligt een aanpassing 

van het Besluit  ruimtelijke ordening dat bij besluiten over nieuwe  ruimtelijke ontwikkelingen  (bij het 

opstellen van bestemmingsplannen) bijzondere aandacht wordt besteed aan de waarden van cultureel 

erfgoed, onder en boven de grond. 

Specifiek gaat het Rijk duidelijker prioriteiten stellen, en aangeven welke cultuurhistorische gebieden en 

opgaven  hij  van  (inter)nationaal  belang  vindt  en  waar  het  Rijk  voor  zichzelf  een  rol  ziet  in  het 

gebiedsgerichte erfgoedmanagement. 

 

Deze beleidsvisie is complementair aan en consistent met de Structuurvisie infrastructuur en ruimte. 

 

Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte geeft invulling aan deze specifieke lijn. Het rijk kiest voor 

de komende jaren vijf prioriteiten in zijn gebiedsgerichte erfgoedbeleid: 

1. Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten 

2. Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren 

3. Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp 

4. Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie 

5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk 

 

Dit bestemmingsplan houdt rekening met de eerste en vierde prioriteit.   

 

Nota Belverdere en Modernisering Monumentenzorg (MoMo) 

In 1999  is de Nota Belvedere verschenen. De Nota Belvedere geeft een visie op de wijze waarop  in de 

toekomstige  ruimtelijke  inrichting  met  cultuurhistorische  kwaliteiten  kan  worden  omgegaan.  Het 

behoud en de benutting van het cultureel erfgoed voegt kwaliteit  toe en  is een van de basisprincipes 

van  ruimtelijke  inrichting.  Hierbij  staat  een  ontwikkelingsgerichte  benadering  ('behoud  door 

ontwikkeling') centraal. In de Nota Belvedere is aangegeven dat cultuurhistorie een belangrijke drager is 

voor ruimtelijke ontwikkelingen en als  inspiratiebron kan worden gebruikt. Het rijk wil bewerkstelligen 

dat aanwezige cultuurhistorische waarden bewust, vroegtijdig en volwaardig worden meegenomen  in 

de ruimtelijke planvorming. Onder de noemer 'modernisering monumentenzorg' (MoMo)  is de  laatste 

jaren  op  rijksniveau  een  verschuiving  ingezet  van  een  objectgerichte  bescherming  naar  een 

gebiedsgerichte bescherming van cultuurhistorische waarden. Bestemmingsplannen spelen hierbij een 

belangrijke  rol en  kunnen bepalingen bevatten  voor de bescherming  van  cultuurhistorische waarden. 

Per  1  januari  2012  is  in  het  Besluit  ruimtelijke  ordening  vastgelegd  dat  in  de  toelichting  van 

bestemmingsplannen moet worden beschreven hoe met de aanwezige cultuurhistorische waarden en 

de bescherming daarvan wordt omgegaan. Uitgangspunt van de Nota Belvedere is dat op elke locatie in 

Nederland cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het ruimtelijk beleid voor de cultuurhistorie heeft 

daarom  in  principe  betrekking  op  heel  Nederland.  De  gebieden  waar  sprake  is  van  een  dusdanige 

cumulatie  van  cultuurhistorische  waarden  dat  zij  specifieke  beleidsmatige  aandacht  verdienen,  zijn 

aangemerkt  als  Belvederegebied.  In  totaal  zijn  70  gebieden  en  105  steden  aangemerkt  als 

Belvederegebied, waarbij  zeldzaamheid,  gaafheid en  representativiteit  selectiecriteria waren.  Stichtse 

Vecht  ligt  in  de  Belvederegebieden  'Vecht‐  en  plassengebied'  en  'Nieuwe Hollandse Waterlinie'. Het 

gebied is aangewezen vanwege het complex van landschapstypen, te weten: 

 de Vecht met het meer besloten en parkachtige karakter van de oeverwallen; 

 het weidse landschap van het veenweidegebied; 

 de linie met haar forten en open schutsvelden. 
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Plangebied 

Op  de  oeverwallen  en  stroomruggen  langs  de  Vecht  tonen  veel  zichtbare monumenten  sporen  van 

vroegere  bewoning.  Na  de  eerste  ontginningen  won  men  turf,  waardoor  grote  meren  en  smalle 

ontginningsassen ontstonden. Het uitgestrekte veenweidegebied heeft daardoor kenmerkende  smalle 

en  langgerekte  verkavelingen die haaks op de Vecht  staan. De Hollandse Waterlinie  is ontworpen  in 

samenhang met  het  landschap.  Naast  de  fysieke  aanwezigheid  van  historische  vestigingsstructuren, 

forten en dijken zijn ook inundatiegebieden en schootsvelden, kenmerkend door eenheid en openheid, 

nog herkenbaar in het omliggende landschap van Loenen aan de Vecht. Ten zuiden van het plangebied, 

ligt Fort Tienhoven. Het fort is een tastbaar restanten van de verdedigingslinie. 

 

Betekenis voor het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan  'Kievitsbuurten' heeft een conserverend karakter en maakt geen  (grootschalige) 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk.  In het bestemmingsplan zijn  regels opgenomen  ter bescherming van 

de  cultuurhistorisch waardevolle  elementen. Hiermee wordt  voldaan  aan  het  nieuwe  rijksbeleid,  dat 

ervan  uitgaat  dat  cultuurhistorische  waarden  een  volwaardige  plek  krijgen  binnen  de  ruimtelijke 

ordening.   

 

Linieperspectief Panorama Krayenhoff 

Als  vervolg  op  de Nota  Belvedere  is  het  principe  'behoud  door  ontwikkeling'  in  het  linieperspectief 

Panorama  Krayenhoff  uitgewerkt  voor  het  nationale  project  Nieuwe  Hollandse  Waterlinie.  Het 

Linieperspectief  is  in december 2003 door het kabinet vastgesteld en  in de vijf betrokken Colleges van 

Gedeputeerde Staten met instemming behandeld waardoor het Linieperspectief geldt als leidraad voor 

de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het  Linieperspectief  zet  in op  twee  strategieën 

voor de verwezenlijking, namelijk planologische doorwerking en actieve ontwikkeling. De planologische 

doorwerking  bestaat  uit  bescherming  van  de  waterlinie  via  de  Monumentenwet  en  via  de  Wet 

ruimtelijke ordening  in bestemmingsplannen. Voor de actieve ontwikkeling dienen uitvoeringsplannen 

per deelgebied (enveloppe) te worden ontwikkeld. 

 

In het Panorama Krayenhoff zijn de ambities voor 2020 geformuleerd. De ambities staan  in het  teken 

van  het  algemene motto  'behoud door  ontwikkeling'. De waterlinie  heeft  haar  defensieve  betekenis 

verloren, maar  heeft  nog wel  betekenis  als  het  gaat  om  de  functie  van  het  landschap  als  collectief 

geheugen, met de ontwikkeling van het westen van het land tot samenhangende deltametropool en als 

het gaat om een nieuwe benadering van waterbeheer. Gestreefd wordt daarom naar de ontwikkeling 

van: 

 nationale geheugensteun; 

 megasingel door de deltametropool; 

 schakel in de waterbeheersing. 

 

Voor het herstel van de eenheid in de Waterlinie is een ontwikkelingsprogramma met 

drie niveaus voorgesteld: 

 het eerste niveau betreft projecten die gericht zijn op reconstructie, renovatie of transformatie van 

de  hoofdverdedigingslijn  als  landschapslijn,  van  de  forten  als  verblijfsplaatsen  en 

landschapsecologische  stepping  stones,  en  van  de  waterstaatswerken  als  cruciale  historische 

componenten; 

 het tweede niveau betreft projecten die gericht zijn op het waarneembaar maken van de werking 

van de Waterlinie; 

 het derde niveau betreft ondersteunende projecten  in de sfeer van het toerisme en de woon‐ en 

werkgelegenheid. 
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Plangebied 

Binnen  de  begrenzing  van  het  bestemmingsplan  'Kievitsbuurten'  speelt  onder  andere  het  project 

Groene Ruggengraat. De opgave bestaat uit het benutten van mogelijkheden om de kwaliteiten van de 

Waterlinie te combineren met de aanleg van een robuuste ecologische verbinding door de streek.   

 

Uitvoeringsproject Vechtstreek‐Zuid 

De  ambities  uit  het  Linieperspectief  zijn  per  deelgebied  uitgewerkt  in  gebiedsenveloppen  met 

bijbehorende  uitvoeringsprojecten.  Het  plangebied  valt  in  het  deelgebied  Vechtstreek‐Zuid.  In  de 

gebiedsenvelop  zijn ontwikkelingen opgenomen die  voort moeten bouwen op de  kenmerken die het 

gebied typeren. Door middel van de geformuleerde ambities voor het gebied kunnen projecten worden 

ontwikkeld die de waarden van het gebied versterken. De ambities zijn breder dan de opgave uit het 

Panorama Krayenhoff. De ambities zijn onder andere: 

 landschappelijke en recreatieve articulatie van de hoofdverdedigingslijn; 

 het ontwikkelen van de forten als recreatieve en ecologische pleisterplaatsen; 

 het realiseren van een ecologische en recreatieve verbinding langs de Vecht; 

 het uitwerken van een verdichtingsopgave tussen Vecht en Amsterdam‐Rijnkanaal; 

 

Betekenis voor het bestemmingsplan 

In  het  bestemmingsplan  'Kievitsbuurten'  is  de  planologische  doorwerking  van  het  Linieperspectief 

vertaald  door  het  opnemen  van  beschermende  regelingen  voor  de  aanwezige  cultuurhistorisch 

waardevolle elementen. Bescherming vindt plaats door middel van een omgevingsvergunningenstelsel 

voor werken en werkzaamheden. 

2.3    Provinciaal beleid 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013‐2028 en verordening 2013   

De provincie Utrecht laat zich bij het ruimtelijke beleid voor een belangrijk deel leiden door het principe 

van beheerste groei van de stedelijke kernen en door een bescherming en herstel van de kwaliteit en 

beleving van het landelijk gebied. Om die reden moet de aantasting van waardevolle en kwetsbare open 

ruimten  door  nieuwe  verstedelijking  zoveel mogelijk worden  vermeden.  Beleidsmatig  is  dit  principe 

onder  meer  vertaald  in  een  ruimtelijke  afbakening  van  bebouwingskernen  door  zogeheten  rode 

contouren. Het ruimtelijke beleid dat door de provincie voor het stedelijke gebied wordt nagestreefd, 

richt  zich  in  het  bijzonder  op  intensief  ruimtegebruik,  benutting  van  bestaande  restcapaciteit  en 

benutting van inbreidings‐ en transformatielocaties. Het plangebied ligt buiten de rode contour. 

 

Verordening 

De  verordening bevat bepalingen die bij het opstellen  van onder meer bestemmingsplannen  in  acht 

moeten  worden  genomen,  opdat  de  provinciale  belangen  op  het  gebied  van  ruimtelijke  ordening 

doorwerken op gemeentelijk niveau. 

Ingevolge de  regels  van de  verordening bevatten plannen, die  zich  toespitsen op  stedelijke gebieden 

(zoals  op  de  kaarten  behorende  bij  de  verordening  weergegeven)  en  toezien  op  nieuwe 

uitbreidingslocaties,  bestemmingen  en  regels  voor  woningbouwaantallen.  Indien  sprake  is  van  een 

ontwikkeling, dient tevens een mobiliteitstoets te worden uitgevoerd voor de gebieden die binnen de 

stedelijke contour vallen. 

 

Het gebied dat is op kaart 6 aangeduid als 'Landelijk gebied ' en als 'kernrandzone'.   

Op kaart 7 zijn de landschappen aangeduid. Het plangebied valt geheel binnen de landschappen 'Groene 

Hart' en 'Nieuwe Hollandse Waterlinie' en heeft tevens de aanduiding 'aardkundige waarde'   
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Het  bestemmingsplan moet  bestemmingen  en  regels  ter  bescherming  en  versterking  van  de  in  het 

plangebied  voorkomende  kernkwaliteiten  bevatten.  De  kernkwaliteiten  van  het  groene  hart  zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust & stilte. Tot deze regels behoren in 

ieder  geval  op  de  aanwezige  kernkwaliteiten  afgestemde  aanlegbepalingen  en  voor  zover  nodig 

bebouwingsvoorschriften. 

 

In  het  gehele  landelijke  gebied moet  een ongebreidelde  uitwaaiering  van  stedelijke  functies worden 

voorkomen. Uitbreiding van bestaande niet‐agrarische bebouwing wordt daarbij met terughoudendheid 

tegemoet getreden, dit geldt zowel voor burgerwoningen als niet‐agrarische bedrijvigheid.   

Het  voorliggende  bestemmingsplan  geeft  geen  ruimte  voor  uitbreiding  van  het  aantal 

recreatieverblijven.  Voor  bestaande  verblijven  buiten  het  Natura  2000‐gebied,  is  zeer  beperkt 

uitbreiding van de bebouwing mogelijk. Voor het behoud van het waardevolle landschap, mag op grote 

onbebouwde  legakkers  een  kleine  berging  voor  gereedschap  en materialen worden  gebouwd.  Deze 

beperkte  ontwikkelingen  gaan uit  van het  behoud  en de  versterking  van  de  kernkwaliteiten  van  het 

gebied. Om die reden past het voorliggende bestemmingsplan binnen de provinciale kaders. 

 

Cultuur van Utrecht 

De Cultuurnota provincie Utrecht 2012‐2015 van juli 2012 is een kadernota waarin de visie en ambities 

van de provincie Utrecht op het vlak van cultuur zijn vastgelegd voor de periode 2012 tot en met 2015. 

De drie ambities luiden als volgt: 

I Cultuur verrijkt 

 De  provincie wil  de  cultuurhistorische  kwaliteit  van  de  leefomgeving  behouden,  verbeteren  en   

zichtbaar maken. 

II Cultuur verbindt 

 De provincie wil zich profileren als regio die sterk  is  in cultuur en mensen  laten genieten van het 

rijke culturele aanbod. 

III Cultuur versterkt 

 De  provincie  wil  de  culturele  sector  professioneel  en  economisch  verstevigen  en  daartoe  het 

maatschappelijk draagvlak vergroten. 

 

Per  ambitie  zijn  thema's benoemd met doelstellingen. Ambitie  I  ziet  toe op  ruimtelijk erfgoedbeleid, 

gebiedsontwikkeling, monumentenzorg  en  iconen  van Utrechts  erfgoed.  Ambitie  II  is  gericht  op  het 

cultuuraanbod, ambitie III op het versterken van het maatschappelijk draagvlak. 

 

Ambitie  I  heeft  raakvlakken  met  het  bestemmingsplan  'Kievitsbuurten'.  Het  doel  van  ruimtelijke 

erfgoedbeleid  is  de  samenhangende,  cultuurhistorisch  waardevolle  ruimtelijke  structuren  van  het   

militair  erfgoed,  agrarisch  cultuurlandschap  en  archeologische  vindplaatsen blijven behouden  en  een 

inspiratiebron laten zijn voor ontwikkeling. 

 

Betekenis voor het bestemmingsplan 

Voor zover mogelijk zijn beschermende regelingen opgenomen. Archeologische zones zijn aangeduid op 

de verbeelding. Ter signalering zijn monumenten en karakteristieke panden aangeduid. 
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2.4    Regionaal 

Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt binnen het gebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. In 

dit gebied is onderstaande regelgeving van toepassing:   

 Verordening Bescherming Plassengebied (w.o. het ligplaatsenbeleid plezier‐ en bedrijfsvaartuigen) 

 Woonschepenverordening 

 Eilandverordening 

 Verordening De Strook 

 Besluit Motorboten 

 Gebruiksregels terreinen Breukelen 

 

Betekenis voor het bestemmingsplan 

Het voorliggende bestemmingsplan is consoliderend van aard en maakt uitsluitend de aanleg van kleine 

bergruimtes bij bestaande bebouwing mogelijk en voorziet niet  in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Om  die  reden  past  het  voorliggende  bestemmingsplan  binnen  de  regelgeving  van  Recreatie Midden 

Nederland. 

 

Gebiedsvisie Vechtstreek 

De  gemeenten  in  de  Vechtstreek  (de  voormalige  gemeenten Maarssen,  Breukelen  en  Loenen  en  de 

gemeente  Utrecht)  hebben  in  samenspraak  met  de  provincie  Utrecht  en  het  Hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht de Gebiedsvisie Vechtstreek opgesteld. De gebiedsvisie  is een overkoepelende, 

integrale visie op de Vechtstreek , die lopende initiatieven in de Vechtstreek bundelt en een kader vormt 

voor  nieuwe  ontwikkelingen. De Vechtstreek  is  een  gebied  van  hoge  kwaliteit,  die met  name wordt 

bepaald door de hoge  landschappelijke,  cultuurhistorische en natuurwaarden. De populariteit  van de 

streek  als  recreatiegebied  en  als  exclusief  woon‐  en  werkgebied  genereert  de  nodige  economische 

impulsen, maar heeft tegelijkertijd een toenemende druk op de  landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden tot gevolg. Doelstelling van de gebiedsvisie is het aanbrengen van samenhang in de plannen en 

het geleiden van de druk op het gebied. Het doel is het ontstaan van een landschappelijke eenheid van 

formaat,  die  tegendruk  geeft  aan  de  verstedelijkingsdruk  van  de  Randstad  en  de  sluimerende 

versnippering van het landschap. De Vechtstreek wordt gekenmerkt door de buitenplaatsen, rijkdom en 

panoramische  vergezichten.  Ook  de  Nieuwe  Hollandse Waterlinie  is  een  belangrijke  drager  van  de 

cultuurhistorie  in  het  gebied.  In  het  proces  van  oprukkende  verstedelijking  zijn  de  landschappelijke 

kwaliteiten van de Vechtstreek behouden gebleven, waardoor de streek inmiddels fungeert als 'buiten' 

van  de  Randstad.  In  de  gebiedsvisie  zijn  aan  de  hand  van  zeven  thema's  de  gezamenlijke  ambities 

bepaald.  De  doelstellingen  (het  aanbrengen  van  samenhang  en  het  bieden  van  tegendruk)  zijn 

geconcretiseerd in een aantal opgaven voor het gebied: 

 Regievoering: bewaak en versterk de samenhang in de Vechtstreek. 

 Ontwikkeling  van  de  gebiedskwaliteit  door  ontwikkeling  van  een  leesbaar  landschap met  hoge 

belevingswaarde  en  herkenbaarheid  van  de  cultuurhistorie.  De  Vecht  fungeert  als  ruimtelijke 

drager.  Er  is  geen  ruimte  voor  grootschalige  (stedelijke)  ingrepen.  Kleinschalige  kwalitatieve 

ontwikkelingen kunnen wel een bijdrage leveren aan de identiteit van de Vechtstreek. 

 Afstemming van gebruiksfuncties. Landbouw, natuur en cultuurhistorie vormen de fysieke dragers 

van het landschap. Deze gebruiksfuncties moeten op elkaar worden afgestemd. Er wordt ingezet op 

ontwikkeling  van  vitale  landbouw  en  recreatie met  een  'Vechts  karakter'.  In  de  kernen worden 

initiatieven  aangemoedigd  die  bijdragen  aan  de  leefbaarheid,  zoals  nieuwe  horecavestigingen, 

ateliers, galerieen en culturele evenementen. 

 Ontwikkeling  van netwerken,  zowel  in de  vorm  van  laagdynamische netwerken  (de Vecht  en de 

Groene  Ruggengraat)  als  hoogdynamische  netwerken  (zoals  de A2  en  de  stedelijke  druk  van  de 

Randstad).  Opgaven  zijn  onder  andere  de  verbetering  en  realisering  van  de  ecologische 

hoofdstructuur, het ontwikkelen van een compleet recreatief netwerk en het zichtbaar maken van 

het cultuurhistorische netwerk. 

 Investeren in belevingswaarde door informatie, communicatie en educatie. 
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De  opgaven  worden  verder  uitgewerkt  in  de  vorm  van  uitvoeringsprogramma.  In  het 

uitvoeringsprogramma  worden  op  basis  van  de  hierboven  genoemde  onderwerpen  de  opgaven 

concreet genoemd. Het behoud en de eventuele ontwikkeling van de ecologische waarden van de Vecht 

is hiervan een voorbeeld. 

 

Betekenis voor het bestemmingsplan 

De  aspecten  die  volgens  de  Gebiedsvisie  Vechtstreek  waardevol  zijn,  zijn  in  het  bestemmingsplan 

voorzien  van  een  beschermende  regeling.  Grootschalige  nieuwe  ontwikkelingen  zijn  in  het 

bestemmingsplan  'Kievitsbuurten'  niet  mogelijk  gemaakt.  Wel  is,  overeenkomstig  de  gebiedsvisie, 

ruimte  geboden  aan  kleinschalige  ontwikkelingen,  zoals  opberggelegenheid  voor materieel  voor  het 

onderhoud die het karakter van de Kievitsbuurt kunnen versterken. 

2.5    Gemeentelijk beleid 

2.5.1    Focus op morgen 

Focus op morgen is een toekomstvisie van Stichtse Vecht die de gemeenteraad op 29 januari 2013 heeft 

vastgesteld. De toekomstvisie bevat vier hoofddelen:   

 een beschrijving van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht;   

 inzicht in de trends en ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet; 

 de opgaven en kansen voor de toekomst; 

 het gevolg geven aan de visie en het verder ontwikkelen van deelvisies op Stichtse Vecht. 

 

Behoud  van  het  landschap met  haar  eeuwenoude  buitenplaatsen  en  ontginningenstelsel  vormt  een 

belangrijke  pijler.  Het  landschap  geeft  Stichtse  Vecht  identiteit  en  toekomstwaarde.  Binnen  de 

gemeente zijn meer dan 100 agrariërs, welke optreden als beheerder en drager van het landschap. Door 

ruimte  te bieden aan verbreding van  functies kunnen meer agrarische bedrijven blijven voortbestaan. 

Hierdoor kan het  landschap zijn cultuurhistorische en  landschappelijke waarden behouden en worden 

versterkt. Bij verbreding wordt gedacht aan activiteiten op kleinschalig niveau, zoals bed‐ en breakfast, 

agritoerisme, kamperen bij de boer, educatieve activiteiten en verkoop van agrarische producten.     

2.5.2    Afwijkingenbeleid 

Voor bouwplannen en gebruiksvormen die  in strijd zijn met het bestemmingsplan heeft de gemeente 

een  toetsingskader  op  grond waarvan  de  gemeente  in  overweging  neemt  om  toch medewerking  te 

verlenen aan de betreffende aanvraag. Het afwijkingenbeleid wordt periodiek geëvalueerd en heeft een 

dynamische status. 

2.5.3    Landschapsontwikkelingsplan Stichtse Vecht (2011) 

De landschapsontwikkelingsplannen van Breukelen, Loenen en Maarssen zijn na de herindeling in 2011, 

geharmoniseerd  tot  één  gemeentelijk  plan.  Het  landschapsontwikkelingsplan  geeft  een  visie  op  de 

functies,  de  bestaande  landschapskarakteristiek  en  de  gewenste  landschapsontwikkeling  van  de 

verschillende deelgebieden. Kievitsbuurt behoort tot het deelgebied Vechtplassenlandschap. In het 

bijzondere  landschap  van  de  petgaten  in  de  Kievitsbuurt  dient  een  gebiedsgerichte  ontwikkeling  en 

afstemming plaats te vinden van natuur en recreatie. 
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2.5.4    Welstandsnota 

Op  18  december  2012  is  de  welstandsnota  vastgesteld.  In  deze  nota    is  het  beoordelingskader 

opgenomen  voor  gebieden  en  objecten,  die  hun  grondslag  vinden  in  de  samenhang  van  het 

bebouwingsbeeld  en  de  historisch  gegroeide  structuren.  Het  welstandsbeleid  regelt  de 

verschijningsvorm  van  bouwwerken.  In  de  welstandsnota  staan  de  criteria  waaraan  bouwplannen 

worden getoetst. Het beleid  is opgesteld vanuit de gedachte dat welstand een bijdrage  levert aan de 

totstandkoming  en  het  beheer  van  een  aantrekkelijke  bebouwde  omgeving.  De  nota  onderscheidt 

welstandscriteria voor gebieden, objecten, kleine plannen en erfgoed.   

2.5.5    Beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen 

Naast het LOP is een beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen opgesteld. Doelstelling van het BKP is om 

de bestaande beeldkwaliteit  van het buitengebied  te behouden  en waar mogelijk  te  versterken. Het 

beeldkwaliteitsplan  gaat  in op de  samenhangende beeldkwaliteit  van bepaalde  structuren  en op het 

lagere schaalniveau van daarbinnen gelegen erven, bebouwing en kleinschalige  landschapselementen, 

zoals beplanting en water. 

 

Het  vechtplassenlandschap  vormt  een  uniek  petgatenlandschap  als  resultante  van  de 

ontveningsgeschiedenis  van  het  plangebied.  Dit  landschap  heeft  een  grote  aantrekkingskracht  op 

recreanten, door de  aanwezigheid  van de  vele  langgerekte begroeide  eilanden  en de  tussenliggende 

watergangen. Probleem is de natuurlijke afkalving van de legakkers. Dit natuurlijke proces wordt in het 

gebied  versterkt  door  golfslag  van  de  recreatievaart.  Daar  komt  bij  dat  de  natuurlijkheid  van  de 

legakkers sterk wordt bedreigd door de hoge hardhouten oeverbeschoeiingen en de vertuining. Tevens 

dreigt  de  Kievitsbuurt  tot  een  complex  van  stereotiepe  vakantiehuisjes  te  verworden.  Het 

beeldkwaliteitsplan sluit direct aan op het landschapsontwikkelingsplan. 

2.5.6    Milieu en archeologie 

De gemeente heeft op verschillende milieuaspecten zoals bodem, geluid en geur beleid opgesteld. Ook 

op het gebied van archeologie is beleid geformuleerd. Verwezen wordt naar de verschillende paragrafen 

in hoofdstuk 5. 

2.5.7    Handhavingnota 

Op 28 februari 2012  is de nota Handhavingsbeleid 2012‐2014 vastgesteld. Het handhavingsbeleid richt 

zich op de handhaving van regels die onder andere betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zoals: 

bouwen,  gebruik  en  slopen,  ruimtelijke  ordening,  openbare  ruimte  en  APV.  Met  dit  integrale 

handhavingsbeleid  en  een  daaraan  gekoppeld  jaarlijkse  handhavingsuitvoeringsprogramma wordt  de 

naleving  van  de  regels  op  een  efficiënte manier  bewerkstelligd.  Op  deze manier  kunnen  inwoners 

duurzaam, veilig en gezond wonen, werken en recreëren binnen het plangebied. 
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Hoofdstuk 3    Bestaande situatie 

 

3.1    Inleiding 

De Kievitsbuurten  zijn  twee grote  legakkergebieden  in de  zuidwesthoek  van de  LoosdrechtsePlassen. 

Kenmerkend  is  de  afwisseling  van  water,  trekgaten  en  legakkers  met  recreatiewoningen.  De 

Kievitsbuurten worden gescheiden van de Vierde en Vijfde Plas door de Kalverstraat, één van de drukste 

vaarwegen  in het gebied. Langs de noordzijde van de Kievitsbuurten  loopt de Weersloot die de Derde 

Plas verbindt met de Vecht. In de zuidelijke Kievitsbuurt zijn de vaarmogelijkheden beperkt. 

3.2    Cultuurhistorie 

De Kievitsbuurt is onderdeel van de Vechtstreek. Vooral de geschiedenis van de veenafgravingen in het 

Oostelijk Vechtplassengebied heeft bepaald hoe de Kievitsbuurt er nu uitziet. De geschiedenis van de 

Kievitsbuurt  is begonnen bij het ontstaan van de veengebieden  in de Vechtstreek, ongeveer 7000  jaar 

geleden. In de middeleeuwen werden door de landheren grote stukken veengebied uitgegeven om af te 

graven  voor  agrarische  ontginning. Alleen het  veen boven  de  grondwatergrens werd  afgegraven. De 

weteringen,  sloten en dijken uit die periode  zijn nog  steeds  in het  landschap  terug  te  vinden. Na de 

middeleeuwen werd het  veen heel diep  afgegraven. De bagger werd uit de  trekgaten  gehaald  en  te 

drogen gelegd op de legakkers.   

 

Het  eerste  particuliere  grondbezit  in  de  Kievitsbuurten  ontstond  doordat  veenstekers  legakkers  in 

eigendom kregen. De verblijfsrecreatie  in de huidige vorm ontwikkelde zich grotendeels aan het begin 

van de 20e eeuw. Daarmee ontstond voor het waardeloos geachte gebied een hele nieuwe  toekomst. 

Vandaag de dag    zijn er nog veel karakteristieke  recreatiewoningen  te vinden die verwijzen naar het 

recreatieve gebruik voor de tweede wereldoorlog, twee hiervan hebben een monumentale status. 

3.3    Landschap en natuur 

Landschap 

Doordat het veen in de Kievitsbuurten vrij diep is gestoken, hebben de legakkers in doorsnee een hoge 

en  smalle  vorm.  Door  erosie  zijn  op  verschillende  plaatsen  in  het  gebied  de  legakkers  onder water 

verdwenen, een proces dat hiernaast schematisch  is weergegeven. Door het verdwijnen van  legakkers 

ontstaan  er  grotere  vlakken  open water.  Dit  heeft  als  negatief  gevolg  dat  omringende  legakkers  te 

kampen hebben met meer golfslag, hetgeen het erosie proces versneld. Om erosie  te voorkomen zijn 

veel  legakkers    beschoeid,  veelal  met  tropisch  hardhout.  Door  te  beschoeien  blijven  de  legakkers 

minimaal 20 jaar voor het landschap behouden. 
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Schematische weergave van de erosie van legakkers in de tijd 

 

Natuurwaarden 

De  vorming  van  het    trekgatenlandschap  heeft    de  Kievitsbuurten  gemaakt  tot  een  uniek 

natuurgebied. Zo  is het gebied een belangrijke broedplaats voor bedreigde vogelsoorten als de Grote 

Karekiet en het Woudaapje, maar ook  zoogdieren  als de Otter  kunnen profiteren  van het waterrijke 

landschap.    Voor  het  realiseren  van  een  aaneengesloten  laagveen  en  graslandsysteem  door  Laag 

Nederland, is het gehele gebied een belangrijke schakel.   

Voor  trekgatenlandschappen  geldt  dat  de  natuur  er  wel  bij  vaart,  als  door  erosie  en  verlanding 

natuurlijke oevers met veel riet ontstaan. Met name  in de zuidelijke Kievitsbuurt  is de huidige natuur 

niet optimaal vanwege het ontbreken van water‐ en oeverplanten vegetatie. Legakkers met natuurlijke 

oevers kunnen een geschikt biotoop vormen voor veel beschermde diersoorten en planten. 

3.4    Gebruik 

De noordelijke Kievitsbuurt  is grotendeels  in de  sfeer van  recreatie getrokken. Langs de Scheendijk  is 

een  lintbebouwing ontstaan van woonhuizen, weekendhuisjes,  jachtwerven en caravanterreinen. Deze 

zone  maakt  geen  onderdeel  uit  van  het  plangebied  en  is  planologisch‐juridisch  verankerd  in  het 

bestemmingsplan  '300‐meterstrook Scheendijk noord". Op de legakkers daarachter zijn vakantiehuisjes 

en woonschepen aanwezig. Dit is wel opgenomen in het plangebied. Het betreft het gebied tot en met 

de  Kalverstraat,  met  daarlangs  veelal  de  grotere  zomerverblijven.  De  Scheendijk  Zuid  behield  zijn 

landelijk karakter. Langs de oostkant ligt één boerderij te midden van grasland. In de zone met legakkers 

daarachter  tot  en met  de  Kalverstraat  zijn  (de  zuidrand met  name)  vakantiehuisjes  en  woonboten 

aanwezig. In de Noordelijke Kievitsbuurt mag gemotoriseerd gevaren worden. 

 

De zuidelijke en noordelijke Kievitsbuurt worden van elkaar gescheiden door de oude Napoleonroute De 

Meent. Aan deze strook land is een jachthaven gevestigd en een natuurzwembad.   

 

De  zuidelijke  Kievitsbuurt  behield  grotendeels  zijn  landelijk  karakter.  Langs  de  Scheendijk  ligt  één 

boerderij te midden van grasland. Naar binnen toe overheerst in deze zones het natuurlijk karakter. De 

legakkers ten zuiden van de Meent vormen hoofdzakelijk een goed geconserveerd cultuurlandschap met 

een  hoge  natuurwaarde.  Gemotoriseerde  vaartuigen  zijn  hier  ook  verboden.  Op  de  legakkers  zijn 

recreatiewoningen  aanwezig maar de mogelijkheden  voor  uitbreiding  zijn  altijd beperkt  geweest. De 

zuidrand  van het  gebied  is  de Nieuweweg, waaraan  in  de  oostelijke hoek  een  tweede  jachthaven  is 

gelegen. In de Zuidelijke Kievitsbuurt mag niet zonder ontheffing gemotoriseerd gevaren worden. 
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3.5    Verkeer 

Verkeersstructuur 

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer 

Het plangebied wordt in een noordelijk en zuidelijk deel verdeeld door De Meent. Deze weg ontsluit een 

jachthaven en het buitenzwembad.  In westelijke richting sluit De Meent aan op de Scheendijk. Via de 

Laan  van Gunterstein  kan aangesloten worden op de N402. De provinciale weg N402  loopt  vanaf de 

N201 naar Maarssen. In Breukelen is er een aansluiting op de N401 en de A2. Bij Maarssen geeft de weg 

aansluiting op de Zuilense Ring (N230), onderdeel van de ring Utrecht. 

 

In en nabij het plangebied is vooral gedurende de zomermaanden veel recreatief verkeer. De Scheendijk 

is  een  drukbereden  route  omdat  hieraan  het  recreatiegebied  de  Scheendijk  is  gelegen,  waar  veel 

jachthavens en recreatieverblijven zijn. De legakkers met recreatiewoningen zijn echter alleen per boot 

bereikbaar. De  zuidelijke  Kievitsbuurt  is  een Natura2000‐gebied,  hier  zijn  gemotoriseerde  vaartuigen 

verboden. 

Het fiets‐ en voetgangersverkeer wordt op de erftoegangswegen (60 km/h) grotendeels samen met het 

gemotoriseerd  verkeer  afgewikkeld.  Dit  is  conform  de  inrichting  volgens  Duurzaam  Veilig.  In  het 

recreatiegebied  lopen  recreatieve  routes  voor  fietsers  en  wandelaars.  In  en  direct  rondom  het 

plangebied is geen openbaar vervoer aanwezig. Op grotere afstand is het station Breukelen (lijn Utrecht 

– Amsterdam) gelegen. 

 

Parkeren 

In het Willinkbos  is een openbare parkeerplaats aanwezig voor bezoekers van de  jachthavens en het 

zwembad.    Tevens wordt geparkeerd buiten het plangebied  langs de Scheendijk en bij de ter plaatse 

gelegen jachthavens. Parkeerproblemen doen zich voornamelijk voor bij het zwembad en de jachthaven 

aan de Meent. Dit bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van een 

parkeerterrein naast het zwembad. 

 

Vanuit  de  recreatieve  sector  is  veel  druk  op  de  Nieuweweg.  Op  mooie  zomerdagen,  of  juist  als 

geschaatst  kan  worden  op  de  Vierde  en  Vijfde  Plas,  wordt  eenrichtingsverkeer  ingesteld  om 

opstoppingen  te  voorkomen.  Bij  drukte  wordt  ook  langs  de  Nieuweweg  geparkeerd.  In  2016  zal 

Waternet een verbetering van de dijk uitvoeren. Hierbij zal ook naar de parkeerproblematiek worden 

gekeken.   

 

Water 

Recreatie is voor het plassengebied een steeds belangrijker wordende functie. Een groot deel van deze 

recreatie vindt plaats op het water. Zo hebben de sportvissers de plek ingenomen van de palingvissers 

en de recreatiehuisjes de plek van hooiland. Op het water verschenen steeds meer recreatievaart. In de 

Noordelijke  Kievitsbuurt mag  gemotoriseerd  gevaren worden.  In  de  Zuidelijke  Kievitsbuurt mag  niet 

zonder  ontheffing  gemotoriseerd  gevaren worden.  Om  het  bestaande  gebied  te  beschermen  is  het 

Plassenschap opgericht. Het belangrijk doel van het Plassenschap was/is de golfslag op de plassen en 

daarmee de afslag van de oevers te verminderen.     
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Hoofdstuk 4    Toekomstige situatie, gebiedsvisie 

4.1    Bedreigingen voor het landschap 

4.1.1    Kievitsbuurten 

De  Kievitsbuurten  hebben  te  kampen  met  ernstige  bedreigingen  van  haar  cultuurlandschappelijke, 

ecologische en recreatieve waarden en van het beheer. Deze hangen met elkaar samen.   

 

Door erosie zijn op verschillende plaatsen  in het gebied de  legakkers onder water verdwenen  (zie ook 

hoofdstuk  3).  Dit  heeft  als  negatief  gevolg  dat  omringende  legakkers  te  kampen  hebben met meer 

golfslag, hetgeen het erosie proces versnelt. Substantiële afname van de akkers dreigt. Om de afslag 

tegen  te  gaan  zijn  veel  legakkers  rondom  beschoeid,  vaak  met  tropisch  hardhout.  Private  en 

overheidspartijen hebben zo de kenmerkende landschapsstructuur voor een deel kunnen behouden.   

 

Zonder  onderhoud  krijgen  de  akkers  hoog  opgaande  begroeiing  (elzen,  wilgen,  berken,  eiken)  en 

vertroebelt    het  rottend  plantenmateriaal  het  water.  De  oevervegetatie  uit  het  oude 

verveningslandschap verdwijnen en ontbreken nagenoeg. De daarmee samenhangende flora en fauna is 

daardoor ook bijna verdwenen, watervogels maken plaats voor bos‐ en tuinvogels. 

 

Geen actie ondernemen betekent dat  in  toenemend  tempo  legakkers onder water verdwijnen en de 

unieke waarden van de Kievitsbuurten verloren gaan. De hoge kosten om natuur en landschap in stand 

te houden, te beheren en te ontwikkelen vormen een steeds grotere uitdaging, zowel voor publieke als 

voor private eigenaren.   

 

De bedreigingen voor de noordelijke en zuidelijke Kievitsbuurt verschillen: 

 

In de noordelijke Kievitsbuurt zijn aanzienlijk meer percelen bebouwd dan in de zuidelijke. De Scheendijk 

is aan de noordkant sterk recreatief ontwikkeld terwijl de dijk aan de zuidkant landelijk is gebleven. Beide 

gebieden vallen onder het EHS regiem, maar de huidige natuurkwaliteit  is verre van optimaal vanwege 

het ontbreken van water‐ en overplanten vegetaties. Tegen de achtergrond van het Natura 2000 regiem 

dat op de zuidelijke Kievitsbuurt van toepassing is richt de aandacht voor natuurherstel zich vooral op dit 

deel van de Kievitsbuurten.   

 

In de noordelijke Kievitsbuurt  zijn veel natuurlijke vegetaties vervangen door  tuinen. Door motorvaart 

wordt  de  erosie  versterkt.  Relatief  veel  akkers  staan  op  het  punt  te  verdwijnen. Natuur‐,  culuur‐  en 

recreatieve waarden van het gebied worden ernstig bedreigd. 
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4.1.2    Masterplan Oostelijke Vechtplassen 

De geschetste legakkerproblematiek in de Kievitsbuurten staat niet op zichzelf, maar hangt samen met 

tal van andere ontwikkelingen  in de Oostelijke Vechtplassen. Voorbeelden hiervan zijn de afname van 

het aantal  recreanten, opgaven om de kwaliteit van natuur en water  te verbeteren, verrommeling en 

een grote veenslibuitwisseling  tussen de verschillende plassen. Onder de naam Masterplan Oostelijke 

Vechtplassen, werkt een grote groep van belanghebbenden aan het versterken van de recreatie, natuur 

en waterkwaliteit in het plassengebied. Een aanjaagteam, waarin o.a. belangenverenigingen, Waternet, 

het  Plassenschap,  provincie  Utrecht  en  gemeente  Stichtse  Vecht  actief  zijn,  heeft  als  taak  om  de 

uitvoering van de gezamenlijke ambitie aan te jagen. Hieruit zijn op het moment van schrijven nog geen 

zaken naar voren gekomen, die tot aanpassing van het bestemmingsplan hebben geleid.   

 

Na de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan is besloten om voor het “deelgebied” Kievitsbuurten 

een aparte  toekomstvisie op  te stellen. Hierin wordt de  legakkerproblematiek centraal gesteld, vanuit 

het oogpunt van recreatie, cultuurhistorie, ecologie, beheer en onderhoud. De provincie Utrecht heeft 

hiervoor  een  procesmanager  aangesteld,  en  diverse  partijen  uitgenodigd  voor  een  startoverleg, 

waaronder  de  belangenvereniging  Kievitsbuurten.  Op  het  moment  van  schrijven  is  er  nog  geen 

definitieve aanpak en planning bekend. 

 

Ondersteunend  aan  de  toekomstvisie  is  besloten  een  proef  uit  te  voeren met  het  verplaatsen  van 

veenslib, van de Loosdrechtse Plassen naar een onderzoekslocatie  in de Kievitsbuurten. Daar moet het 

veenslib  veraarden  tot  uiteindelijk  stabiele  legakkers  ontstaan.  Onderzocht  wordt  of  hiermee  de 

legakkers  op  een  zowel  economisch  als  ecologisch  aantrekkelijke  manier  in  stand  kunnen  worden 

gehouden. Omdat over de proef nog geen planologisch besluit  is genomen, maakt het geen onderdeel 

uit  van  het  bestemmingsplan.  Een  dergelijke  ingreep  past  in  principe  binnen  de  regels  van  het 

bestemmingsplan, maar voor de uitvoering moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Daarbij  zal  vermoedelijk  aanvullend  ecologisch  onderzoek  nodig  zijn.  Op  dit  punt  wijkt  het  nieuwe 

bestemmingsplan niet af van het vigerende bestemmingsplan. 

4.2    Behoud en versterking kernkwaliteiten Kievitsbuurten 

De  doelstelling  voor  deze  actualisatie  is  om  een  actueel  en  digitaal  toetsingskader  te  hebben  voor 

ontwikkelingen  in  het  gebied,  waarbij  de  cultuurhistorische,  ecologische  en  recreatieve  waarden  in 

onderlinge  samenhang  goed worden beschermd en  goed  kunnen worden beheerd door de daarvoor 

geëigende partijen.   

 

Het  uitgangspunt  is  in  eerste  instantie  het  voorgaande  planologisch  regime.  Vanwege  de  aanwezige 

waarden  is het onwenselijk om grootschalige ontwikkelingen  toe  te staan. Zo wordt het gebied beter 

beschermd  tegen  ingrepen  in  het  landschap  die  schadelijk  zijn  voor  de  beschreven  waarden.  Ook 

worden  in  het  bestemmingsplan  geen  nieuwe  recreatieverblijven mogelijk  gemaakt,  en wordt  in  de 

zuidelijke  Kievitsbuurt  de  huidige  bebouwing  als  maximaal  toelaatbaar  gezien.  Wel  zijn  kleine 

ontwikkelingen op perceelsniveau meegenomen, waarvan de planvorming    is  afgerond  en waarover 

een bestuurlijk besluit is genomen.   

 

Op  drie  belangrijke  punten  is  afgeweken  van  het  voorgaande  beleid.  Deze  punten  worden  hierna 

toegelicht. 
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4.2.1    Positief bestemmen recreatieverblijven zuidelijke Kievitsbuurt 

Zie artikel 6.2.2.   

De  zuidelijke  Kievitsbuurt,  uitgezonderd  de  Kalverstraat,  is  zowel  EHS  als Natura  2000‐gebied.  In  dit 

gebied  zijn  71  recreatieverblijven  aanwezig,  waaronder  recreatiewoningen  en  recreatiearken.  In  de 

bestemming Natuurgebied  van  het  voorgaande  bestemmingsplan,  zijn  geen  bouwregels  opgenomen 

voor deze  verblijven. Daarmee  vallen de  verblijven  sindsdien onder een overgangsbepaling. Het doel 

hiervan vermeldt de gemeente Breukelen in een brief van 28 juni 1977 aan de Provinciale Planologische 

Dienst:  “Het  conserveren  van  dit  voor  de natuurwetenschap  zo belangrijk  gebied, met  daarnaast de 

regulatie van de uit dit gebied niet meer te weren recreatie.” 

 

21 verblijven beschikken over een vergunning op grond van de “Verordening op de Recreatieverblijven 

Breukelen”. Andere verblijven  zijn zo oud dat de geschiedenis niet bekend  is; de eerste  zomerhuisjes 

werden  gebouwd  omstreeks  19251.  Voor  veel  verblijven  geldt  echter  dat  ze  met  vergunning  zijn 

uitgebreid op grond van artikel 26 lid 1 sub b van het vigerende bestemmingsplan. 

 

Het is geen correcte toepassing van de juridische werkelijkheid om de recreatieverblijven wederom niet 

op te nemen als bestaande functie. Om die reden zijn alle verblijven opgenomen op de verbeeldingen 

van  het  bestemmingsplan.  Daarbij  geldt  dat  de  huidige  bebouwing,  voor  zover  deze  al  voor  de 

vaststelling van het vigerende bestemmingsplan aanwezig was of nadien met vergunning is gerealiseerd, 

als maximaal  toelaatbaar wordt gezien. Dit betekent dat de bebouwing wordt gereguleerd, zoals al  in 

1977 de bedoeling was.   

4.2.2    Mogelijkheid om water om te zetten in land   

Zie artikel 11.4.1 

Voor  veel  akkers  geldt  dat  ze  in  de  loop  der  tijd  gedeeltelijk  zijn  afgekalfd.  Voor  het  behoud  van 

geërodeerde  legakkers kan het  in sommige gevallen noodzakelijk zijn deze akkers robuuster te maken 

door ze iets te verbreden, bijvoorbeeld met een natuurvriendelijke oever. Hierdoor kan een strijdigheid 

met  het  bestemmingsplan  optreden.    Deze  regeling  dient  uitsluitend  om  in  voorkomende  gevallen 

legakkers  te  behoeden  voor  verdwijning.  Leidend  is  het  behoud  of  versterking  van  de  aanwezige 

cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden. 

4.2.3    Kleine bergingen voor landschapsonderhoud   

Zie artikel 5.3.2 en 6.3.2 

Ter  voorkoming  van  erosie  (zie  4.1)  steken perceeleigenaren  veel  tijd  en  geld  in het onderhoud  van 

legakkers. Een  groot deel  van deze percelen  is onbebouwd,  en moest op  grond  van het  voorgaande 

bestemmingsplan  onbebouwd  blijven.  Perceeleigenaren  van  grote  onbebouwde  percelen  ervaren  er 

hinder van, dat ze geen groot gereedschap op kunnen bergen op het eiland. Enkele perceeleigenaren 

hebben dit signaal afgegeven bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. 

 

In  de  regels  is  een  mogelijkheid  opgenomen  op  ten  behoeve  van  landschapsonderhoud,  kleine 

bergingen toe te staan op onbebouwde percelen. De drempel voor het mogen bouwen van een berging 

is gelegd op minimaal 600 m²  landoppervlakte. Met deze eis wordt voorkomen dat het beeld van de 

Kievitsbuurten te sterk veranderd. Perceelseigenaren met kleinere percelen worden aangemoedigd om 

contact  te  zoeken  met  andere  perceelseigenaren,  om  gereedschap  gezamenlijk  te  gebruiken  of 

gezamenlijk op te slaan. 
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4.3    Aansluiten op andere bestemmingsplannen Stichtse Vecht 

In 2009  is door de voormalige gemeente Breukelen het bestemmingsplan  '300‐meterstrook Scheendijk 

noord'  vastgesteld.  Behalve  de  begrenzing  van  de  EHS,  is  er  geen  harde  grens  tussen  de 

300‐meterstrook en de rest van de Kievitsbuurten. Voor zover het gaat om gelijke functies, zijn de regels 

van het betreffende bestemmingsplan als basis genomen. Voor de agrarische functie in het plangebied 

is gekeken naar het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Maarssen' (2012). Dit plangebied grenst aan de 

Kievitsbuurten langs de Nieuweweg. 
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4.4    Bestemmingswijziging De Meent 2 

Voor het perceel De Meent 2 is een afzonderlijke procedure doorlopen. De bestemmingswijziging wordt 

meegenomen  in dit bestemmingsplan. Het betreft het positief bestemmen van het bestaande gebruik 

als wonen  en  tuin.  In  bijlage  1    is  de  ruimtelijke  onderbouwing  bestemmingswijziging  De Meent  2 

opgenomen. 
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Hoofdstuk 5    Sectorale onderzoeken 

5.1    Water 

Waterbeheer en watertoets 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren met  de waterbeheerder  over  een 

ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen  in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Waternet voert taken 

uit  in  opdracht  van  het  waterschap  Amstel,  Gooi  en  Vecht.  Bij  het  tot  stand  komen  van  dit 

bestemmingsplan  wordt  overleg  gevoerd  met  de  waterbeheerder  over  deze  waterparagraaf.  De 

opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.   

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 

waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal 

 Provinciaal Waterplan 

 

Anti‐verdrogingsbeleid (TOP‐gebieden) 

In 2006 hebben de provincies en het Rijk afgesproken dat  in een aantal natuurgebieden de verdroging 

met  voorrang wordt  aangepakt. Deze natuurgebieden  staan op de  zogeheten  TOP‐lijst. De natuur  in 

deze gebieden is van bijzondere waarde. Het Vechtplassengebied is een van de belangrijke gebieden in 

Noord‐Holland. 

Karakteristiek voor het Vechtplassengebied  zijn de verschillende  successiestadia die na vervening  zijn 

ontstaan:  water,  verlandingsvegetaties  en  moerassen  met  trilvenen  en  blauwgraslanden.  De 

achteruitgang van deze gebieden heeft verschillende oorzaken: 

 verminderde toevoer van kwelwater door grondwaterwinning, verstedelijking en de aanleg van de 

diepe droogmakerijen als de Bethunepolder en de Horstermeer; 

 toename  van  de  wegzijging  naar  aangrenzende  landbouwgebieden  door  peilverlaging  in  deze 

gebieden; 

 een  strak  peilbeheer  in  de  plassen  en  moerassen  zelf  waardoor  water  nauwelijks  wordt 

vastgehouden.  Soms  wordt  er  in  het  natte  seizoen,  de  winter,  zelfs  een  verlaagd  waterpeil 

aangehouden, zoals  in het Noorderpark. Door deze  ingrepen  is er een watertekort  in de gebieden 

dat wordt gecompenseerd door de aanvoer van gebiedsvreemd water van slechte kwaliteit. 
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Bestrijding  van  verdroging  hangt  in  het  Vechtplassengebied  direct  samen  met  verbetering  van  de 

waterkwaliteit. Voor herstel geldt dat het milieu mesotroof (matig voedselrijk) moet zijn. Lokaal kunnen 

extra  eisen  worden  gesteld  voor  bijvoorbeeld  kwel  van  basenrijk  grondwater  met  een  laag 

chloridegehalte. Belangrijke maatregelen zijn: 

 vasthouden van kwelwater; 

 toestaan van peilfluctuatie; 

 mogelijk optimalisatie van grondwaterwinning; 

 infiltratie.   

 

Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerplan 2010‐2015 beschrijft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht  (AGV) haar drie 

hoofdtaken zorg voor veiligheid achter de dijken, zorg voor voldoende water en zorg voor schoon water. 

Daarnaast  voert  AGV  in  zijn  beheersgebied  taken  uit  die  de  waterschappen  aanduiden  als 

maatschappelijke  neventaken.  Voor  AGV  zijn  dat  vaarweg‐  en  nautisch  beheer,  faciliteren  van  het 

recreatief  medegebruik  van  wateren  en  dijken,  zorg  voor  natuurwaarden  en  bevordering  van 

cultuurhistorische,  landschappelijke,  en  architectonische  waarden.  De  beleidsvoorbereidende, 

uitvoerende  en  administratieve  taken  heeft  AGV  opgedragen  aan  de  stichting  Waternet.  Dit 

waterbeheerplan gaat over de waterschapstaken van AGV, waarbij AGV wel steeds het oog houdt op de 

samenhang  van  deze  taken  met  het  geheel  van  waterketen‐  en  watersysteemtaken,  ofwel  de 

watercyclus. Tevens geeft dit waterbeheerplan aan de opgaven vanuit de KRW en vanuit het Nationaal 

Bestuurakkoord Water (NBW‐actueel). 

 

Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen (2008) 

Dit is een plan voor onder meer de peilen, waterbeheersing, waterkwaliteit, ecologie en het beheer en 

onderhoud  van  het  watersysteem  in  het  plangebied.  De  maatregelen  uit  het  watergebiedsplan 

Zuidelijke Vechtplassen wordt uitgevoerd van 2009 tot en met 2014.   

 

Huidige situatie 

Bodem en grondwater 

Het  plangebied  ligt  in  de  polder Muyeveld. De  Kievitsbuurt  is  het meest  gave  voorbeeld  van  in  tact 

gebleven  legakkers. De bodem onder de  legakkers  is deels nog de oorspronkelijke, al  is er veel bagger 

over uitgestort. Bovengenoemde  legakkers en veenrestanten  liggen doorgaans zo rond de NAP ‐0,7 m, 

dus enkele decimeters boven de waterspiegel.   

 

Het peilbeheer werd tot 2009 gevoerd volgens het Plassencontract. In het Plassencontract (1966) is voor 

de  hele  polder,  inclusief  de Breukeleveense  en  Tienhovense  plassen, de  Loosdrechtse  plassen  en de 

Vuntus, een peil overeengekomen van maximaal N.A.P. ‐0,95 m en minimaal N.A.P. ‐1,20 m. In 2009 is 

door het waterschap een nieuw peilbesluit  vastgesteld met een  flexibel peil dat  varieert  tussen NAP 

‐1,05  en  ‐1,2  m.  In  de  zomer  wordt  daarbij  voor  de  landbouw  een  kunstmatig  hoog  waterpeil 

gehanteerd. Door de verdamping  is er onvoldoende water dat daarom vanuit andere gebieden moet 

worden aangevoerd.   

 

De vechtplassen  zijn grotendeels  infiltratiegebied. De grondwaterstroming wordt vooral bepaald door 

de lage peilen in de Bethunepolder. De wegzijging is het sterkst aan de zuidrand van het plassengebied 

(>  2  mm/dag).  In  het  middendeel  van  de  plassen  is  de  wegzijging  nagenoeg  afwezig.  De  plassen 

ontvangen nog wel grondwater via het oppervlaktewater. 
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Kaderrichtlijn Water 

De  Kievitsbuurten maken  onderdeel  uit  van  de  Loosdrechtse  Plassen.  De  Loosdrechtse  Plassen  zijn 

volgens de Kaderrichtlijn Water  (KRW)  geïdentificeerd  als  een waterlichaam met het KRW‐watertype 

M27 (matig grote ondiepe laagveenplassen). Een KRW lichaam is een groot waterlichaam, zoals plassen 

en rivieren, waarvoor bepaalde chemische en ecologische doelstellingen zijn vastgesteld door Europa. 

Het behalen  van de doelstellingen  is een gezamenlijke  verantwoordelijkheid  van  alle overheden. Het 

waterschap is als waterbeheerder aangewezen als trekker van de maatregelen. De doelstellingen staan 

beschreven  in  het Waterbeheerplan  AGV,  KRW  deel  (zie  http://www.agv.nl/plannen/waterkwaliteit). 

Toekomstige ontwikkelingen mogen de waterkwaliteit niet negatief beïnvloeden. 

 

De ambitie is al jaren om de plassen weer helder te maken, rijk aan planten en dieren en met een hoge 

belevingswaarde voor de recreant. De Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 maken verwerkelijking van 

deze  ambitie  urgent.  De  kwaliteit  voldoet  nog  niet  op  het  gebeid  van  vis,  watervegetatie, 

oevervegetatie, macrofauna en algen.    De huidige  troebele  toestand wordt  veroorzaakt door een  te 

hoog gehalte aan zwevend slib en algen. Het te hoge gehalte aan algen wordt veroorzaakt door een te 

hoge sulfaat‐ en fosfaatbelasting. Verder zijn de oevers onvoldoende ecologisch ontwikkeld. 

Zwembad De Meent heeft momenteel ook last van de mindere waterkwaliteit.   

 

Waterkeringen 

De Scheendijk is een secundaire waterkering. De agrarische gronden ten westen van de legakkers uit de 

Zuidelijke Kievitsbuurt vormen een tertiaire waterkering. De beschermingszone ligt 6,5 m uit de hartlijn. 

Binnen de beschermingszone gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen om de stabiliteit . 

 

 
 

Riolering   

De aanwezige recreatiewoningen zijn eind jaren '90 aangesloten op een gemengd rioleringsstelsel.   

 

Toekomstige situatie 

Waterkwantiteit 

In  dit  bestemmingsplan  worden  geen  nieuwe  recreatiewoningen  mogelijk  gemaakt.  Het 

bestemmingsplan maakt het wel mogelijk dat bij de bestaande  recreatiewoningen  in de bestemming 

'Groen ‐ Landschappelijke waarde' bijgebouwen van 6 m2 gerealiseerd kunnen worden, als dit nog niet 

aanwezig is. Dit leidt tot een toename van de verharding in het plangebied. Gezien het karakter van het 

plangebied  is watercompensatie hier niet aan de orde. Het afstromend hemelwater  zal direct op het 

oppervlaktewater geloosd worden. Voor de bergingen op onbebouwde percelen  (niet  vergunningvrij) 

dienen  dan  ook  duurzame,  niet‐uitloogbare materialen  (geen  zink,  lood,  koper  en  PAK's‐houdende 

materialen), zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase, toegepast te worden. 

 
   



34   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  

Nabij  het  natuurzwembad  de Meent  is  daarnaast  een  wijzigingsbevoegdheid  opgenomen  voor  een 

parkeerterrein. Deze extra verharding is niet vergunningplichting op grond van de Keur. Wel bestaat de 

mogelijkheid het hemelwater dat op het parkeerterrein valt af  te koppelen  zodat het  relatief  schone 

hemelwater niet bij  een  rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Voor hemelwater wordt de  volgende 

voorkeursvolgorde aangehouden: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 

 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 

 

Waterkwaliteit 

Om  de  huidige  troebele  toestand  van de plassen  te  verminderen wordt het noodzakelijk  geacht  om 

verdiepingen  in de plassen aan te  leggen. Door de weerbarstigheid van de troebele toestand dient de 

verdieping  geflankeerd  te  worden  door  andere  maatregelen  die  helpen  de  fosfaatbelasting  te 

verminderen of het waterecosysteem in een soortenrijkere toestand te brengen.   

Bínnen de plassen gaat het vooral om inrichtingsmaatregelen, zoals het stimuleren van het herstel van 

de waterriet‐zomen die  hier  vanouds  voorkwamen;  onderzoek naar  kosteneffectief baggeren  van de 

westkant  van  de  plas  (de  luwe  zijde).  Daarnaast  gaat  het  om  biologische  beheersmaatregelen.  Alle 

maatregelen maken deel uit van het maatregelpakket dat voor de Kaderrichtlijn Water is ontwikkeld.   

Met  deze  maatregelen  wordt  het  waterecosysteem  van  de  plassen  hersteld  en  wordt  de  KRW 

doelstelling: Goed Ecologisch Potentieel  (GEP) bereikt. Hiermee wordt  invulling gegeven aan Europese 

afspraken op het vlak van natuurbescherming en water (KRW en Natura 2000). Herstel van een heldere, 

soortenrijke  plas  lijkt  ook  goed  mogelijk  omdat  in  de  voorbije  jaren  al  grote  verbeteringen  zijn 

gerealiseerd in de chemische watersamenstelling. 

De  sulfaatbelasting  wordt  door  deze maatregelen  verlaagd  hetgeen  een  verder  verbetering  van  de 

waterkwaliteit  oplevert  omdat  minder  voedingsstoffen  worden  vrijgemaakt  uit  veen  en  organische 

bagger. De streefwaarde voor sulfaat wordt echter met dit maatregelen pakket niet behaald. Ook in de 

tweede  fase  van  het  stroomgebiedsbeheersplan  (na  2015)  zullen  nog maatregelen  nodig  zijn  om  de 

doelen te bereiken.   

 

In dit bestemmingsplan worden, zoals aangegeven, geen nieuwe recreatiewoningen mogelijk gemaakt. 

Voorliggende bestemmingsplan  is dan ook niet van  inlvoed op de afvoer van afvalwater via het  riool. 

Tevens wordt er niet ongerioleerd geloosd en zal dit ook in de toekomst niet gebeuren.   

Daarnaast  wordt  het  afkalven  van  oevers  voorkomen  en  wordt  het  natuurlijk  inrichten  van  oevers 

(bijvoorbeeld door het aanbrengen van vooroevers) mogelijk gemaakt. Voorliggende bestemmingsplan 

is dan ook niet negatief van  invloed op de waterkwaliteit en biedt mogelijkheden voor de verbetering 

hiervan.   

 

Water en Waterstaat in het bestemmingsplan 

In  het  bestemmingsplan  wordt  het  oppervlaktewater  in  het  plangebied  bestemd  als  'Water'.  Voor 

waterkeringen  (kernzone)  inclusief de beschermingszones  geldt een  zogenaamde dubbelbestemming, 

deze  hebben  de  bestemming  'Waterstaat  ‐  Waterkering'  toebedeeld  gekregen.  Naast  de 

omgevingsvergunning voor het 'aanleggen' kunnen er nog andere vergunningen aan de orde zijn vanuit 

een  ander  oogpunt  of  zelfs  van  een  andere  instantie.  Deze  vergunningen  zijn  niet  verwerkt  in  de 

juridische regeling van dit bestemmingsplan.   

 

Conclusie 

Het  overwegend  consoliderend  karakter  van  voorliggend  bestemmingsplan  heeft  geen  negatieve 

gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 
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5.2    Ecologie 

In dit bureauonderzoek  is de bestaande  situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en  is vermeld 

welke  ontwikkelingen  mogelijk  worden  gemaakt.  Vervolgens  is  aangegeven  waaraan  deze 

ontwikkelingen  ‐ wat  ecologie betreft ‐ moeten worden  getoetst. Hierbij  is  een onderscheid  gemaakt 

tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt 

gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit het zuidwestelijk deel van de Loosdrechtse plassen. Langs De Meent  is een 

jachthaven  en  een  openlucht  zwembad  aanwezig.  In  het  zuidoosten  van  het  plangebied  is  nog  een 

jachthaven aanwezig. Langs de Scheendijk is een agrarisch bedrijf en een tweetal woningen aanwezig. In 

het hele plangebied  zijn  recreatiewoningen  aanwezig op  eilandjes  (voormalige  legakkers). Het  aantal 

recreatiewoningen is in het noordelijk deel het grootst. 

 

Beoogde ontwikkelingen 

Het bestemmingsplan  is overwegend  conserverend van aard; bestaande planologische mogelijkheden 

worden  grotendeels  overgenomen  uit  het  vigerende  plan. Aangezien  deze  planologische  ruimte  niet 

volledig is benut dient zich de vraag aan of het maximaal benutten van deze mogelijkheden schade kan 

toebrengen aan de  instandhoudingsdoelen van het Natura 2000‐gebied Oostelijke Vechtplassen, waar 

het plangebied gedeeltelijk onderdeel van uitmaakt. In het kader van de Natuurbeschermingswet geldt 

immers  de  feitelijke  situatie  als  referentiekader  en  niet  de  bestaande  planologische mogelijkheden. 

Vergelijkbare vragen dienen zich aan ten aanzien van de effecten op de EHS of beschermde soorten in 

het kader van de Flora‐ en faunawet. 

 

Het plan kent enkele ontwikkelingsmogelijkheden die in potentie een negatief effect kunnen hebben op 

beschermde natuurwaarden. Deze mogelijkheden worden in de voorliggende paragraaf beoordeeld. De 

effecten op Natura 2000 worden in bijlage 2 in een aparte voortoets uitgewerkt. 

 

Ecologisch relevante ontwikkelingsmogelijkheden betreffen: 

1. Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven; 

2. Art.5.2.2 en 6.2.2 d: De mogelijkheid om bij recht bij recreatieverblijven respectievelijk 4 of 6 m² 

aan bergingen bij te bouwen; 

3. Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4 m² te bouwen 

op legakkers van minimaal 600 m², zonder gebouwen, te bouwen; 

4. Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen;   

5. Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land; 

 

Toetsingskader 

Beleid 

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van de 

leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van de EHS is in Utrecht in 

de provinciale Structuurvisie nader uitgewerkt. 

 

Normstelling 

Flora‐ en faunawet 

Voor de soortenbescherming  is de Flora‐ en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet  is gericht 

op de bescherming van dier‐ en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat onder meer 

verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier‐ 

en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings‐ of vaste rust‐ en verblijfsplaatsen. De 
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wet maakt hierbij een onderscheid  tussen  'licht' en  'zwaar' beschermde  soorten.  Indien  sprake  is van 

bestendig  beheer,  onderhoud  of  gebruik,  gelden  voor  sommige, met  name  genoemde  soorten,  de 

verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er  is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover 

deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing 

te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze 

ontheffing slechts verleend, indien: 

 er  sprake  is  van  een  wettelijk  geregeld  belang  (waaronder  het  belang  van  land‐  en  bosbouw, 

bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 

 er geen alternatief is; 

 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 

Bij  ruimtelijke ontwikkelingen dient  in het geval van  zwaar beschermde  soorten of broedende vogels 

overtreding  van  de  Ffw  voorkomen  te  worden  door  het  treffen  van  maatregelen,  aangezien  voor 

dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 

 

Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken de volgende interpretatie van 

artikel 11: 

De verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw beperken zich bij vogels  tot alleen de plaatsen waar 

gebroed wordt,  inclusief de  functionele omgeving om het broeden  succesvol  te doen  zijn, én  slechts 

gedurende  de  periode  dat  er  gebroed wordt.  Er  zijn  hierop  echter  verschillende  uitzonderingen,  te 

weten: 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele seizoen. 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen  in gebruik zijn 

als vaste rust‐ en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. Nesten  van  koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin  zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De  (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn 

een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de  'aangepaste  lijst  jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten aangegeven als 

categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.   

5. Nesten  van  vogels die weliswaar  vaak  terugkeren naar de plaats waar  zij het hele  jaar daarvoor 

hebben  gebroed  of  de  directe  omgeving  daarvan,  maar  die  wel  over  voldoende  flexibiliteit 

beschikken  om,  als  de  broedplaats  verloren  is  gegaan,  zich  elders  te  vestigen.  De  soorten  uit 

categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. 

Categorie 5‐soorten zijn namelijk wel  jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet worden 

onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Uit  het  oogpunt  van  gebiedsbescherming  is  de Natuurbeschermingswet  1998  van  belang.  Deze wet 

onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 

a. door de minister van EZ (voormalig Ministerie van LNV/EL&I) aangewezen gebieden, zoals bedoeld 



    37   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  

in de Vogel‐ en Habitatrichtlijn; 

b. door  de  minister  van  EZ  (voormalig  Ministerie  van  LNV/EL&I)  aangewezen  beschermde 

natuurmonumenten;     

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.   

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm van 

verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de Minister van 

I&M).  De  bescherming  van  de  onder  c  bedoelde  gebieden  vindt  plaats  door  middel  van  het 

bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe werking, zodat ook ingrepen 

die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het 

effect van de ingreep op soorten en habitats. 

 

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Natuurbeschermingswet 

1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen 

noodzaakt  waarvan  moet  worden  aangenomen  dat  daarvoor  geen  vergunning  ingevolge  de 

Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.   

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het zuidelijk deel van het plangebied ligt in het Natura 2000‐gebied Oostelijke Vechtplassen (figuur 5.1). 

Nagenoeg het hele plangebied maakt daarnaast deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals 

figuur 5.2 laat zien.   

 

 

 
Figuur  5.1:  Uitsnede  ontwerpkaart  Natura  2000‐gebied  Oostelijke  Vechtplassen  (bron: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase) 
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Figuur 5.2: Ligging plangebied t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: provincie Utrecht) 

 

Het Natura 2000‐gebied Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de 

Vecht en de oostrand van Utrechtse Heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane 

meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De 

combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft een rijke 

schakering  van  typen  van  moeras  en  moerasvegetaties  doen  ontstaan.  In  het  gebied  zijn  twee 

belangrijke  gradiënten  te onderscheiden:  van noord naar  zuid  loopt een  gradiënt  van meer  gesloten 

gebied (bos) naar meer open  landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een 

gradiënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen).   

 

Instandhoudingsdoelen Natura 2000 

De te beschermen soorten en habitats binnen het Natura 2000‐gebied Oostelijke Vechtplassen worden 

hieronder in tabelvorm benoemd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de gebiedendatabase van 

het ministerie van EZ.   
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Tabel 5.1    Kwalificerende habitats en soorten 

 

 
 

 
* = Prioritair habitat 
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Verklaring symbolen 

staat van instandhouding  relatieve bijdrage  doelstellingen 

+ redelijk 

‐ slecht 

‐ ‐ zeer slecht 

‐ klein 

+ groot 

++ zeer groot 

= behoud 

  >verbetering/uitbreiding 

 

 

Hieronder  wordt  de  aanwezigheid  van  de  kwalificerende  habitats  en  soorten  van  het  Natura 

2000‐gebied  binnen  en  rondom  het  plangebied  beschreven.  Deze  beschrijving  is  gebaseerd  op  de 

provinciale Atlas Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer (2012), alsmede op gegevens uit 

andere bronnen (o.a. www.waarneming.nl) 

 

Habitats 

In het plangebied is in één watergang tussen de weilanden het kwalificerende habitattype H3150 Meren 

met krabbenscheer en fonteinkruiden (buiten afgesloten zeearmen) aanwezig. Dit habitattype is ook in 

de directe omgeving van het plangebied aanwezig, evenals de habitattypen H6430A Ruigten en zomen 

(moerasspirea),  H6430B  Ruigten  en  zomen  (harig wilgenroosje)  en  H7140B  Overgangs‐  en  trilvenen 

(veenmosrietlanden).   

 

Habitatsoorten 

Geen  van de  kwalificerende habitatsoorten  is  in het plangebied of omgeving daarvan  aanwezig, met 

uitzondering  van  de  vissoorten  bittervoorn,  rivierdonderpad  en  kleine  modderkruiper.  De 

rivierdonderpad  is zelfs vrij algemeen doordat deze soort profiteert van beschoeide oevers waarin de 

soort  zich  kan  verschuilen  tussen  takken  en  boomwortels.  De  grote modderkruiper  is mogelijk  ook 

aanwezig, doch gegevens ontbreken. 

 

Broedvogels 

Geen van de kwalificerende broedvogels broedt binnen het plangebied. Een  tweetal soorten  is  in het 

broedseizoen wel binnen het plangebied of op korte afstand aanwezig.   

 

In  het  broedseizoen  worden  jaarlijks  enkele  purperreigers  waargenomen  in  de  graslanden  in  de 

zuidwesthoek van het plangebied. De reigers foerageren hier  in de sloten en oevers. Dit deelgebied  is 

derhalve van belang als onderdeel van het  foerageergebied van de populatie purperreiger binnen het 

Natura 2000‐gebied. 

Direct ten oosten van het plangebied broeden jaarlijks enkele paren grote karekiet langs de randen van 

de  vierde  Loodrechtse  plas.  Deze  soort  stelt  hoge  eisen  aan  de  kwaliteit  van  de  rietoevers;  alleen 

waterriet is geschikt. De breedte van de rietstrook is minder belangrijk (minimaal 3 meter) en de soort 

lijkt  vrijwel  ongevoelig  voor  recreatie. De  Loosdrechtse  plassen  kennen  één  van  de weinige  stabiele 

populaties van deze bedreigde soort in Nederland, ondanks de hoge recreatiedruk in het broedseizoen. 

In  het  recreatief  veel  rustiger  Naardermeer  is  de  soort  daarentegen  sinds  enkele  jaren  vrijwel 

verdwenen  als  broedvogel.  Binnen  het  plangebied  is  de  soort  overigens  geheel  afwezig  door  het 

ontbreken van waterriet.   

 

Niet‐broedvogels 

Verschillende  soorten  kwalificerende broedvogels worden  regelmatig overvliegend  aangetroffen  (o.a. 

smient,  grauwe  gans,  kolgans) maar  binnen  het  plangebied  zijn  dergelijke  soorten  slechts  in  kleine 

aantallen aanwezig. Het betreft o.a. aalscholver, krakeend, slobeend, tafeleend en nonnetje. 

 

Waterbeheer 

De waterkwaliteit vormt een probleem voor behoud en herstel van natuurwaarden, vooral als gevolg 

van  de  inlaat  van  gebiedsvreemd  rivierwater.  Het  hoge  sulfaatgehalte  van  het  inlaatwater  leidt  tot 

sterke veenrot en is de belangrijkste oorzaak van het eroderen van de legakkers. Deze veenrot leidt ook 
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tot een sterke eutrofiëring en vertroebeling van het water. Daarnaast kent het ingelaten water een hoog 

fosfaatgehalte waardoor een explosieve groei van algen ontstaan en is er een te grote hoeveelheid slib 

aanwezig  in  de  plassen. Met  name  het  zwevende  slib,  dat  veroorzaakt wordt  door  opwerveling  als 

gevolg  van  wind,  zorgt  voor  doorzichtproblemen.  Voor  het  herstel  van  de  natuurgebieden  en  het 

optimaal benutten van de potenties voor natuurontwikkeling  is een verbetering van de waterkwaliteit 

en  herstel  van  de  kwelinvloed  essentieel. Dit  kwelwater  is  arm  aan  sulfaat  en  rijk  aan  ijzer  en  kalk 

waardoor het reeds aanwezige fosfaat wordt gebonden. 

 

De voorheen hoge natuurwaarden van het plangebied (met name broedvogels, maar ook otter) waren 

tot  in  de  jaren  zeventig  van  de  vorige  eeuw  nog  aanwezig  ondanks  de  toen  reeds  aanwezige  hoge 

recreatiedruk die  sindsdien maar weinig  is  toegenomen. De natuurwaarden  zijn de afgelopen 40  jaar 

echter  sterk  afgenomen  als  gevolg  van  het  waterbeheer  (o.a.  tegennatuurlijk  peilbeheer,  inlaat 

gebiedsvreemd water). Het recreatief gebruik van het gebied heeft in het verleden de hoge ecologische 

waarden daarentegen nauwelijks belemmerd. De zeer geringe rol van de menselijke aanwezigheid in de 

slechte  staat  van  instandhouding  van  dit  Natura  2000‐gebied  blijkt  ook  uit  de  zeer  uitgebreide 

Knelpunten‐ en kansenanalyse Oostelijke vechtplassen  (Kiwa Water Research/EGG‐consult, 2007). Van 

de maar liefst 23 ecologische knelpunten in dit gebied hebben er slechts twee betrekking op recreatie; 

het opwoelen van slib door motorvaartuigen en de aanwezigheid van ongerioleerde recreatieverblijven. 

Dit laatste knelpunt is in het plangebied inmiddels opgeheven doordat alle verblijven tegenwoordig zijn 

aangesloten op de riolering. 

 

Grenzend  aan  de  Loosdrechtse  plassen  liggen  de  Noordelijke  en  Zuidelijke  Kievitsbuurt  die worden 

gekenmerkt  door  een  afwisseling  van  legakkers  en  petgaten.  Beide  gebieden worden  aangeduid  als 

kerngebied  op  de  EHS‐kaart.  In  het  Natuurbeheerplan  2011  zijn  agrarische  beheersgebieden,  de 

bestaande  en  nieuwe  natuur,  zoekgebieden  voor  nieuwe  natuur  en  zoekgebieden  voor  ecologische 

verbindingszones  begrensd.  De  Zuidelijke  Kievitsbuurt  is  een  belangrijk  gebied  voor  oever‐  en 

verlandingsvegetaties, maar ook moeras‐ en watervogels. De hoofdfunctie van de Zuidelijke Kievitsbuurt 

is  natuur.  De  Noordelijke  Kievitsbuurt  heeft  als  hoofdfunctie  recreatie.  Jachthavens  en 

vakantiewoningen zijn gesitueerd in dit gebied.. 

 

Soortenbescherming 

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, algemene 

ecologische  kennis en  verspreidingsatlassen/gegevens  (onder andere Atlas Natura 2000 Naardermeer 

en  Oostelijke  Vechtplassen,  www.ravon.nl  en  www.waarneming.nl)  waarin  de  waarnemingen  zijn 

aangegeven.   

 

Vaatplanten 

In  en  langs  de  sloten  zijn  geschikte  groeiplaatsen  voor  beschermde  soorten  als  de  beschermde 

zwanenbloem, dotterbloem en rietorchis aanwezig. Daarnaast komt in het plangebied matig ontwikkeld 

krabbescheer en fonteinkruid voor. 

 

Vogels 

In de  tuinen, plantsoenen en groenstroken komen  tuin‐ en  struweelvogels voor. Hier  zijn  soorten als 

koolmees, roodborst, winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw en kauw kunnen 

broeden in (de omgeving van) de bebouwing. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de kraai 

en groene specht. De watergangen‐ en partijen bieden leefgebied aan watervogels als meerkoet, wilde 

eend en waterhoen.   

 

De  oudere  bosjes  en  opgaande  begroeiing  bieden  leefgebied  aan  verschillende  bosvogels  als  bosuil, 

houtsnip, wielewaal, holenduif, boomklever, havik, sperwer en verschillende spechten.   

Andere soorten die voorkomen binnen het plangebied zijn bruine kiekendief, ransuil, steenuil, huismus, 

huiszwaluw en boerenzwaluw. 
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Het  plangebied  vormt  ook  een  geschikt  leefgebied  voor  algemene  soorten  als  zwarte  kraai,  blauwe 

reiger,  merel,  zanglijster,  houtduif,  roodborst,  winterkoning,  heggenmus,  fitis  en  tjiftjaf.  Sloten  en 

oevers in het hele plangebied vormen geschikt leefgebied voor wilde eend, waterhoen, meerkoet, fuut 

en knobbelzwaan.   

 

Volgens de verspreidingsgegevens (www.waarneming.nl) zijn ook soorten als purperreiger, krooneend, 

brandgans, grauwe gans, ooievaar, smient, tafeleend, kuifeend, brilduiker, kokmeeuw, stormmeeuw en 

zilvermeeuw aangetroffen in en rondom het plangebied.   

 

Zoogdieren 

Gezien  de  aanwezige  gevarieerde  biotopen  en  de  verspreidingsgegevens  vormt  het  plangebied 

leefgebied  voor  onder  andere:  ree, mol,  egel,  gewone  bosspitsmuis,  dwergmuis,  veldmuis,  bosmuis, 

hermelijn, wezel, bunzing, rosse woelmuis, woelrat en haas.   

 

De  volgende  soorten  vleermuizen  zijn  uit  de  regio  bekend:  gewone  dwergvleermuis,  ruige 

dwergvleermuis,  watervleermuis,  meervleermuis,  laatvlieger  en  gewone  grootoorvleermuis.  De 

combinatie van bosschages, oevervegetatie en water maakt het plassengebied een geschikte locatie om 

te foerageren. Tevens zijn de bomen, struiken en watergangen geschikt voor vleermuizen als essentieel 

onderdeel van hun vliegrouten. 

Vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis meervleermuis en 

laatvlieger) kunnen mogelijk aanwezig zijn in de gebouwen in het plangebied. Boombewonende soorten 

als  ruige  dwergvleermuis,  watervleermuis  en  gewone  grootoorvleermuis  zijn meerdere  keren  in  de 

omgeving van het plangebied aangetroffen  (www.waarneming.nl). Mogelijk hebben deze  soorten ook 

vaste verblijfplaatsen in de oudere bomen binnen het plangebied. 

 

Amfibieën 

In  het  plangebied  zijn waarnemingen  van meerdere  soorten  amfibieën  bekend. Naast  de  algemene 

soorten bruine kikker, groene kikker gewone pad en kleine watersalamander, zijn uit de omgeving van 

het plangebied waarnemingen bekend van de zwaar beschermde rugstreeppad.   

 

Vissen 

De  watergangen  en  plassen  in  het  gebied  zijn  rijk  aan  vissen  waaronder  brasem,  snoek, 

stekelbaarssoorten en de beschermde soorten kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad. 

 

Reptielen 

Volgens www.waarneming.nl  zijn  er meerdere waarnemingen  van  ringslang  in  de  omgeving  van  het 

plangebied bekend en komt deze soort vrij algemeen voor in de regio (www.ravon.nl). Andere soorten 

worden hier niet verwacht. 

 

Overige soorten 

Er  zijn,  gezien  de  voorkomende  biotopen,  geen  beschermde  en/of  bijzondere  insecten  of  overige 

soorten aanwezig in het plangebied. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het plangebied 

voldoet hier niet aan. 

 

In tabel 5.2 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied voorkomen en onder 

welk beschermingsregime deze vallen. 

 
   



    43   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  

Tabel 5.2: Beschermde soorten binnen het plangebied en het beschermingsregime 

  Nader 

onderzoek 

nodig 

Vrijstellingsrege‐l

ing Ffw 

tabel 1    zwanenbloem en dotterbloem 

 

ree,  mol,  egel,  gewone 

bosspitsmuis,  noordse woelmuis, 

dwergmuis,  veldmuis,  bosmuis, 

hermelijn,  wezel,  bunzing,  rosse

woelmuis, woelrat en haas 

 

bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander  en  de 

middelste groene kikker 

nee 

Ontheffingsrege‐l

ing Ffw 

tabel 2    kleine modderkruiper  Ja 

  tabel 3  bijlage 1 AMvB bittervoorn 

ringslang 

Ja 

    bijlage IV HR  vleermuizen 

rugstreeppad 

Ja 

  vogels  cat. 1 t/m 4  ooievaar,  ransuil,  sperwer, 

steenuil, gierzwaluw en huismus 

Ja 

 

 

Toetsing en conclusie 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt grotendeels deel uit van de EHS en is gedeeltelijk gelegen in Natura 2000‐gebied 

Oostelijke  Vechtplassen.  Het  bestemmingsplanplan  kent  enkele  ontwikkelingsmogelijkheden  die  in 

potentie een negatief effect kunnen hebben op Natura 2000 en de EHS. Het betreft: 

 

1. Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven; 

2. Art.5.2.2 en 6.2.2 d: De mogelijkheid om bij  recht bij  recreatieverblijven  respectievelijk 4 of 6 m² 

aan bergingen bij te bouwen; 

3. Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4 m² te bouwen 

op legakkers van minimaal 600 m², zonder gebouwen, te bouwen; 

4. Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen;   

5. Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land; 

 

Voortoets 

Deze mogelijkheden zijn in de voortoets in bijlage 2 beoordeeld. De conclusies van deze voortoets zijn: 

 Binnen het plangebied en directe omgeving zijn kwalificerende soorten en habitats van het Natura 

2000‐gebied oostelijke Vechtplassen vrijwel afwezig. 

 Het  bestemmen  van  reeds  aanwezige  recreatieverblijven  leidt  niet  tot  extra  recreatiedruk  of 

verkeersbewegingen in of rondom het Natura 2000‐gebied 

 De bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt  zijn op de  schaal  van het plangebied  (en 

zeker op de schaal van het Natura 2000‐gebied) zeer beperkt.   

 De bouwmogelijkheden voor bergingen dragen bovendien indirect bij aan behoud en beheer van de 

natuur‐ en landschapswaarden in het gebied (terugdringen verbossing, behoud legakkers) 
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Genoemde conclusies  zijn ook van  toepassing op de effecten voor de ecologische hoofdstructuur; de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS worden niet aangetast door de mogelijkheden die het 

bestemmingsplan  biedt.  Daarnaast  dient  bij  het  bouwen  van  steigers  en  botenhellingen  en  bij  het 

omzetten van water  in  land goedkeuring verkregen  te worden door het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Doel van het Plassenschap  is de behartiging van de belangen van de recreatie. Belangrijk uitgangspunt 

daarbij is de bescherming en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden. De deelnemers in 

het Plassenschap zijn de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren, alsmede de Provincies Utrecht en 

Noord‐Holland. De  laatste twee partijen zijn tevens bevoegd gezag  inzake Natura 2000 en de EHS. De 

voorgestelde procedure biedt daarom voldoende garantie voor behoud van de kwaliteiten van natuur 

en landschap in het gebied. 

 

Nee, tenzij‐toets 

In  het  kader  van  het  EHS‐beleid  van  de  Provincie  Utrecht  is  in  de Nee,  tenzij‐toets  (zie  bijlage    4) 

beoordeeld of de geboden ontwikkelruimte  (bovenstaande mogelijkheden) significant negatieve effect 

kan hebben op de wezenlijke en kenmerkende waarden van de EHS.   

 

In de beoordeling is ingegaan op zes EHS‐toetsingsaspecten die gezamenlijk de wezenlijke kenmerken en 

waarden  vormen  van  de  EHS.  Uit  de  effectbeoordeling  blijkt  dat,  rekening  houdend  met  de 

uitgangspunten  en  aannames  zoals  geen  fysieke  uitbreiding  van  het  oppervlak  van woningen,  geen 

externe  werking  van  licht  en  geluid  vanuit  de  bergingen  en  een  vergelijkbare  hoeveelheid 

vaarbewegingen als in de huidige situatie omdat de uitbreidingen dusdanig beperkt mogelijk zijn dat dit 

niet  zal  leiden  tot  een  significante  toename, op  geen  van de  aspecten  significant negatieve  effecten 

optreden als gevolg van de nieuwe mogelijkheden. De ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden zijn 

van dusdanige beperkte omvang, dat ook wanneer alle ruimte gelijktijdig ingevuld wordt, geen sprake is 

van  significantie.  Een  verdere  uitwerking  in  de  vorm  van  planaanpassing,  plussen  en  minnen  of 

compensatie is niet aan de orde. 

 

Soortenbescherming 

Het bestemmingsplan  is het besluit dat  ingrepen mogelijk maakt  en  een  aantasting  van beschermde 

dier‐  of  plantensoorten  kan  betekenen.  Uiterlijk  bij  het  nemen  van  een  besluit  dat  ruimtelijke 

veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat overtredingen van de 

Ffw niet optreden. 

Het  bestemmingsplan  is  hoofdzakelijk  consoliderend  van  aard,  maar  maakt  enkele  kleine 

bouwmogelijkheden mogelijk: 

 

Art. 6      Positief bestemmen aanwezige recreatieverblijven 

Het positief bestemmen van de aanwezige verblijven heeft in de praktijk geen gevolgen voor eventueel 

aanwezige  zwaarbeschermde  soorten.  Er  komt  in  de  praktijk  immers  geen  gebouwd  areaal  bij. 

Woudaap,  zwarte  stern,  snor en porseleinhoen broeden er bovendien  al  jaren niet meer. Rietzanger 

broedt  er nog met  enkele paren, maar  is niet  erg  verstoringsgevoelig. De  grote  karekiet broedt met 

enkele paren aan de westoever van de vierde en vijfde plas, tegen de Kievitsbuurt aan. Behalve dat deze 

soort maar matig verstoringsgevoelig is (boten varen er immers vlak langs), worden deze broedlocaties 

ook  nog  eens  afgescheiden  van  het  gebied  door  een  strook  recreatiewoningen  die  in  het  vigerende 

bestemmingsplan positief zijn bestemd. 

Het wegbestemmen en vervolgens fysiek verwijderen van de gebouwen zou daarentegen wel relevante 

gevolgen  kunnen  hebben  voor  dergelijke  soorten.  Zo  is  de  aanwezigheid  van  vleermuizen  (allen 

zwaarbeschermd  in  het  kader  van  de  Flora‐  en  faunawet)  in  de  bestaande  gebouwen  zeker  niet 

uitgesloten. Daarnaast herbergen de  gebouwen waarschijnlijk  jaarrond beschermde nestplaatsen  van 

vogels  (bijv.  huismus)  waarvoor  eveneens  een  zeer  strikt  beschermingsregime  geldt.  Het 

wegbestemmen  van  dergelijke  gebouwen  zou  daardoor  zelfs  strijdig  kunnen  zijn met  de  Flora‐  en 

faunawet. 
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Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven 

In  voorkomende  gevallen  zal de  initiatiefnemer moeten  aantonen dat de  verbouwing  geen  gevolgen 

heeft voor eventueel  in het gebouw aanwezig zijnde zwaarbeschermde soorten  (vleermuizen, vogels). 

Het  inventariseren  van  de  huidige  situatie  biedt  in  dat  opzicht  slechts  bruikbare  informatie  voor  de 

eerste drie jaar; daarna moeten dergelijke gegevens op grond van jurisprudentie als verouderd worden 

beschouwd. Om die reden is geen gebiedsdekkend ecologisch veldonderzoek in het gebied uitgevoerd; 

de inspanningen staan in geen verhouding tot de bruikbaarheid van de resultaten.   

 

Art. 5 en 6 De mogelijkheid om bergingen bij te bouwen 

Eventuele  nieuwe  bergingen  zullen  nergens  ten  koste  gaan  van  vaste  rust‐,  verblijfs‐  of 

voortplantingsplaatsen van zwaarbeschermde soorten; deze zijn buiten de gebouwen namelijk afwezig. 

De  legakkers en de oevers zijn ongeschikt voor zwaarbeschermde soorten als waterspitsmuis, noordse 

woelmuis,  groenknolorchis,  rugstreeppad,  heikikker  etc.  Het  beschikbare  bronnenmateriaal  (o.a. 

www.waarneming.nl  en  de  Atlas  Natura  2000  Oostelijke  Vechtplassen  en  Naardermeer  (Provincie 

Noord‐Holland, 2012) bevestigen dit beeld. 

Overigens  kunnen  door  extra  beheersmaatregelen  (waarin  de  bergingen  een  rol  spelen) wel  nieuwe 

kansen voor zwaarbeschermde soorten worden gecreëerd. Zo is de ringslang inmiddels vrijwel overal uit 

het  gebied  verdwenen  doordat  de  dichtbegroeide  legakkers  geen  ruimte  meer  laten  voor  zonnige 

oevers, waar deze  koudbloedige dieren  van  afhankelijk  zijn.  Terugdringing  van de  verbossing  van de 

legakkers  (ook  qua  Natura  2000  en  EHS  gewenst)  en  eventueel  het  aanleggen  van  broeihopen  van 

snoeihout kan het plangebied weer geschikt maken voor deze zwaarbeschermde en  tevens bedreigde 

rode  lijstsoort.  Indien hierdoor geheel nieuwe verblijfplaatsen van  zwaarbeschermde  soorten worden 

gecreëerd is het realiseren van bergingen van 4 m² nog steeds geen probleem. Dergelijke voorzieningen 

zijn  zo  klein dat er altijd een  locatie  voor gevonden  kan worden die geen bijzondere natuurwaarden 

schaadt. 

 

Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen   

De gemeente is voornemens deze regeling aan te passen. De initiatiefnemer dient aan te tonen dat de 

ingreep  geen onevenredige  schade  toebrengt  aan de waarden  van natuur  en  landschap. Alvorens  te 

beslissen omtrent afwijking, winnen burgemeester en wethouders het advies  in van het Plassenschap 

Loosdrecht e.o. 

 

Daarbij gelden de volgende aandachtspunten: 

 Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1‐soorten van de Ffw omdat hiervoor een vrijstelling geldt 

van de verbodsbepalingen van de Ffw. Nader onderzoek is dan ook niet nodig. Uiteraard geldt wel 

de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in 

het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.   

 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van 

broedende vogels  is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen  ten aanzien van vogels wordt 

voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Ffw 

wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang  is of een broedgeval 

aanwezig  is, ongeacht de periode.  Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment 

dat er geen broedgevallen  (meer) aanwezig  zijn,  is overtreding  van de wet niet aan de orde. De 

meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl).   

 

Het veldonderzoek naar beschermde soorten  is seizoensgebonden. Hier dient bij de planning rekening 

mee  te  worden  gehouden.  Voor  de  meeste  soorten  is  (globaal)  het  voorjaar  de  juiste 

onderzoeksperiode. Vleermuizen dienen ook in het najaar onderzocht te worden. Bij het aantreffen van 

vaste  verblijfplaatsen  van  vleermuizen  of  jaarrond  beschermde  vogelnesten  dienen mitigerende  en 

compenserende maatregelen worden getroffen, al dan niet door aanpassing van het voornemen. Met 

inachtneming  van  deze  voorwaarden  staat  de  Flora‐  en  faunawet  de  uitvoering  van  het 

bestemmingsplan niet in de weg. 
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5.3    Externe veiligheid 

Toetsingskader 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 

namelijk  gevolgen  vanwege  risicorelevante  bedrijven  en  gevolgen  vanwege  vervoer  van  gevaarlijke 

stoffen over  transportassen en door buisleidingen.  In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid 

gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR): 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 

verblijven.  Het  PR  wordt  weergegeven  met  risicocontouren,  waarbij  een  kans  van  10‐6  als 

grenswaarde geldt.   

 Het  GR  drukt  de  kans  per  jaar  uit  dat  een  groep mensen  van minimaal  een  bepaalde  omvang 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.   

 

Onderzoek en conclusie 

Risicovolle inrichtingen 

Uit de gegevens die beschikbaar zijn via de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat binnen 

het plangebied of  in de directe omgeving daarvan geen bedrijven gevestigd  zijn die vallen onder het 

Besluit externe veiligheid  inrichtingen  (Bevi). Het plan maakt geen  inrichtingen mogelijk die onder het 

Bevi vallen. Er zijn in de directe omgeving van het plangebied ook geen bedrijven met een overig risico 

gevestigd. Wel  zijn enkele propaantanks aanwezig. Er kan bij de propaantanks  reeds voldaan worden 

aan  de  afstanden  uit  het  Activiteitenbesluit  en  er  worden  geen  bestemmingen  toegestaan  die 

belemmeringen  oproepen  voor  de  veiligheidsafstanden  van  de  propaantanks.  Ruimtelijke  regulering 

vanwege risico's is dan ook niet nodig. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen   

Wegen,  spoorwegen  en  vaarwegen met  structureel  en  grootschalig  vervoer  van  gevaarlijke  stoffen 

liggen niet in de buurt van het plangebied. 

Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de gemeente Stichtse 

Vecht een  routering  voor  gevaarlijke  stoffen  vastgesteld. Over de  vastgestelde  route mag uitsluitend 

bestemmingsverkeer rijden. De route loopt niet langs of door het plangebied.   

Voor  noodzakelijk  transport  ten  behoeve  van  laden  en/of  lossen  van  gevaarlijke  stoffen  buiten  de 

vastgestelde  routes  is  een  ontheffing  nodig.  Aan  deze  ontheffing  kunnen  voorwaarden  worden 

verbonden om een veiligere  leefomgeving te realiseren. Er kan  langs het plangebied dus wel transport 

van gevaarlijke stoffen plaatsvinden van de niet‐routeplichtige stoffen (zoals benzine) en routeplichtige 

stoffen  (zoals  propaan), maar  de  frequentie  daarvan  is  (door  het  lokale  karakter  van  het  transport) 

dermate laag dat daardoor geen risico's ontstaan die ruimtelijk relevant zijn. 

 

Binnen het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats door buisleidingen. Daarnaast 

zijn in of in de omgeving van het plangebied ook geen hoogspanningslijnen of zendmasten aanwezig.   

 

Conclusie 

Uit  het  oogpunt  van  externe  veiligheid  zijn  er  geen  belemmeringen  voor  de  vaststelling  van  het 

bestemmingsplan.   
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5.4    Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

Het toetsingskader voor  luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer  luchtkwaliteitseisen, 

ook  wel  Wet  luchtkwaliteit  (Wlk)  genoemd.  De  Wlk  bevat  grenswaarden  voor  zwaveldioxide, 

stikstofdioxide  en  stikstofoxiden,  fijn  stof,  lood,  koolmonoxide  en  benzeen.  Voor  luchtkwaliteit  als 

gevolg van wegverkeer is de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) maatgevend, aangezien 

deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst een overschrijding van de grenswaarde uit de 

Wlk  veroorzaakt.  Naast  de  concentraties  NO2  zijn  als  het  gaat  om  ruimtelijke  plannen  ook  de 

concentraties van fijn stof (PM10) van belang.   

 

Onderzoek en conclusie 

Het  voorliggende  bestemmingsplan  is  hoofdzakelijk  consoliderend  van  aard  en  maakt  geen 

ontwikkelingen mogelijk die gevolgen hebben voor de  luchtkwaliteit. Uit de gegevens die beschikbaar 

zijn via de monitoringstool die onderdeel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(www.nsl‐monitoring.nl) blijkt dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen langs de ontsluitende 

wegen in de omgeving van het plangebied ruimschoots onder de grenswaarden zijn gelegen.   

 

Geconcludeerd wordt dat de Wlk de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg staat. 

5.5    Kabels en leidingen 

Binnen  het  plangebied  en  in  de  directe  omgeving  daarvan  zijn  geen  planologisch  relevante  kabel  of 

leidingen gelegen. Daarnaast zijn wel diverse andere kabels en  leidingen  in het water aanwezig. Deze 

hebben echter geen planologische relevantie. 

5.6    Bodemkwaliteit 

Toetsingskader 

Bij een functiewijziging dient de bodemkwaliteit ter plaatse voldoende te zijn voor de beoogde functie. 

In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan 

de norm  voor de beoogde  functie, de  grond  zodanig dient  te worden  gesaneerd dat  zij  kan worden 

gebruikt door de desbetreffende functie  (functiegericht saneren). Nieuwe functies dienen bij voorkeur 

op schone grond te worden gerealiseerd. 

 

Onderzoek 

De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft een advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel bodem. 

Belangrijkste conclusies uit dit advies zijn in deze paragraaf opgenomen. 

 

Het gebied  is ontstaan door veenafgravingen  in het verleden. Het maaiveld  ligt hierdoor  laag,  slechts 

enkele  centimeters  boven  de  grondwaterspiegel.  De  legakkers  worden  regelmatig  opgehoogd  met 

bagger uit de omringende wateren. Dit heeft gevolgen voor de bodemkwaliteit.   

In het  verleden  zijn  een  aantal  (water)bodemonderzoeken uitgevoerd binnen het  gebied. Hierbij  zijn 

over het algemeen geen bijzonderheden of slechts lichte verontreinigingen aangetroffen. Op het perceel 

Nieuweweg  8  is  echter  een  geval  van  ernstige  bodemverontreiniging  bekend. De  sanering  van  deze 

locatie  moet  voor  1‐1‐2015  gestart  zijn.  Daarnaast  komen    binnen  het  plangebied  verschillende 

potentiële verontreinigingsbronnen voor, namelijk 

 Bedrijfsmatige activiteiten (zoals opslag olie en onderhoudswerkzaamheden); 

 Bagger die opgebracht wordt vanuit de omliggende wateren; 

 Gebruikte ophoog‐ en verhardingsmaterialen (in het verleden). 
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In  2008  is  er  door  de  voormalige  gemeente  Breukelen  een  Bodemfunctieklassenkaart  vastgesteld. 

Hierop  is  het  plangebied  niet  ingedeeld  in  een  bodemfunctieklasse.  Dat  betekent  dat  de  geldende 

bodemfunctieklasse afhankelijk  is van de bestemming dat een perceel heeft  in een bestemmingsplan. 

Gelet  op  de  hoofdfunctie  van  het  plangebied  zal  voor  de  meeste  percelen  gelden  dat  de 

bodemfunctieklasse Landbouw/Natuur van toepassing is. Met behulp van een bodemkwaliteitskaart kan 

de  algehele  bodemkwaliteit  in  kaart  gebracht  worden.  Door  het  vaststellen  van  gebiedsgericht 

bodembeleid kan een lokale achtergrondwaarde vastgelegd worden, die de landelijke waarde die geldt 

voor de  functie Landbouw/Natuur vervangt. Tot op heden  is dit gebiedsgericht bodembeleid nog niet 

opgesteld  in  de  gemeente  Stichtse  Vecht  en  geldt  het  generieke  bodemkader.  Dat  betekent  dat  er 

momenteel  alleen  schone bagger en  schone grond opgebracht mag worden op de percelen waar de 

bodemfunctieklasse Landbouw/Natuur geldt.   

 

Een  groot  deel  van  het  plangebied  is  beschermingsgebied  voor  de  drinkwaterwinning  die  in  de 

Bethunepolder plaatsvindt.   

 

Conclusie   

Het  voorliggende  bestemmingsplan  is  consoliderend  van  aard  en  maakt  geen  functiewijzigingen 

mogelijk. Nader bodemonderzoek  is  in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. 

Geconcludeerd wordt dat het aspect bodemkwaliteit de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de 

weg staat.   

5.7    Milieubeschermingsgebieden 

Het  plangebied  valt  gedeeltelijk  binnen  het  grondwaterbeschermingsgebied  Bethunepolder.  De  voor 

een dergelijk gebied geldende regels staan in de Provinciale Milieuverordening. De toepassing daarvan is 

een provinciale aangelegenheid. Andere milieubeschermingsgebieden zijn hier niet aan de orde. 

 



    49   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  

 
Figuur 5.4    Grondwaterbeschermingsgebieden   

5.8    Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingkader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Onderzoek en conclusie 

Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn enkele milieuhinderlijke bedrijven aanwezig. Het gaat 

hierbij  om  veehouderijen,  een  zwembad  en  jachthavens.  Het  bestemmingsplan  Kievitsbuurten  is 

consoliderend  van  aard.  Daarom  hoeft  er  niet  getoetst  te  worden  aan  de  zones  die  rondom  deze 

bedrijven aanwezig zijn.   

Er  worden  daarnaast  geen  nieuwe  bedrijfsactiviteiten  mogelijk  gemaakt  die  kunnen  leiden  tot 

onaanvaardbare milieuhinder ter plaatse van milieugevoelige functies. Omgekeerd worden er ook geen 

nieuwe milieugevoelige functies mogelijk gemaakt die kunnen leiden tot beperkingen voor omliggende 

bedrijven. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling 

van voorliggende bestemmingsplan.   
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5.9    Wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 

Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven – bevinden zich op grond van 

de Wet geluidhinder  (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de weg moet worden 

getoetst.  De  breedte  van  de  geluidszone  is  afhankelijk  van  het  aantal  rijstroken  en  van  binnen‐  of 

buitenstedelijke  ligging.  Op  basis  van  jurisprudentie  dient  in  het  kader  van  een  goede  ruimtelijke 

ordening ook bij 30 km/h‐wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd.   

 

Onderzoek en conclusie 

Aangezien  het  voorliggende  bestemmingsplan  consoliderend  van  aard  is  kan  akoestisch  onderzoek 

ingevolge  de Wgh  achterwege  blijven.  Er worden  namelijk  geen  nieuwe  geluidsgevoelige  functies  of 

nieuwe wegen mogelijk maakt. Geconcludeerd wordt dat het aspect wegverkeerslawaai de vaststelling 

van het bestemmingsplan niet in de weg staat.   

5.10    Archeologie 

Wettelijk kader 

De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het Europese 

verdrag  van Valletta  in 1992  ‐een  verdrag over behoud en beheer  van het  archeologische  erfgoed – 

hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te beschermen. Met ingang van 1 september 

2007  is het Verdrag  van Valletta geïmplementeerd  in de Nederlandse wetgeving door middel  van de 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg  (Wamz), waardoor het verdrag een  juridisch  fundament 

kreeg. Deze wijzigingswet heeft onder meer wijzigingen aangebracht  in de Monumentenwet 1988. De 

bescherming  van  archeologische  waarden  wordt  door  de  Monumentenwet  grotendeels  bij  de 

gemeenten neergelegd. Gemeenten  zijn  sinds 2007  verplicht  rekening  te houden met archeologische 

waarden  in de bestemmingsplannen. De bescherming van archeologische waarden krijg gestalte door 

het  opnemen  van  voorschriften  in  het  bestemmingsplan  ten  aanzien  van  de  afgifte  van  een 

omgevingsvergunning  voor  bodemverstorende  activiteiten  in  die  gebieden  die  als  archeologisch 

waardevol zijn aangemerkt. 

 

Gemeente dienen bij bodemingrepen van enige omvang het behoud van archeologische waarden af te 

wegen  tegen  andere  belangen.  Om  deze  belangenafweging  op  adequate  en  verantwoorde wijze  te 

kunnen  maken,  heeft  de  voormalige  gemeente  Breukelen,  Loenen  en  Maarssen  in  2009  een 

archeologische beleidskaart op laten stellen voor hun grondgebied. Deze beleidskaart stelt de gemeente 

in  staat  de  archeologische  waarden  de  gemeente  structureel  mee  te  nemen  in  het  ruimtelijke 

planvormingsproces. 

 

Op de  archeologische beleidskaart  staan  archeologische waarden‐  en  verwachtingszones  aangegeven 

waaraan beleidsregels  zijn  gekoppeld.  In de beleidsregels  zijn  afwijkingsgrenzen opgenomen  voor de 

oppervlakte en diepte van de voorgenomen ingreep.   

 

Indien een plangebied groter is dan de gestelde oppervlakte‐ondergrens en de ingreep dieper gaat dan 

de  diepte‐ondergrens  dient  archeologisch  onderzoek  conform  de  Archeologische 

MonumentenZorg‐Cyclus (AMZ‐cyclus) te worden uitgevoerd. 

 

Archeologische Monumentenzorg‐cylcus 

Elk archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de bepalingen in de Monumentenwet 

1988  (herzien  in  2007),  het  gemeentelijk  beleid  en  de  vigerende  versie  van  de  Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA), waarbij in de regel de Archeologische    Monumentenzorg (AMZ) cyclus 

wordt doorlopen. De AMZ‐cyclus bestaat grofweg uit de volgende stappen: 
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 Vooronderzoek  bureauonderzoek.  Doel  hiervan  is  het  opstellen  van  een  gespecificeerd 

archeologisch  verwachtingsmodel.  Op  basis  van  de  resultaten  van  dit  onderzoek  beslist  de 

bevoegde  overheid  of  vervolgonderzoek  noodzakelijk  is  (selectiebesluit).  Indien  de  resultaten 

onvoldoende  zijn  voor  een  afgewogen  selectiebesluit  (c.q.  de  mogelijkheid  bestaat  dat   

archeologische  resten  aanwezig  zijn  op  basis  van  historisch  en  geologische  gegevens)  volgt 

vervolgonderzoek. 

 Vooronderzoek,  fase  inventariserend:  Inventariserend  Veldonderzoek  (IVO)  door  middel  van 

boringen  (verkennend,  karterend  en  waarderend  booronderzoek)  of  (karterende, waarderende) 

proefsleuven voor  landbodems. Voor waterbodems vindt het  IVO plaats door middel van opwater 

onderzoek (verkennend) en onderwater onderzoek (verkennend en waarderend). Doel van het IVO 

is het toetsen en aanvullen van het eerder opgestelde specifieke verwachtingsmodel. Van eventuele 

aangetroffen  archeologische  resten  wordt  een  waardestelling  conform  de  normen  van  de  KNA 

uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het IVO beslist de bevoegde overheid over de te nemen 

vervolgstappen: behoud in situ, behoud ex situ (vervolgonderzoek), vrijgave, of een combinatie van 

deze (selectiebesluit). 

 Definitief  onderzoek:  Indien  besloten  wordt  tot  vervolgonderzoek,  vindt  een  archeologische 

opgraving of archeologische begeleiding plaats, waarna het archeologische onderzoek  is afgerond. 

Indien besloten wordt tot behoud ter plaatse worden beschermende maatregelen genomen en/of 

een beheersplan opgesteld en vindt periodiek monitoring plaats. 

 

Conclusie 

Aansluiten bij de systematiek van archeologie 1, 2, 3 en 4, in dit bestemmingsplan dus archeologie 1 en 

4 

 

Waarde – Archeologie 1 (artikel 13) 

De bestemming  'Waarde – Archeologie 1'  is opgesteld om hoge  archeologische waarden  (historische 

kern,  inclusief gracht en water)  in het plangebied  te beschermen en  te behouden. Deze bescherming 

blijkt onder meer uit bouwregels. In de bouwregels is een bouwverbod voor deze gronden opgesteld bij 

bouwwerken van meer dan 50 m² en waarbij bodem meer dan 0,3 m wordt geroerd. Daaronder  zijn 

bouwwerken  toegestaan  zonder  voorafgaand  archeologisch  onderzoek.  Daarnaast  gelden  ook 

aanlegregels. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning geldt dat indien de bewuste ondergrenzen, 

door één van beide activiteiten of gecombineerde activiteiten gezamenlijk, worden overschreden dan 

dient als voorwaarde dat de Archeologisch MonumentenZorg‐cyclus wordt gevolgd. 

 

 

Waarde – Archeologie 4 (artikel 14) 

De bestemming  'Waarde – Archeologie 4'  is opgesteld om middelhoge archeologische waarden  in het 

plangebied  (meandergordel/crevasse)  te beschermen en  te behouden. Deze bescherming blijkt onder 

meer  uit  bouwregels.  In  de  bouwregels  is  een  bouwverbod  voor  deze  gronden  opgesteld  bij 

bouwwerken van meer dan 100.000 m2 en waarbij bodem meer dan 0,3 m wordt geroerd. Daaronder 

zijn  bouwwerken  toegestaan  zonder  voorafgaand  archeologisch  onderzoek.  Daarnaast  gelden  ook 

aanlegregels. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning geldt dat indien de bewuste ondergrenzen, 

door één van beide activiteiten of gecombineerde activiteiten gezamenlijk, worden overschreden dan 

dient als voorwaarde dat de Archeologisch MonumentenZorg‐cyclus wordt gevolgd. 
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Hoofdstuk 6    Juridische opzet 

6.1    Algemeen 

De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met zich 

mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op  vergelijkbare wijze  gepresenteerd moeten 

worden. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en 

analoge  plannen moeten  voldoen.  Zo  bevat  de  Standaard Vergelijkbare  Bestemmingsplannen  (SVBP) 

bindende  afspraken  waarmee  bij  het  maken  van  bestemmingsplannen  rekening  moet  worden 

gehouden.  De  SVBP  kent  (onder meer)  hoofdgroepen  van  bestemmingen,  een  lijst met  functie‐  en 

bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het renvooi. 

Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd, dat het mogelijk is om met behulp van het renvooi 

direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven en welke regels 

daarbij horen. Uitgangspunt daarbij  is dat de verbeelding  zoveel mogelijk  informatie geeft over de  in 

acht te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de 

bouwregels  en  de  specifieke  gebruiksregels.  De  procedureregels  voor  het  afwijken  bij  een 

omgevingsvergunning, wijzigen  of  het  stellen  van  nadere  eisen  zijn  niet  opgenomen  in  voorliggend 

bestemmingsplan. Voor deze procedureregels wordt verwezen naar de Wabo/Wro.   

6.2    Inleidende regels 

Conform SVBP bevatten de inleidende regels artikelen met de begripsbepalingen en de wijze van meten. 

6.3    Bestemmingsregels 

In  het  hoofdstuk  Bestemmingsregels  zijn  alle  bestemmingen  opgenomen met  de  daarbij  behorende 

bestemmingsomschrijving.  Waar  noodzakelijk  is  gebruikgemaakt  van  aanduidingen  om  toegestaan 

gebruik nader te specificeren. 

6.4    Algemene regels 

In  de  algemene  regels  zijn  de  antidubbeltelregel,  de  algemene  bouwregels,  uitsluiting  aanvullende 

werking bouwverordening, de algemene aanduidingsregels, de algemene afwijkingsregels, de algemene 

wijzigingsregels  en  regels  over  de  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken  of 

werkzaamheden opgenomen.   

 

Agrarisch met waarden 

De bestemming Agrarisch met waarden is toegekend aan de agrarische gronden. Voor deze bestemming 

is aangesloten bij de regeling uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Maarssen. 

Voor  de  aanwezige  agrarische  bedrijven  zijn  bouwvlakken  opgenomen.  Binnen  het  toegekende 

bouwvlak dienen de bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning, en overige bijgebouwen alsmede sleufsilo's 

en kuilplaten te worden gesitueerd. 
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Agrarische bouwvlakken mogen, met inachtneming van de van toepassing zijnde bouwregels, in principe 

volledig  worden  bebouwd  mits  dit  noodzakelijk  is  voor  een  doelmatige  bedrijfsvoering.  Buiten  de 

bouwvlakken mogen uitsluitend terreinafscheidingen, worden gerealiseerd. 

Om  te  kunnen  voorzien  in  nieuwe  agrarische  bedrijfsgebouwen,  agrarische  bedrijfswoning, 

nevenactiviteiten,  paardenbakken  en  zwembaden  zijn  bevoegdheden  tot  afwijking  opgenomen.  Dit 

betekent dat deze ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk zijn. 

Voor ontwikkelingen die een zwaardere afweging vereisen en gepaard gaan met een wijziging van de 

verbeelding  zijn  wijzigingsbevoegdheden  opgenomen.  Middels  de  wijzigingsbevoegdheden  is  het 

mogelijk om het bouwvlak aan te passen, de bedrijfsgebouwen te gebruiken voor niet‐agrarische opslag 

en  het  wijzigen  naar  een  Woon  of  Natuur  bestemming.  Ter  plaatse  van  wetgevingszone  ‐ 

wijzigingsgebied  is  een wijzigingsbevoegdheid  voor  het wijzigen  naar  Verkeer  ten  behoeve  van  een 

parkeerplaats. 

Ten aanzien van bescherming van de aanwezige  landschapswaarden  is een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen. 

 

Bos ‐ Cultuur‐ natuur‐ en landschapswaarden 

De voor 'Bos ‐ Cultuur‐ natuur en landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor bos. Op 

deze gronden zijn uitsluitens bouwwerken geen gebouwen  toegestaan  tot een maximale bouwhoogte 

van  3 meter.Ten  aanzien  van  bescherming  van  de  aanwezige  natuur‐,  en  landschapswaarden  is  een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

opgenomen. 

 

Groen ‐ Landschapswaarden 

De  voor  "Groen  ‐  Landschapswaarden"  aangewezen  gronden  zijn  bestemd  voor  met  name 

groenvoorzieningen  met  landschapswaarden,  waarbij  de  waarden  bestaan  uit  een  afwisseling  van 

opgaande beplanting en openheid. Uitsluitend  ter plaatse  van de aanduiding  'recreatiewoning'  is  ten 

hoogste één recreatiewoning of één stacaravan toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van recreatie ‐ berging' zijn bestaande bergingen toegestaan. 

Ten aanzien van bescherming van de aanwezige  landschapswaarden  is een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen. 

 

Natuur ‐ Landschapswaarden 

De  voor  'Natuur  ‐  Landschapswaarden'  aangewezen  gronden  zijn  bestemd  voor met  name  behoud, 

herstel  en  ontwikkeling  van  natuur‐  en  landschapswaarden  en  een  ecologische  verbindingszone.  Ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie ‐ 5 tot en met 27, 29 tot en met 68, 74 en 76 

tot en met 81  is ten hoogste één recreatiewoning of één stacaravan toegestaan en ter plaatse van de 

aanduiding  'specifieke vorm van  recreatie  ‐ berging' zijn bestaande bergingen  toegestaan. Ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – buitenopslag boten' is tevens buitenopslag van boten 

toegestaan. 

Ten aanzien van bescherming van de aanwezige natuur‐,  landschaps‐ en cultuurhistorische waarden  is 

een  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 

werkzaamheden opgenomen. 

 

Recreatie ‐ Jachthaven 

Deze bestemming  is  toegekend aan de gronden  rondom de 2  jachthavens binnen het plangebied. Ter 

plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfs‐ of dienstwoning toegestaan. Het gebruik van 

de bedrijfswoning als havenkantoor is toegestaan tot maximaal 50 m3. 

 

Sport 

Deze bestemming is toegekend aan de gronden van het enige aanwezige (buiten) zwembad. 
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Tuin 

Gronden behorende bij het wonen en direct aan de openbare weg gelegen hebben de bestemming Tuin 

gekregen.  Voor  deze  bestemming  is  aangesloten  bij  de  regeling  uit  het  bestemmingsplan  Landelijk 

gebied. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

Het bevoegd gezag kan echter voor de bouw van erkers en/of  toegangsportalen aansluitend aan het 

hoofdgebouw  (bijvoorbeeld  de  woning)  tot  een  grondoppervlakte  van  niet meer  dan  6 m²  en  een 

hoogte van 3 m, afwijken. 

 

Verkeer 

Deze bestemming is toegekend aan de belangrijkste wegen en bijbehorende bermen. 

 

Water ‐ Natuur‐ en Landschapswaarden 

De bestemming  'Water  ‐ Natuur‐ en  Landschapswaarden'  is  toegekend aan alle hoofdwatergangen  in 

het plangebied. Andere  in het plangebied aanwezige watergangen  zijn niet afzonderlijk bestemd. Ter 

plaatse  van  de  aanduiding  'specifieke  vorm  van  recreatie  ‐  recreatieark'  en  'specifieke  vorm  van 

recreatie ‐ 69, 73 tot en met 75 ' zijn tevens recreatiearken toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van  recreatie  ‐ botenhuis' zijn  tevens botenhuizen  ten behoeve van  recreatie op het 

water  toegestaan.  Een  buitenzwembad  is  uitsluitend  toegestaan  ter  plaatse  van  de  aanduiding 

'specifieke vorm van sport ‐ 1' en  ligplaatsen behorende bij een  jachthaven zijn toegestaan ter plaatse 

van de aanduiding  'ligplaats' of wanneer het op grond van het  'Ligplaatsenbeleid Pleziervaartuigen'  is 

toegestaan. 

Ten aanzien van bescherming van de aanwezige natuur‐,  landschaps‐ en cultuurhistorische waarden  is 

een  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 

werkzaamheden opgenomen. 

 

Wonen 

De  in het plangebied gelegen burgerwoningen hebben de bestemming  'Wonen' gekregen. Voor deze 

bestemming  is  aangesloten  bij  de  regeling  uit  het  bestemmingsplan  Landelijk  gebied.  Binnen  deze 

bestemming staat het wonen centraal. Naast wonen mag onder voorwaarden ook in de woning worden 

gewerkt in de vorm van aan‐huis‐verbonden beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Het 

maximumoppervlak van deze activiteiten bedraagt ten hoogste 50 m². 

De woonbestemming is op de plankaart aangegeven met een bouwvlak en (achter)erf. 

Naast  de  regeling  voor  hoofdgebouwen  (dat  is  de  woning),  die  uitsluitend  binnen  het  bouwvlak 

gebouwd moeten worden,  is  een  regeling  voor  erfbebouwing  (aan‐  en  uitbouwen,  bijgebouwen  en 

overkappingen)  opgenomen.  Dit  betekent  dat  binnen  het  bouwvlak  ook  andere  bebouwing  dan  het 

hoofdgebouw  aanwezig  kan  zijn.  Op  gronden  met  de  bestemming  Wonen  zonder  bouwvlak  zijn 

uitsluitend bijgebouwen toegestaan. 

Voor de inhoud en de hoogte van de woningen is een generieke regeling opgenomen. De inhoud van de 

woning, inclusief aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 600 m³. Het 

gezamenlijk grondoppervlak van de erfbebouwing (zowel binnen als buiten het bouwvlak gelegen) mag 

maximaal 50 m²  zijn. Met  een bevoegdheid  tot  afwijken  van bevoegd  gezag mag dit 80 m² worden. 

Erfbebouwing moet qua afmetingen en inhoud ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. 

 

Waarde ‐ Archeologie ‐1 en Waarde ‐ Archeologie ‐ 4 

In  deze  artikelen  is  de  bescherming  van  de  archeologische  waarde  van  gronden  in  het  plangebied 

geregeld met een zogenoemde dubbelbestemming. Hierin is nadrukkelijk gesteld dat gebouwen (die op 

basis van de bestemmingen mogelijk zijn) op gronden met een archeologische verwachtingswaarde, ter 

bescherming van die waarden, moeten worden gebouwd binnen de bebouwingsgrenzen. Voorts is een 

groot aantal werken en werkzaamheden opgenomen. 

Voor het verlenen van een vergunning dient advies te worden ingewonnen bij een ter zake deskundige. 

De dubbelbestemmingen met betrekking tot archeologie zijn opgesteld op basis van de Archeologische 

beleidsadvieskaart van de gemeente.   
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Waterstaat ‐ Waterkering 

Voor waterkeringen, waterbergingen en waterhuishouding,  is de functie tot uitdrukking gebracht  in de 

dubbelbestemming Waterstaat  ‐ Waterkering. Het bebouwen  van deze  gronden  ten behoeve  van de 

onderliggende bestemming  is uitsluitend  toegestaan als hiervoor afgeweken wordt door het bevoegd 

gezag. Er wordt uitsluitend afgeweken als de  functie hierdoor niet onevenredig wordt geschaad. Het 

bevoegd gezag wint hiervoor, met het oog op een zorgvuldige voorbereiding van het besluit, advies in bij 

de beheerder, voordat ze beslist op het verzoek om af te wijken. 

6.5    Overgangsrecht en slotregel 

In artikel 3.2.1 van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor 

bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan.   

In de slotregel is aangegeven onder welke naam de regels kunnen worden aangeduid. 
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Hoofdstuk 7    Economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 

7.1    Economische uitvoerbaarheid 

Het voorliggend bestemmingsplan betreft hoofdzakelijk een consoliderend plan. De huidige bestemming 

blijft  gehandhaafd.  Er  hoeven  in  het  kader  van  deze  bestemmingsplanprocedure  dan  ook  geen 

anterieure overeenkomsten afgesloten te worden, dan wel exploitatieplannen gemaakt te worden. 

7.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Inspraak 

Conform  de  gemeentelijke  inspraakverordening  heeft  het  voorontwerp  bestemmingsplan  ter  inzage 

gelegen.  In de  'nota  inspraakreacties en vooroverleg' zijn de reacties samengevat en voorzien van een 

gemeentelijke beantwoording.     

 

Vooroverleg 

In  het  kader  van  vooroverleg  ex  artikel  3.1.1  Bro  is  het  bestemmingsplan  aan  de  overlegpartners 

toegezonden. De reacties zijn in de 'nota inspraakreacties en vooroverleg' samengevat en voorzien van 

een gemeentelijke reactie. De 'nota inspraakreacties en vooroverleg' is als bijlage 3 toegevoegd aan dit 

bestemmingsplan. 

 

Zienswijzen 

Het  ontwerpbestemmingsplan  heeft  conform  de  bepalingen  van  de Wet  ruimtelijke  ordening  (met 

ingang van 27 februari 2015 ter inzage gelegen voor de duur van zes weken.   

Binnen de zienswijzentermijn zijn in totaal 54 zienswijzen ingediend.    Dit heeft, met enkele ambtshalve 

wijzigingen, geleid tot een gewijzigde vaststelling. Van de procedure, de zienswijzen en de beoordeling 

daarvan is een nota opgesteld. Deze is als bijlage 5 toegevoegd aan de plantoelichting.   

7.3    Handhaving 

Bij  het  opstellen  van  een  bestemmingsplan  speelt  handhaving  een  belangrijke  rol.  Een  goed 

bestemmingsplan  kenmerkt  zich  niet  alleen  door  middel  van  een  goede  beheerslaag  en 

ontwikkelingsmogelijkheden,  maar  ook  door  middel  van  heldere  regels  en  concreet  gemeentelijk 

handhavingsbeleid.   

 

Het  handhavingsbeleid  van  de  gemeente  is  verwoord  in  het  Integraal  handhavingsbeleid  Gemeente 

Stichtse  Vecht  2015‐  2018  (zie  ook  paragraaf  2.5.7).  De  hoofddoelstelling  van  het  beleid  is  de 

instandhouding van de kwaliteit van de fysieke  leefomgeving door middel van adequate hoogwaardige 

handhaving. Hierbij is het motto: veilig, schoon en leefbaar. 
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bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1    Ruimtelijke onderbouwing De Meent 2 
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1. Inleiding 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt de argumentatie verwoord om bij 

de vaststelling van het bestemmingsplan “Kievitsbuurten” de 

bestemmingswijziging van het object De Meent 2 mogelijk te maken ; de 

sinds 1977 vigerende bestemming “Recreatief woonverblijf” wordt 

gewijzigd naar de bestemming “Wonen”. Deze ruimtelijke onderbouwing 

vormt onderdeel van c.q. is een onderlegger voor de vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

 

1.1 Aanleiding en doel 

a. aanleiding 

De initiatiefnemer pleit er voor, dat legalisatie plaats heeft van het al jaren 

bestaande gebruik, namelijk permanente bewoning van een recreatief 

woonverblijf. In het gemeentelijk commentaar – punt 7 - op 

inspreekreactie 43 van het bestemmingsplan “Kievitsbuurten” ( “Het 

bestemmingsplan noemt niets over de mogelijkheid voor de gemeente om 

een recreatiebestemming om te zetten naar een woonbestemming “. ) staat 

de volgende reactie op pagina 44 : “De gemeenteraad van Stichtse Vecht 

heeft op 25 november 2014 ingestemd met het Beleid permanente 

bewoning recreatieverblijven. In het beleid zijn uitspraken gedaan over 

recreatiewoningen, die al jarenlang permanent worden bewoond. Als 

wordt voldaan aan een aantal ruimtelijke voorwaarden is een 

bestemmingswijziging naar Wonen bespreekbaar. Een bezwaar is dat het 

betreffende perceel is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur “.   

 

b. doel  

Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is om vast te leggen, dat de 

ontwikkeling – het realiseren van de bestemmingswijziging naar “Wonen” 

– in overeenstemming is met een “goede ruimtelijke ordening”. In dit 
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document zullen de gevraagde ruimtelijke voorwaarden in beeld worden 

gebracht. Tevens zal worden ingegaan op het feit, dat het perceel is 

gesitueerd in de Ecologische Hoofdstructuur.   

 

1.2 Ligging van het plangebied  

De locatie De Meent 2 ligt buiten de bebouwde kom, aan de oostkant van 

de kern Breukelen. Het plangebied bevindt zich in de Noordelijke 

Kievitsbuurt. Dit is een bijzonder trekgatengebied, grenzend aan de 

Loosdrechtse Plassen. Het plangebied is gesitueerd aan de noordoostkant 

van de Scheendijk ; op de kruising van de Laan van Gunterstein/De 

Meent/ Scheendijk wordt rechtdoor gegaan naar het eind van de 

doodlopende weg De Meent. De doodlopende weg is begaanbaar tot aan 

het hek, dat toegang geeft tot – eensdeels - het terrein van de 

Watersportvereniging De Meent – anderdeels - het natuurzwembad De 

Meent. Ter hoogte van het plangebied gaat de verharde weg over in een 

onverhard en doodlopend voetpad, dat de aanliggende gronden ( met 

recreatiewoningen ) ontsluit. Op voornoemd punt aangekomen, is er een 

mogelijkheid om linksaf een oprijlaan op te gaan, die leidt naar twee 

adressen : respectievelijk De Meent 2 en 2a.  
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Onderstaande kadastrale omgevingskaart illustreert de locatie : 

 

Het plangebied heeft een perceeloppervlakte van 9950 m2. Dit oppervlak 

bestaat uit grond en water ; het merendeel is water. Het plangebied bestaat 

uit twee aaneensluitende kadastrale percelen F 1663 ( 6940 m2 ) en F 242 

(  3010 m2 ) ; het eerste perceel -  F 1663 - betreft een oprijlaan van 80 

meter naar de woning vanaf de openbare weg De Meent ; halverwege de 

oprijlaan is een schiereiland, dat in de plassen reikt. Aan de noordzijde 

van het perceel is een leg-akker door middel van een kleine brug 
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verbonden met het woonperceel met de daarop gesitueerde woning. 

Perceel F 242 betreft een aan drie zijden door water omgeven leg-akker 

die zich – ten noordoosten van F 1663 - uitstrekt richting Kalverstraat.    

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan  

De vigerende bestemmingsregeling voor De Meent 2 is vastgelegd in het 

bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost 1977” en de daarmee 

samenhangende eerste herziening ( 1994 ). Het plangebied is in deze 

bestemmingsplannen – overeenkomstig artikel 17 - bestemd als “Gebied 

van landschappelijke waarde met recreatieve woonverblijven”. Deze 

bestemming is bedoeld voor het behoud en het herstel van de aldaar 

voorkomende, dan wel daaraan eigen landschappelijke waarden en voor 

de exploitatie als grasland, alsmede voor de bouw van beschoeiingen, de 

bouw van zomerhuizen of het afmeren van woonschepen.  

De woning is op de vigerende plankaart aangeduid met een “R”. Dit houdt 

in, dat hier sprake is van een recreatief woonverblijf, waarvoor reeds vóór 

1977 vergunning is verleend op grond van de “Verordening op de 

recreatieverblijven Breukelen”.   
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Vigerende plankaart :    

 

1.4 Inhoud en leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal uitvoerig worden ingegaan op de bestaande situatie  

( 2.1 ) en het bestaande gebruik ( 2.2. ) van het object, dat zich in de 

afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Tevens wordt een beschrijving van  

het plangebied weergegeven. Ook wordt ingegaan op de nieuwe situatie 

en de gewenste ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleid 

van de verschillende overheden. In hoofdstuk 4 wordt een 

milieuhygiënische en planologische verantwoording gegeven. In 
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hoofdstuk 5 wordt op de haalbaarheid van de nieuwe ontwikkeling 

ingegaan.  

 

2. Beschrijving van het plangebied 

 

2.1 Bestaande situatie 

De riet - gedekte villa is gesitueerd op een terrein van in totaal bijna 

10.000 m2 grond en water. De villa heeft een woonoppervlakte van 250 

m2 ; de inhoud van de woning is 940 m3. Rondom het huis bevindt zich 

een aangelegde tuin met enkele parkeerplaatsen, diverse terrassen, 

steigers, verschillende aanlegplaatsen met elektrische aansluiting en twee 

boothellingen. Er is een open vaarverbinding naar de Loosdrechtse 

Plassen. Op het terrein zijn een garage en een berging ten behoeve van de 

hoofdbewoning aanwezig.  

 

2.2  Bestaand gebruik 

Vanaf ongeveer 1985 is de woning frequenter gebruikt c.q. permanent 

bewoond geweest. Drie achtereenvolgende eigenaren hebben het 

recreatieve woonverblijf frequent/dagelijks gebruikt. Dit gegeven – 30 

jaar frequent gebruik c.q. permanente bewoning - is op 08/05/2015 

mondeling bevestigd aan ondergetekende door de buren van De Meent 2, 

t.w. destijds de permanente bewoners van De Meent 1. Zij zijn van 1978 – 

2011 permanent woonachtig geweest en hadden hun hoofdverblijf in de 

dienstwoning, die behoort bij het zwembad “De Meent”, waar zij 

werkzaam waren als bad – en havenmeester. De heer en mevrouw Piet en 

Riet van Santen zijn thans woonachtig op het adres Anemoon 8 in 

Breukelen. Overigens zij in dit verband – wellicht ten overvloede – ook 

verwezen naar het tijdschrift van de Historische Kring Breukelen jaargang 
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7 ( 4 ), 8 ( 3 ) en 9 ( 3 ). Hierin wordt ingegaan op de historie van het 

zwembad “De Meent”.  

Van de eigenaar van het object De Meent 2 ( toen Plassen 7 ) in de 

periode 1984 – 1991 kan niet met andere gegevens worden onderbouwd, 

dat hij daadwerkelijk de woning gebruikte als hoofdverblijf. Sinds 1985 

werd jaarlijks wel een strook van 75 m2 grond in gebruik verkregen van 

de Stichting Ridderhofstad Gunterstein om dichter bij huis auto’s te 

kunnen parkeren. In april 1985 werd bouwvergunning verleend voor het 

gedeeltelijk vernieuwen van het zomerhuis. Beide punten duiden op een 

frequenter gebruik van de woning.  

De eigenaar in de periode 1991 – 1999 heeft hoofdverblijf gehad op het 

onderhavige adres, aangezien er drie kinderen “zijn geboren c.q. zijn 

ingeschreven op dit adres”. Bij dit laatste wordt gerefereerd aan de 

vermoedelijke inschrijving in het GBA, de Gemeentelijke 

Bevolkingsadministratie. Het is bekend, dat alle drie kinderen lager 

onderwijs volgden op CNS “De Bijenschans” aan het Kerkplein in 

Breukelen. In het dossier is ook een document aanwezig, waaruit blijkt, 

dat de elektriciteitsvoorziening voor de talrijke huishoudelijke apparatuur 

in de woning op 24 oktober 1992 is opgevoerd naar 15 groepen in de 

meterkast. Ook dit duidt op een volwaardige woning als hoofdverblijf.    

 

In april 1999 is de huidige bewoner eigenaar van het object geworden. 

Vanaf februari 2001 is de huidige eigenaar van het object ingeschreven in 

het GBA. Zij zijn op dit adres o.a. telkenmale voorzien van een 

oproepingskaart  voor de verkiezingen. In het jaar 2000 is – samen met 

enkele eigenaren/bewoners in de directe omgeving – een aansluiting tot 

stand gebracht op de openbare gasvoorziening. De aanslagen voor de 

gemeentelijke belastingen – zoals OZB en afvalstoffenheffing – zijn 
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telkens door hen voldaan. In de periode 1999 – tot nu toe hebben de 

eigenaren/bewoners nimmer elders een hoofdverblijf gehad.  

 

2.3                Vergunde situatie bebouwing   

Raadpleging van de bouwdossiers van het adres : Plassen 7/De Meent 2 

heeft het volgende beeld opgeleverd : 

• op 07/12/1970 is vergunning verleend voor het vergroten van een 

zomerhuis door het aanbouwen van een botenhuis annex berging ; 

• de vergunningverlening gebeurde o.a. op basis van een brief van 

28/08/1970, waarin de Provincie Utrecht aan B & W van Breukelen 

laat weten, dat de meldingsplicht ( die de bescherming beoogt van 

waardevolle natuurgebieden ), sinds 1 augustus 1970 niet meer van 

kracht is ; deze brief is bijgevoegd als bijlage 1 ;  

• op 03/04/1985 is vergunning verleend voor het gedeeltelijk 

vernieuwen van een zomerhuis ; 

• op 19/07/1999 is – aan de huidige eigenaar - vergunning verleend 

voor het vergroten van de woning Plassen 7 ;  

• op 23/01/2003 is – aan de huidige eigenaar - het aanbrengen van de 

rieten kap op de woning vergund ;  

  

2.4                Beschrijving omgeving 

De westzijde van het plangebied grenst aan een agrarisch perceel, dat 

eigendom is van de Stichting Ridderhofstad Gunterstein. Aan de zuidzijde 

grenst het plangebied aan de openbare weg De Meent. Het tot het 

plangebied behorende water grenst aan de zuidkant tevens aan het 

eigendom van de Watersportvereniging De Meent. Aan de noord – en 

westzijde van het plangebied zijn de trekgaten gesitueerd. In de directe 

omgeving van het plangebied bevinden zich twee zomerwoningen, een 

jachthaven en het natuurzwembad De Meent.    
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2.5  Nieuwe situatie – de ontwikkeling   

De ontwikkeling, die aanleiding is voor deze ruimtelijke onderbouwing, 

behelst enkel en alleen het positief bestemmen van het bestaande gebruik. 

Dat is nodig, omdat na het van kracht worden van het vigerende 

bestemmingsplan in 1977 permanente bewoning is ontstaan in het 

recreatieve woonverblijf op het adres De Meent 2. Door middel van de in 

dit document aangedragen argumentatie wordt een afweging gemaakt om 

het huidige gebruik – permanente bewoning en het gebruik als 

hoofdverblijf - vast te leggen in planologische regelgeving. Daar komt 

nog bij, dat onomstotelijk is komen vast te staan, dat de recreatiewoning 

De Meent 2 al vóór 2002 permanent bewoond werd en deze permanente 

bewoning ruim langer dan tien jaar onafgebroken is voortgezet. 

Aangezien er geen wijziging komt in het reeds aanwezige bouwvolume is 

er geen negatief ruimtelijk effect te constateren bij het doorvoeren van de 

bestemmingswijziging. Het formaliseren van de bestemming “Wonen” in 

hetzelfde bebouwde oppervlak en in hetzelfde bouwvolume veroorzaakt 

geen ruimtelijk effect op de omgeving. Het bestaande pand en de overige 

bebouwingen blijven bestaan. Het omliggende terrein wordt - evenals 

thans reeds – gebruikt als erf en tuin. De ruimtelijke situatie zal daarom 

conserverend worden bestemd, enkel en alleen het gebruik zal worden 

gewijzigd.  

 

De verwachting is aanwezig, dat de woning – bij een eventueel gewenste 

bouwtechnische keuring – geheel kan voldoen aan de eisen van het 

vigerende Bouwbesluit.  

  

Voorgesteld wordt om in het vast te stellen bestemmingsplan – zoals dit 

thans ook gedaan is voor de adressen Scheendijk  1 en 3 – op de 
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verbeelding de bestemming “Wonen” en de bestemming “Tuin” aan te 

brengen voor het plangebied De Meent 2.  
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3. Beleid 

 

3.1 Rijksbeleid 

 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het 

vaststellingsbesluit van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ( SVIR 

) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke – en mobiliteitsbeleid 

van kracht geworden. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 

rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten de nationale belangen 

hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Verstedelijkings – en 

landschapsbeleid wordt overgelaten aan provincies en aan gemeenten. In 

het ruimtelijk domein gaat het om de ruimtelijke ontwikkeling van stad en 

land in brede zin.  

 

Conclusie : 

De beoogde ontwikkeling – een ander gebruik van het reeds aanwezige 

object – is niet in strijd met nationale belangen en derhalve niet in strijd 

met de SVIR. 

 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ( Barro ) 

Kern van de Wet ruimtelijke ordening is, dat alle overheden hun 

ruimtelijke belangen vooraf kenbaar maken en aangeven langs welke weg 

zij die belangen denken  te realiseren. Het rijk en de provincies moeten 

duidelijk maken of de borging van een belang gevolgen heeft voor de 

ruimtelijke besluitvorming door provincies en gemeenten. Het Barro is op 

22 augustus 2011 vastgesteld en heeft als doel om vanuit een concreet 

nationaal beleid een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. Gemeenten 

moeten hiermee rekening houden in bestemmingsplannen. De algemene 
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regels bewerkstelligen, dat nationale ruimtelijke belangen  doorwerken tot 

op lokaal niveau. Inhoudelijk gaat het om nationale belangen, die 

samenhangen met het beschermen van ruimtelijke functies, zoals natuur in 

de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS ). 

 

Conclusie : 

Geen van de 13 nationale belangen uit het Barro staat een ontwikkeling, 

zoals voorzien, in de weg.  

 

3.2 Provinciaal beleid 

 

3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 en 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013    

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 ( PRS ) en in 

haar Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 ( PRV ) heeft de 

Provincie Utrecht haar planologisch kader opgenomen. Dit kader is het 

toetsingskader voor ruimtelijke plannen. De gemeente dient een ruimtelijk 

initiatief dan ook te toetsen aan de hand van deze PRS en de PRV.  

 

Voor de beoordeling van de nieuwe ontwikkeling is het van belang om de 

definitie van verstedelijking in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

weer te geven : “Verstedelijking : nieuwe vestiging van woningen, niet – 

agrarische bedrijven, detailhandel en voorzieningen. Onder 

verstedelijking wordt mede verstaan uitbreiding van bestaande 

bedrijfsbebouwing van aan het landelijk gebied gebonden functies, die 

niet worden gerechtvaardigd door een op de eigen bedrijfsvoering 

gerichte economische en functionele noodzaak. Onder het begrip  

verstedelijking vallen niet de complexen ten behoeve van 

verblijfsrecreatie, die bedrijfsmatig geëxploiteerd worden en kleinschalige 
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dag – en verblijfsrecreatieve  voorzieningen.” Zelfstandige 

recreatiewoningen van particulieren zijn uitgezonderd van bovenstaande 

regel.  

 

Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de aanwezige 

burgerwoning in het plangebied reeds een stedelijke functie. Zoals reeds 

is aangegeven, is al sprake van eerder gerealiseerde bebouwing en worden 

geen nieuwe gebouwen geplaatst. Er vindt derhalve geen verdere 

verstening plaats. Er staan drie gebouwen, die gebaseerd zijn op de 

bestemming “Recreatief Woonverblijf” en die over zullen gaan naar de 

bestemming “Wonen”.  

 

Conclusie : 

Er zijn geen beletselen vanuit de PRS en de PRV om de beoogde 

ontwikkeling mogelijk te maken.  

 

 

3.2.2 Ecologische Hoofdstructuur 

De provincie Utrecht beveelt aan om gebruik te maken van de beslisboom 

in de EHS – wijzer. Dit leidt tot de volgende conclusies. Het plangebied is 

gesitueerd in de Ecologische Hoofdstructuur. Nu de nieuwe ontwikkeling 

beperkt blijft tot een ander gebruik van het object, kan zeker niet 

gesproken worden van een significante aantasting van de EHS. Het gaat 

feitelijk om een functiewijziging van de bestaande situatie. De bebouwing 

blijft gelijk, alleen het gebruik van de bebouwing wordt gelegaliseerd. 

Overigens is de al jaren durende permanente bewoning met als basis het 

hoofdverblijf  -De Meent 2 - eerder op te vatten als een situatie, waarbij 

een bestaande situatie wordt gelegaliseerd zonder dat er feitelijk een civiel 
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effect aan is verbonden. Dit heeft geleid tot overleg met de gemeente en 

de provincie met als uitgangspunt : legalisatie.  

Het legaliseren en formaliseren van een reeds langer bestaande situatie 

heeft geen ( negatief ) effect op aanwezige natuurwaarden.    

 

Conclusie : De nieuwe ontwikkeling – het legaliseren van een ander 

gebruik van hetzelfde object – is niet strijdig met de Ecologische 

Hoofdstructuur 

 

3.3 Gemeentelijk beleid  

Het gemeentelijk beleid is verwoord in een aantal beleidsdocumenten. In 

meer algemene zin is er de strategische visie “Focus op morgen, 

toekomstvisie Stichtse Vecht 2013 – 2040”. Hierin worden 

kernkwaliteiten benoemd, die in deelvisies worden uitgewerkt.  

 

3.3.1  Woonvisie 2013 - 2016 

In juli 2013 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht de “Woonvisie 

2013 – 2016” vastgesteld. In dit document wordt een aantal uitspraken 

gedaan inzake de woningmarkt. Vervolgens geeft de visie een 

richtinggevend kader voor de lokale woonopgave voor de komende jaren. 

Het doel van de woonvisie is om, voldoende, kwalitatief goede en 

betaalbare huisvesting te realiseren voor alle doelgroepen in de gemeente.  

 

Conclusie : De nieuwe ontwikkeling is niet strijdig met het beleid, dat is 

vastgelegd in de Woonvisie. 

 

3.3.2  Ruimtelijke Agenda Stichtse Vecht 2013 

In september 2013 is door de gemeente Stichtse Vecht en de Provincie   

Utrecht een samenwerkingsagenda voor gezamenlijke ruimtelijke opgaven 
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vastgesteld. Zo wordt in punt 3.4 van deze agenda aandacht gevraagd voor 

verdwijnende legakkers “als gevolg van erosie en het feit, dat er 

onvoldoende publieke middelen zijn voor groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen”.  In punt 3.6 van deze agenda is opgenomen 

het “formuleren van een integrale beleidslijn recreatieparken”. Dit beleid 

is eveneens van toepassing op vrijstaande recreatiewoningen.  

 

Conclusie : De eigenaren van De Meent 2 hebben in de afgelopen jaren 

gezorgd voor en meegewerkt aan een behoorlijke ruimtelijke 

kwaliteitswinst. Vanaf 1999 zijn op het huisperceel particuliere 

investeringen gedaan door het aanbrengen van beschoeiingen en 

steigerwerk. De in 2003 door de eigenaren verworven legakker – in het 

verlengde van de woning – is in de afgelopen jaren vrijwel geheel van een 

nieuwe beschoeiing voorzien. Hiermee wordt verval en teloorgang van de 

legakker voorkomen. De nieuwe ontwikkeling is in lijn te achten met de 

Ruimtelijke Agenda Stichtse Vecht.  

 

3.3.3  Beleid permanente bewoning recreatieverblijven 2014 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 14 november 2014 een 

uitspraak gedaan over het beleid inzake permanente bewoning van 

recreatieverblijven. In deze beleidsvisie is verwoord, dat in situaties waar 

geen uitzicht meer is op recreatief gebruik, gestreefd wordt naar een 

permanente oplossing. De uitgangspunten hierbij zijn 

kwaliteitsverbetering en zekerheid voor belanghebbenden. Er worden drie 

scenario’s geschetst om tot een oplossing te komen. ( Het derde scenario 

kan buiten beschouwing blijven, omdat het niet gaat om “nieuwe 

recreatiewoningen, die vanwege de marktsituatie nog niet zijn 

gerealiseerd”. ) De eerste twee scenario’s zijn van belang : oude en 

recente situaties van permanente bewoning van respectievelijk voor en na 
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de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan ( hier wordt bedoeld 

het plan uit 1977 ) . In scenario II is vermeld, dat “situaties, die tijdens de 

looptijd van het huidige bestemmingsplan zijn ontstaan, kunnen bij de 

actualisatie van het bestemmingsplan onder het overgangsrecht worden 

geplaatst”. Tegelijkertijd wordt twijfel uitgesproken over de genoemde 

mogelijkheid, omdat intensief toezicht en handhaving in de afgelopen 

jaren achterwege zijn gebleven. Bij een rechtsgang is de positie daarom 

niet hoog in te schatten. In die gevallen kan een bestemmingswijziging 

een alternatief vormen.  

 

Conclusie : Nu het frequente gebruik c.q. de permanente bewoning – plus 

het functioneren van de woning als hoofdverblijf – zo duidelijk is komen 

vast te staan, is legalisatie van de actuele situatie een degelijke oplossing. 

De vigerende bestemming kan worden omgezet naar de bestemming 

“Wonen en tuin”.   

 

  

4. Milieuhygiënische en planologische verantwoording 

 

4.1 Bodem 

Het initiatief betreft een bestemmingswijziging, die verband houdt met het 

gebruik van het object. Er vindt geen (nieuw)bouw plaats. Het veranderde 

gebruik heeft geen ruimtelijk effect : a. de bouwmassa wijzigt niet ; b. 

bodemingrepen zullen niet plaatshebben. De bodem blijft  door de 

functiewijziging onaangetast. 

 

Conclusie :  Vanuit een oogpunt van bodemkwaliteit bestaan geen 

belemmeringen voor het initiatief.  
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4.2 Bedrijven en milieuzonering 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare 

hinder en gevaar voor milieubelastende activiteiten. Als toetsingskader 

wordt gebruikt de VNG – handreiking “Bedrijven en milieuzonering”, 

editie 2009. Er zijn twee uitgangspunten : ter plaatse van de woning dient 

een goed woon – en leefmilieu te zijn ; anderzijds dient rekening te 

worden gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van omliggende 

bedrijven. De handreiking beoogt, dat woningen en bedrijven op passende 

afstand van elkaar zijn gesitueerd. In de bovengenoemde publicatie is een 

lijst van inrichtingen opgenomen, waarbij de inrichtingen op grond van de 

hinder die zij veroorzaken, zijn opgedeeld in 6 categorieën. Hierbij wordt 

er vanuit gegaan, dat een inrichting uit categorie 1 relatief weinig hinder 

veroorzaakt en een inrichting uit categorie 6 veel hinder veroorzaakt.  

In de omgeving van de woning is gesitueerd de watersportvereniging “De 

Meent”. De afstand tussen de woning en de gebouwen van de 

watersportvereniging bedraagt ruim meer dan 150 meter. Op het terrein is 

een loods voor opslag van o.a. buitenboordmotoren en masten. In de loods 

staan verder koel – en vrieskasten en een automaat voor gekoelde 

dranken. Direct aan de loods verbonden is een toiletgebouw met vier 

toiletten en twee warme douches. In de haven zijn elektriciteit en 

watertankmogelijkheden beschikbaar. De vereniging beschikt niet over 

een trailerhelling. Er zijn ook geen brandstoftanks aanwezig. De 

activiteiten van de vereniging en het gebruik van de woning zitten elkaar 

niet in de weg. De afstand is voldoende om voor beide kanten te kunnen 

concluderen, dat sprake is van een goed woon – en leefmilieu over en 

weer.  
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De afstand van de woning naar het natuurzwembad “De Meent” bedraagt 

ruim 100 meter. Niet kan worden gesproken van het beleven van enige 

hinder daarvan in de woning. Omgekeerd geldt hetzelfde.  

 

Aan de Laan van Gunterstein is een melkveehouderij gevestigd. De 

melkrundveehouderij kent voor geur vaste afstanden, waaraan moet 

worden voldaan. Buiten de bebouwde kom geldt hiervoor een 

afstandsmaat van 50 meter van het agrarische bouwblok. De afstand 

tussen de woning en het agrarische bouwblok is beduidend meer. In het 

weiland naast de woning vindt uitsluitend extensieve beweiding plaats.  

 

Conclusie : In de directe omgeving van de locatie De Meent 2 zijn geen 

bedrijven/inrichtingen gevestigd, die een belemmering vormen voor de 

beoogde bestemmingswijziging.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.3 Geluid 

Op basis van de Wet geluidhinder ( Wgh ) wordt een woning aangemerkt 

als een geluidsgevoelig object. De Wet geluidhinder geeft bescherming 

tegen geluid voor een aantal specifieke situaties. Het gaat om geluid 

afkomstig van industrie, spoorwegverkeer en wegverkeer. In de omgeving 

van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de 

Wet geluidhinder, aanwezig. Het plangebied is ook op zeer ruimte afstand 

gelegen van de wettelijke geluidszone ( van 600 meter ) van de spoorlijn 

Amsterdam – Utrecht ( trajectnummer 386 ). Bij toetsing aan wegverkeer 

is het van belang om vast te stellen, dat het plangebied is gesitueerd in het 

buitengebied, buiten de grens van de bebouwde kom. De openbare weg 

De Meent heeft een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, zodat 

geen geluidszone geldt. Van het beperkte verkeer op De Meent en op de 
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Scheendijk – die overigens meer dan 250 meter van de woning is 

verwijderd - is geen geluidsbelasting te verwachten.  

 

Conclusie : Industrie – en spoorwegverkeerslawaai zijn beide niet aan de 

orde. Toetsing aan wegverkeerslawaai resulteert in de conclusie, dat 

vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening geen belemmering is 

voor de gewenste gebruikswijziging.  

 

4.4  Luchtkwaliteit 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen worden 

beschreven in de Wet Milieubeheer ( Hoofdstuk 5 Wm ) en in de AMvB 

“Niet in betekenende mate bijdragen”, de Ministeriële regeling NIBM, de 

Ministeriële regeling Projectsaldering en de Ministeriële regeling 

Beoordeling Luchtkwaliteit. 

Artikel 5.16 Wm ( lid 1 ) geeft weer, onder welke voorwaarden 

bestuursorganen bepaalde bevoegdheden ( uit lid 2 ) mogen uitoefenen. 

Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, 

vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het 

uitoefenen van de bevoegdheid : 

• er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding 

van de grenswaarde ; 

• een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit ; 

• een project draagt “niet in betekenende mate” ( NIBM ) bij aan de 

luchtverontreiniging ; 

• een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma ( 

NSL ) of binnen een regionaal programma van maatregelen ; 

Het Besluit NIBM omschrijft het begrip nader : een project, dat minder 

dan 3 % van de grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt overeen met 
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1,2 microgram/m3 voor stof en NO2. Voor woningbouw ligt de 3 % - 

grens op 1500 woningen.  

 

Conclusie : De wijziging naar woonbestemming van één woning tast de 

luchtkwaliteit niet in betekenende mate aan.  

 

4.5    Externe veiligheid  

Extern veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, productie, 

opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Een verspreid liggende 

woning in het buitengebied is een beperkt kwetsbaar object in de zin van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen ( Bevi ). De overheid stelt 

grenzen aan de risico’s van inrichtingen met gevaarlijke stoffen. De 

grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico en voor 

het groepsrisico. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in 

risicovolle inrichtingen ( o.a. l.p.g. - tankstations ), vervoer van 

gevaarlijke stoffen ( via wegen, spoorwegen en waterwegen ) en leidingen 

( o.a. aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit ). 

Uit raadpleging van de provinciale risicokaart Utrecht blijkt, dat het 

plangebied niet in de invloedssfeer van risicovolle inrichtingen, van 

transportroutes en van leidingen ligt. Bovendien is uit de gegevens op de 

website www.antenneregister.nl gebleken, dat er zich geen zendmasten en 

hoogspanningslijnen bevinden in of nabij het plangebied.  

 

Conclusie : Het planinitiatief is in overeenstemming met wet – en 

regelgeving ter zake van externe veiligheid. 

 

4.6        Flora en fauna 



	   25	  

Ruimtelijk dient te worden beoordeeld of de beoogde ontwikkeling naar 

een woonbestemming een negatieve invloed heeft of kan hebben op de 

natuur en/of flora en fauna.  

Het plangebied grenst aan de Loosdrechtse Plassen. Deze behoren tot het 

Natura 2000 – gebied “Oostelijke Vechtplassen”. Natura 2000 – gebieden 

worden in de Natuurbeschermingswet beschermd. Activiteiten, die 

mogelijk een negatief effect kunnen hebben op het aangewezen gebied 

zijn niet toegestaan. Er wordt niet gebouwd, er vinden geen 

grondwerkzaamheden plaats of andere onomkeerbare veranderingen in het 

gebied. Het legaliseren van het bestaande gebruik heeft geen nadelige 

invloed op het Natura 2000 – gebied of de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

Conclusie : Het initiatief veroorzaakt geen nadelige effecten op flora en 

fauna.  

 

4.7       Archeologie en cultuurhistorie 

Op 30 november 2012 is in werking getreden de door de gemeenteraad 

vastgestelde Archeologische Verwachtings – en Beleidsadvieskaart 

Stichtse Vecht. In het ontwerpbestemmingsplan “Kievitsbuurten” zijn 

dubbelbestemmingen opgenomen om zodoende eventuele archeologische 

waarden te beschermen dan wel veilig te stellen. Het plangebied ligt in 

een gebied met een middelmatige verwachting. Gronden met deze 

archeologische verwachting hebben in het bestemmingsplan de 

dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4”. In deze dubbelbestemming 

is bepaald, dat bij ontwikkelingen groter dan 1.000 m2 en met een diepte 

van 30 centimeter onder het maaiveld meer archeologisch onderzoek 

nodig is. Voor de realisering van het planinitiatief zullen geen 

grondwerkzaamheden worden verricht, die eventuele archeologische 

waarden kunnen aantasten.  
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Het plangebied is gesitueerd in het open cultuurlandschap. Getoetst dient 

te worden aan cultuurhistorie. Voor het verkrijgen van inzicht is de 

digitale cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht ( CHAT ) 

geraadpleegd.  

Van groot cultuurhistorisch belang is de nabije Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, die in 1815 vorm kreeg in het kader van de verdediging van 

Utrecht tegen vijandelijke legers. Het plangebied is ver genoeg verwijderd 

om deze waarden – die dichter bij de Vecht zijn gesitueerd - niet te raken. 

Het landschap van legakkers en petgaten is cultuurhistorisch van belang, 

omdat het verwijst naar de vroegere vervening. Het plangebied met de 

daarin reeds aanwezige woning beïnvloedt dit karakteristieke landschap 

niet. De gewenste ontwikkeling in het plangebied – het positief 

bestemmen van het bestaande gebruik – is daarmee niet strijdig.  

 

Conclusie : Met de realisering van het initiatief  komen geen 

archeologische noch cultuurhistorische belangen in het gedrang.   

  

 4.8  Verkeer en parkeren 

Het plangebied wordt ontsloten via een bestaande oprijlaan, die 

rechtstreeks aansluit op de openbare weg De Meent. Het is een bestaande 

haakse in/uitrit, die in tact blijft. De oprijlaan is bij de openbare weg 

afgesloten met een elektrisch hek. De lengte van de oprijlaan naar de 

woning is 75 meter. De oprijlaan is voorzien van steenslag en grint en “ 

valt grotendeels weg” in het landschap. De breedte van de oprijlaan is 

geschikt voor het berijden met één auto. Passeren van twee auto’s op de 

oprijlaan is – weliswaar met gebruikmaking van de aanwezige berm – niet 

geheel onmogelijk. De woonbebouwing is gesitueerd aan het eind van de 

verder doodlopende weg De Meent. Indien de vigerende bestemming ( 
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recreatief woonverblijf ) wordt vergeleken met de thans nieuw gevraagde 

woonbestemming, dan is er niet of nauwelijks een verschil in gebruik te 

verwachten.  

Het is staand beleid om uit te gaan van twee parkeerplaatsen per woning 

in het buitengebied. De beide benodigde parkeerplaatsen zijn op eigen 

terrein aanwezig. Ook voor bezoekers en gasten is er voldoende plaats om 

te parkeren. Er valt dan ook geen parkeerprobleem te verwachten. Voor 

het parkeren van auto’s behoeft geen beroep te worden gedaan op het 

gebruik van de openbare weg.  

 

Conclusie : De ontsluiting van het plangebied op de openbare weg De 

Meent zal geen wijziging ondergaan. Voor eigenaren/bewoners/bezoekers 

zal in het plangebied voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn. Voor het 

parkeren wordt geen beroep gedaan op het gebruik van de openbare weg.  

  

4.9  Water 

In de Kaderrichtlijn Water is vastgelegd, dat een integrale benadering van 

waterbeheer prioriteit heeft. Dit betekent, dat de interne samenhang tussen 

oppervlaktewater en grondwater, zowel wat de kwaliteits – als 

kwantiteitsaspecten betreft, als uitgangspunt worden genomen. In het 

Nationaal Bestuursakkoord Water ( NBW ) is het kabinetsstandpunt over 

het waterbeleid in de 21 – ste eeuw vastgelegd. In het NBW is ook de 

watertoets als procesinstrument opgenomen. Het doel van dit instrument 

is het waarborgen van waterhuishoudkundige belangen binnen de 

ruimtelijke ordening. Een belangrijk uitgangspunt bij de watertoets is het 

zgn. “standstill – beginsel” . Daarbij wordt de vraag gesteld of er geen 

verslechtering van de waterhuishouding optreedt, indien de planvorming 

wordt uitgevoerd. De beoogde ontwikkeling in deze ruimtelijke 

onderbouwing bestaat uit een bestemmingswijziging voor het reeds 
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bestaande gebruik van een gebouwd woonhuis. Fysieke ingrepen, die van 

invloed kunnen zijn op de waterhuishouding, blijven bij de realisatie van 

dit planinitiatief achterwege. Er is geen sprake van verslechtering van de 

waterhuishouding.   

 

Conclusie : Met dit planinitiatief wordt voldaan aan het zgn. “standstill – 

beginsel”. Fysieke ingrepen in de waterhuishouding blijven achterwege.  

 

4.10  Conclusies op basis van de verantwoording 

In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht of er vanuit 

milieuhygiënisch en planologisch oogpunt belemmeringen zijn voor de 

nieuwe ontwikkeling. 

 

Conclusie : Voor de nieuwe ontwikkeling zijn geen belemmeringen 

aanwezig. Medewerking kan worden gegeven aan het planinitiatief.  

 

    

5. Haalbaarheid 

 

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van het initiatief aangetoond. Het 

initiatief moet zowel financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar 

zijn.  

 

5.1  Financiële haalbaarheid 

De kosten, die gemaakt worden voor de gewenste ontwikkeling zijn voor 

rekening van de initiatiefnemer. De ontwikkeling heeft voor de gemeente 

geen negatieve financiële gevolgen. Het initiatief is hiermee financieel 

uitvoerbaar. 
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5.2 Maatschappelijke haalbaarheid 

Het Besluit ruimtelijke ordening ( Bro ) geeft aan, dat de gemeente bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met overheden, 

die zijn betrokken bij de zorg voor ruimtelijke ordening.  

 

 

  

 

 

 
 
 
Eh 
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Bijlage: 1 
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1. Inleiding 3 

1.1 Aanleiding en doel voortoets  

Voor het onderliggende plangebied geldt momenteel een bestemmingsplan, dat is vastgesteld 

in 1977. Dit bestemmingsplan is niet actueel. Om de waarden in het gebied goed te beschermen wordt 

het bestemmingsplan vervangen door het bestemmingsplan 'Kievitsbuurten'. 

Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard; bestaande planologische mogelijkheden 

worden grotendeels overgenomen uit het vigerende plan. Aangezien deze planologische ruimte niet 

volledig is benut dient zich de vraag aan of het maximaal benutten van deze mogelijkheden schade kan 

toebrengen aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, waar 

het plangebied gedeeltelijk onderdeel van uitmaakt. In het kader van de Natuurbeschermingswet geldt 

immers de feitelijke situatie als referentiekader en niet de bestaande planologische mogelijkheden. 

 

Het plan kent enkele ontwikkelingsmogelijkheden die in potentie een negatief effect kunnen hebben op 

Natura 2000. Deze mogelijkheden worden in de voorliggende voortoets beoordeeld. Het betreft: 

 

 Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven; 

 Art.5.2.2 en 6.2.2 d: De mogelijkheid om bij recht bij recreatieverblijven respectievelijk 4 of 6 m2 

aan bergingen bij te bouwen; 

 Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4 m2 te bouwen 

op legakkers van minimaal 600 m2, zonder gebouwen, te bouwen; 

 Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen;  

 Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land; 

 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het toetsingskader Natura 2000 en beschrijft het beschermde 

Natura 2000-gebied en de bijbehorende instandhoudingsdoelen. Hoofdstuk 3 beschrijft de aanwezig-

heid van de kwalificerende habitats en soorten in en rondom het plangebied. In hoofdstuk 4 worden 

vervolgens de effecten van het plan op de instandhoudingsdoelen beschreven. In hoofdstuk 5 worden 

de conclusies van deze voortoets geformuleerd. 
 



Figuur 2.1  Ligging Natura 2000 (geel) t.o.v. plangebied (rood) 

 

Oostelijke Vechtplassen 
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2. Toetsingskader Natura 2000 5 

 

2.1. Natuurbeschermingswet 1998 

 

De Natuurbeschermingswet 1998: 

1. verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Be-

schermingzones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse 

wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande (staats)natuurmonumenten onder deze wet; 

2. vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen; 

3. legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen meestal bij de provincies (in 

dit geval Gedeputeerde Staten van Noord-Holland). 

 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere hande-

lingen te verrichten, die  gelet op de instandhoudingsdoelstelling  de kwaliteit van het gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben
1)

. Voor vergunningverlening is dan een 

habitattoets nodig.  

 

De eerste stap betreft de oriëntatiefase waarin sprake is van een voortoets. Centraal staat dan de vraag 

of er een kans op een significant negatief effect is. Indien dergelijke effecten niet op voorhand kunnen 

worden uitgesloten dan dient een Passende beoordeling opgesteld te worden, alsmede een planMER, 

waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. Indien uit deze beoordeling blijkt dat ook na het 

treffen van mitigerende maatregelen daadwerkelijk sprake is van een significant negatief effect, dan 

dient om voor vergunningverlening in aanmerking te komen vervolgens voldaan te worden aan de zoge-

naamde ADC-criteria: 

- er zijn geen Alternatieven; 

- er is sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang; 

- vooraf zijn adequate Compenserende maatregelen getroffen. 

 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dienen zowel interne effecten (binnen de bescherm-

de gebieden) als externe effecten (buiten de beschermde gebieden) van het voornemen op de te be-

schermen soorten en habitattypen te worden onderzocht. Van belang daarbij is dat de instandhou-

dingsdoelstelling, voor zover het een gebied betreft, aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid 

(Natura 2000), dan wel de wezenlijke kenmerken van een gebied, aangewezen op grond van artikel 10, 

eerste lid (Beschermd Natuurmonument), niet in gevaar komen.  

 

                                                                 
1) Volgens de EU-handleiding treedt 'verslechtering' op, wanneer de door de habitat ingenomen oppervlakte afneemt of wan-

neer er een dalende lijn optreedt met betrekking tot de specifieke betekenis van een gebied voor de instandhouding van de 

habitat of de daarmee 'geassocieerde typische soorten' op lange termijn. Van 'verstoring' is volgens de EU-handleiding sprake, 

wanneer uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de soort het gevaar loopt niet langer een levensvatbare component van 

de natuurlijke habitat te blijven.  



Verder dienen in een passende beoordeling ook eventuele cumulatieve effecten te worden onderzocht, 

zoals bijvoorbeeld gecombineerde effecten van nieuwe infrastructuur, woongebieden en recreatieve 

functies op dezelfde soorten en habitats. 
 

Wat is significant? 
Het begrip significant speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de vergunbaarheid van een ingreep 
in het kader van de Natuurbeschermingswet. In de recente factsheet nr. 25: “'Significantie' bij beoorde-
ling van gevolgen voor Natura 2000-gebieden” geeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage aan 
op welke wijze het begrip significantie moet worden geïnterpreteerd bij een dergelijke toetsing.  
De beoordeling of een effect al dan niet significant is, wordt benaderd vanuit de instandhoudingsdoel-
stellingen. Deze zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. Er zijn in-
standhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en voor soorten. 

- Voor habitattypen gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte en/of behoud of verbe-
tering van de kwaliteit. 

- Voor soorten gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte van het leefgebied, behoud 
of verbetering van de kwaliteit van het leefgebied en behoud of uitbreiding van de populatieom-
vang. 

Als uit de Passende beoordeling blijkt dat een instandhoudingsdoel door het project of plan (mogelijk) 
niet gehaald wordt, wordt het effect als significant beschouwd. 
 

 
 

2.2. Instandhoudingsdoelen Natura 2000 

De te beschermen soorten en habitats binnen het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen worden 

hieronder in tabelvorm benoemd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de gebiedendatabase van 

het ministerie van EZ.  

 

Tabel 2.1  Kwalificerende habitats en soorten 

 Habitats 

  

SVI 

landelijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

 

H3140 - Kranswierwateren -- > >  

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden - > >  

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied) - = =  

H6410 - Blauwgraslanden -- = >  

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -- > >  

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) - > >  

H7210 - *Galigaanmoerassen - > >  

H91D0 - *Hoogveenbossen - = =  

Habitatsoorten SVI 

landelijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

Doelst. 

populatie 

H1042 - Gevlekte witsnuitlibel -- > > > 
H1082 - Gestreepte waterroofkever -- > > > 
H1134 - Bittervoorn - = = = 
H1149 - Kleine modderkruiper + = = = 
H1163 - Rivierdonderpad - = = = 
H1318 - Meervleermuis - = = = 
H1340 - *Noordse woelmuis -- > > > 
H1903 - Groenknolorchis -- = = = 
H4056 - Platte schijfhoren - = = = 

 

* = Prioritair habitat 
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 Broedvogels 

  

SVI 

landelijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

Doelst. 

populatie 

A021 - Roerdomp -- > > 5 
A022 - Woudaapje -- > > 10 
A029 - Purperreiger -- = = 50 
A119 - Porseleinhoen -- = = 8 
A197 - Zwarte Stern -- > > 110 
A229 - IJsvogel + = = 10 
A292 - Snor -- = = 150 
A295 - Rietzanger - = = 880 
A298 - Grote karekiet -- = = 50 
Niet-broedvogels SVI 

landelijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

Doelst. 

populatie 

A017 - Aalscholver + = = behoud 
A041 - Kolgans + = = 920 
A043 - Grauwe Gans + = = 1200 
A050 - Smient + = = 2800 
A051 - Krakeend + = = 40 
A056 - Slobeend + = = 80 
A059 - Tafeleend -- = = 120 
A068 - Nonnetje - = = 20 

 

Verklaring symbolen 

 

staat van instandhouding relatieve bijdrage doelstellingen 

+ redelijk 

- slecht 

- - zeer slecht 

- klein 

+ groot 

++ zeer groot 

= behoud 

 >verbetering/uitbreiding 

 

 

 

  



3. Actuele waarden in het plangebied   

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanwezigheid van de kwalificerende habitats en soorten van het Natura 2000-

gebied binnen en rondom het plangebied beschreven. Deze beschrijving is gebaseerd op de provinciale 

Atlas Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer (2012), alsmede op gegevens uit andere 

bronnen (o.a. www.waarneming.nl) 

 

3.2. Habitats 

Geen van de kwalificerende habitats is in het plangebied of in de directe omgeving daarvan aanwezig. 

 

3.3. Habitatsoorten 

Geen van de kwalificerende habitatsoorten is in het plangebied of omgeving daarvan aanwezig, met 

uitzondering van de vissoorten bittervoorn, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De rivierdonder-

pad is zelfs vrij algemeen doordat deze soort profiteert van beschoeide oevers waarin de soort zich kan 

verschuilen tussen takken en boomwortels. De grote modderkruiper is mogelijk ook aanwezig, doch 

gegevens ontbreken. 

 

3.4. Broedvogels 

Geen van de kwalificerende broedvogels broedt binnen het plangebied. Een tweetal soorten is in het 

broedseizoen wel binnen het plangebied of op korte afstand aanwezig.  

 

In het broedseizoen worden jaarlijks enkele purperreigers waargenomen in de graslanden in de zuid-

westhoek van het plangebied. De reigers foerageren hier in de sloten en oevers. Dit deelgebied is der-

halve van belang als onderdeel van het foerageergebied van de populatie purperreiger binnen het Natu-

ra 2000-gebied. 

Direct ten oosten van het plangebied broeden jaarlijks enkele paren grote karekiet langs de randen van 

de vierde Loodrechtste plas. Deze soort stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de rietoevers; alleen wa-

terriet is geschikt. De breedte van de rietstrook is minder belangrijk (minimaal 3 meter) en de soort lijkt 

vrijwel ongevoelig voor recreatie. De Loosdrechtse plassen kennen één van de weinige stabiele popula-

ties van deze bedreigde soort in Nederland, ondanks de hoge recreatiedruk in het broedseizoen. In het 

recreatief veel rustiger Naardermeer is de soort daarentegen sinds enkele jaren vrijwel verdwenen als 

broedvogel. Binnen het plangebied is de soort overigens geheel afwezig door het ontbreken van water-

riet.  

 

3.5. Niet-broedvogels 

Verschillende soorten kwalificerende broedvogels worden regelmatig overvliegend aangetroffen (o.a. 

smient, grauwe gans, kolgans) maar binnen het plangebied zijn dergelijke soorten slechts in kleine aan-

tallen aanwezig. Het betreft o.a. aalscholver, krakeend, slobeend, tafeleend en nonnetje. 
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4. Effecten 

 

 

Het bestemmingsplan kent enkele ontwikkelingsmogelijkheden die in potentie een negatief effect kun-

nen hebben op de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied. De mogelijke effecten worden in 

dit hoofdstuk beschreven: 

 

4.1. Positief bestemmen van reeds aanwezige recreatieverblijven 

De zuidelijke Kievitsbuurt, uitgezonderd de Kalverstraat, is zowel EHS als Natura 2000-gebied. In dit 

gebied zijn 71 recreatieverblijven aanwezig, waaronder recreatiewoningen en recreatiearken. In de 

bestemming Natuurgebied van het vigerende bestemmingsplan zijn geen bouwregels opgenomen voor 

deze verblijven. Daarmee vallen de verblijven sindsdien onder de overgangsbepaling. Het doel hiervan 

vermeldt de gemeente Breukelen in een brief van 28 juni 1977 aan de Provinciale Planologische Dienst: 

“Het conserveren van dit voor de natuurwetenschap zo belangrijk gebied, met daarnaast de regulatie 

van de uit dit gebied niet meer te weren recreatie.” 

 

Alhoewel de verblijven eerder niet positief zijn bestemd is een typering als “clandestien” niet op zijn 

plaats. 21 verblijven beschikken over een vergunning op grond van de “Verordening op de Recreatiever-

blijven Breukelen”. Van de andere verblijven is een zo oud dat de geschiedenis niet bekend is; de eerste 

zomerhuisjes werden gebouwd omstreeks 1925
1
. Voor vrijwel alle verblijven geldt echter dat ze met 

vergunning zijn uitgebreid op grond van artikel 26 lid 1 sub b van het vigerende bestemmingsplan. 

 

Het alsnog planologisch positief bestemmen van deze verblijven, kan worden gezien als een nieuwe 

planologische ontwikkeling. Echter; deze verblijven zijn al zo lang aanwezig, dat een referentiesituatie 

zonder verblijven niet kan worden gereconstrueerd. Derhalve moet worden beoordeeld of de aanwe-

zigheid van de verblijven (en het gebruik daarvan) het realiseren de instandhoudingsdoelen van het 

Natura 2000-gebied, dan wel de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS in de weg staan.  

 

De voorheen hoge natuurwaarden van het plangebied (met name broedvogels, maar ook otter) waren 

tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog aanwezig ondanks de toen reeds aanwezige hoge recre-

atiedruk die sindsdien maar weinig is toegenomen. De natuurwaarden zijn de afgelopen 40 jaar echter 

sterk afgenomen als gevolg van het ecologisch rampzalige waterbeheer (o.a. tegennatuurlijk peilbeheer, 

inlaat gebiedsvreemd water
2
). Het recreatief gebruik van het gebied heeft in het verleden de hoge eco-

logische waarden daarentegen nauwelijks belemmerd. De zeer geringe rol van de menselijke aanwezig-

                                                                 
1
 Uitgave “Kievitspedia” van de Watersportvereniging Vierde en Vijfde Plas 

2
 Het hoge sulfaatgehalte van het inlaatwater leidt tot sterke veenrot en is de belangrijkste oorzaak van 

het eroderen van de legakkers. Deze veenrot leidt ook tot een sterke eutrofiëring en vertroebeling van 
het water waardoor de populaties van o.a. woudaapje en grote karekiet zijn gedecimeerd. Recreatie-
druk heeft hierbij nauwelijks een rol gespeeld; deze en andere soorten komen soms in hoge dichtheden 
voor in gebieden met een hoge recreatiedruk, op voorwaarde dat de kwaliteit van water en oevers goed 
is. 
 



heid in de slechte staat van instandhouding van dit Natura 2000-gebied blijkt ook uit de zeer uitgebreide 

Knelpunten- en kansenanalyse Oostelijke vechtplassen (Kiwa Water Research/EGG-consult, 2007). Van 

de maar liefst 23 ecologische knelpunten in dit gebied hebben er slechts twee betrekking op recreatie; 

het opwoelen van slib door motorvaartuigen en de aanwezigheid van ongerioleerde recreatieverblijven. 

Dit laatste knelpunt is in het plangebied inmiddels opgeheven doordat alle verblijven tegenwoordig zijn 

aangesloten op de riolering, de noordelijke Kievitsbuurt in 1999 en de zuidelijke Kievitsbuurt in 2005. De 

Knelpunten- en kansenanalyse wijst deze sanering in Kievitsbuurten ook expliciet aan als voorbeeld van 

een effectieve maatregel die in het hele Natura 2000-gebied navolging verdient. 

 

Het opwoelen van slib door motorvoertuigen is in het zuidelijk deel van het plangebied niet aan de orde 

doordat hier geen gemotoriseerde vaart is toegestaan. Het positief bestemmen van de recreatieverblij-

ven zal bovendien in het hele plangebied niet leiden tot meer vaarbewegingen aangezien er in de prak-

tijk geen extra verblijven bij zullen komen. 

 

Het wegbestemmen van de recreatieverblijven en het concreet amoveren er van, zal bovendien in het 

geheel niets bijdragen aan het oplossen van de ecologische problemen van het EHS-/Natura 2000-

gebied die immers grotendeels herleidbaar zijn tot het waterbeheer. Ter aanvulling kan nog worden 

betoogd dat het terreinbeheer door de gebruikers van deze verblijven bijdraagt aan het behoud van het 

gebied. Mogelijk kunnen deze gebruikers ook bijdragen aan het herstel er van; de Knelpunten- en kan-

senanalyse noemt immers bosopslag als één van de ecologische problemen. Dit leidt namelijk tot onge-

wenste beschaduwing van het oppervlaktewater alsmede tot  eutrofiëring door bladval. Inschakeling 

van de gebruikers van de recreatieverblijven bij het terugdringen van de verbossing is een reële optie 

die nader kan worden uitgewerkt. Het niet positief bestemmen van hun recreatieverblijven zal daaren-

tegen deze optie op voorhand geheel kansloos maken. 

Tenslotte kan nog worden betoogd dat het positief bestemmen van de bestaande verblijven niet leidt 

tot extra verkeersbewegingen ten opzichte van de referentiesituatie en dus ook niet tot extra stikstofe-

missie en – depositie op gevoelige habitats.  

Het voorgaande betoog is in de eerste plaats van toepassing op Natura 2000 (zuidelijk deel van het 

plangebied maar kan ook worden gevolgd ten aanzien van de EHS (hele plangebied). 

 

4.2. Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven 

Artikel 5.2.2.a biedt uitbreidingsmogelijkheden van een recreatiewoning in de noordelijke Kievitsbuurt 

tot 200 m³, bij een maximale goothoogte van 3 m en een bouwhoogte van niet meer dan 7,5 m. Doordat 

alle aanwezige recreatieverblijven, op basis van een gedetailleerde inventarisatie, “tot op de muur” zijn 

bestemd en op kaart zijn aangegeven, leidt de uitbreiding niet tot areaalverlies binnen de EHS. In de 

praktijk is er alleen uitbreiding mogelijk in de hoogte. De aangegeven maximum-hoogtematen zijn ech-

ter beperkt, veelal reeds bereikt en zullen in de praktijk daarom nauwelijks uitnodigen tot uitbreiding. 

Eventuele uitbreiding is gering van omvang en zal daardoor nauwelijks leiden tot een intensiever gebruik 

van het verblijf. Zoals hiervoor reeds aangegeven is het recreatieve gebruik van de verblijven bovendien 

ecologisch gezien nauwelijks relevant. 

 

4.3. Art. 5 en 6: De mogelijkheid om bergingen bij te bouwen 

Het bestemmingsplan staat bij recht 4 m2 (noord) respectievelijk 6 m2 (Zuid) toe aan bergingen bij re-

creatieverblijven. Daarnaast zijn bergingen tot 4 m2 via afwijking mogelijk bij percelen zonder gebouwen 

groter dan 600 m2. De gemeente heeft deze maat verhoogd van 300 naar 600 m2. In de praktijk blijken 

er dan in deelgebied zuid bij recht slechts 40 verblijven te zijn die aanspraak kunnen maken op een der-

gelijke nieuwe berging (160 m2). Via afwijking zijn dit 35 verblijven (140 m2). In het noordelijk deel gaat 

het om 110 verblijven die bij recht aanspraak kunnen maken op een nieuwe berging van 6 m2 (660 m2) 

en 20 van 4 m2 via afwijking (80 m2). Bij een maximaal gebruik van deze regeling leidt dit tot een toe-

name van het bebouwingsoppervlak van 300 m2 in het noordelijke deel en 740 m2 in het zuidelijke deel. 

Op het totale gebied is dit een zeer beperkt areaal. Veel van de bergingen zullen bovendien wegvallen 

tegen de dichte begroeiing op de legakkers. Tenslotte dient bedacht te worden dat het behoud van dit 
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bijzondere landschapstype niet kan zonder particulier beheer. De bergingen zijn daarbij van belang voor 

het opbergen van de gereedschappen waarmee de legakkers worden onderhouden. De rol van dit parti-

culiere beheer zal in de toekomst eerder toe- dan afnemen gezien de krimpende budgetten voor ter-

reinbeheer. Ook de ecologisch gewenste terugdringing van de verbossing op de legakkers (zie hiervoor) 

vergt inzet van particulieren. Een zeer beperkt areaal aan extra bergingen in het gebied kan in dat kader 

een waardevolle bijdrage leveren. Inschakeling van bewoners en gebruikers bij het beheer van natuur-

gebieden is ook geheel in lijn met de zeer recente nieuwe natuurvisie “Natuurlijk verder” van het kabi-

net (11 april 2014). 

 

4.4. Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen 

De gemeente is voornemens deze regeling aan te passen. De initiatiefnemer dient aan te tonen dat de 

ingreep geen onevenredige schade toebrengt aan de waarden van natuur en landschap. Alvorens te 

beslissen omtrent afwijking, winnen burgemeester en wethouders het advies in van het Plassenschap 

Loosdrecht e.o 

 

4.5. Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land 

Dit artikel stelt het volgende: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 

sublid 11.3 onder g, ten behoeve van het omzetten van water in land, voorzover dat noodzakelijk is voor 

de instandhouding van de aanwezige legakkers. Alvorens te beslissen omtrent afwijking, winnen burge-

meester en wethouders het advies in van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

 

Deze regeling dient dus uitsluitend om in voorkomende gevallen legakkers te behoeden voor verdwij-

ning. Voor het behoud van zeer smal geworden legakkers kan het in sommige gevallen noodzakelijk te 

zijn deze akkers robuuster te maken door ze iets te verbreden. Concreet betekent dit het omzetten van 

water in land. Een dergelijke ingreep gaat niet ten koste van het areaal Natura 2000 of de EHS. Zoals 

hiervoor betoogt zijn er op de oevers ook geen vaste rust- verblijfs- en voortplantingsplaatsen van 

zwaarbeschermde soorten aanwezig. Indien de ingreep buiten het broedseizoen plaatsvindt, is er dus in 

het geheel geen strijdigheid met de Flora- en faunawet. Een uitgebreid ecologisch veldonderzoek is dus 

niet nodig, nog afgezien van de beperkte houdbaarheid van een dergelijk onderzoek. 

 

Daarnaast dient de ingreep goedgekeurd te worden door het Plassenschap Loosdrecht e.o. Doel van het 

Plassenschap is de behartiging van de belangen van de recreatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de 

bescherming en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden. De deelnemers in het Plassen-

schap zijn de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren, alsmede de Provincies Utrecht en Noord-

Holland. De laatste twee partijen zijn tevens bevoegd gezag inzake Natura 2000 en de EHS. De voorge-

stelde procedure biedt naar het oordeel van de gemeente daarom voldoende garantie voor behoud van 

de kwaliteiten van natuur en landschap in het gebied. 

 

4.6. Conclusies 

 

 Binnen het plangebied en directe omgeving zijn kwalificerende soorten en habitats van het Na-

tura 2000-gebied oostelijke Vechtplassen vrijwel afwezig. 

 Het bestemmen van reeds aanwezige recreatieverblijven leidt niet tot extra recreatiedruk of 

verkeersbewegingen in of rondom het Natura 2000-gebied 

 De bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn op de schaal van het plangebied 

(en zeker op de schaal van het Natura 2000-gebied) zeer beperkt.  

 De bouwmogelijkheden voor bergingen dragen bovendien indirect bij aan behoud en beheer 

van de natuur- en landschapswaarden in het gebied (terugdringen verbossing, behoud legak-

kers) 

 

 



64   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  



    65   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      031100.15768.00 
  

Bijlage 3    Nota inspraakreacties en vooroverleg 

   



0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 januari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nota 
Inspraakreacties 
en Vooroverleg 

 
Bestemmingsplan  

Kievitsbuurten 
 



1 
 

  



2 
 

Inhoud 
1 Inleiding .......................................................................................................................................... 5 
2 Beantwoording algemene onderwerpen ..................................................................................... 6 

2.1 Plangrenzen ............................................................................................................................. 6 
2.2 Weergave ondergrond en kadaster gegevens ........................................................................ 6 
2.3 Weergave legakkers ................................................................................................................ 7 
2.4 Bergingen op onbebouwde percelen ....................................................................................... 7 
2.5 “Kleine” bestaande bouwwerken die niet op de kaart staan ................................................... 9 
2.6 Bestaande bouwwerken die groter zijn dan in de regels wordt toegestaan ............................ 9 
2.7 Aanpassingen in het landschap ............................................................................................. 10 
2.8 Uitbreidingsregeling recreatieverblijven ................................................................................ 10 

3 Vooroverleg .................................................................................................................................. 12 
Belangen- vereniging Kievitsbuurten ................................................................................................. 12 
Gemeente Wijdemeren ...................................................................................................................... 16 
Plassenschap Loosdrecht e.o. ........................................................................................................... 16 
Provincie Utrecht ................................................................................................................................ 17 
Waternet (namens hoogheemraadschap AGV)................................................................................. 19 

4 Inspraakreacties .......................................................................................................................... 21 
Aken, van - Fehmers, M. 19-6-2013 .............................................................................................. 21 
Alkemade, L. 6-6-2013 ................................................................................................................... 21 
Alkemade, L. 20-6-2013 ................................................................................................................. 21 
Bakker, J. 25-6-2013 + aanvulling.................................................................................................. 21 
Ballieux, R. 14-6-2013 .................................................................................................................... 22 
Berkhof, G.A. van den (jachthaven Ruimzicht) 6-6-2013 ............................................................... 22 
Beukenhorst-Bolkenstein, W.A.C. & Beukenhorst, D.H. 19-6-2013 .............................................. 23 
Beukenhorst-Bolkenstein, W.A.C. & Beukenhorst, D.H. 20-6-2013 .............................................. 23 
Bockwinkel, fam. 17-6-2013 ........................................................................................................... 24 
Boer-Zijp, C.W. de 17-6-2013 ........................................................................................................ 28 
Bos, C. 13-6-2013 .......................................................................................................................... 28 
Bosch, R.A. van den 20-6-2013 ..................................................................................................... 28 
Bouma, M. & M. 4-6-2013 .............................................................................................................. 29 
Braams, R.J.C. (namens jachthaven Manten) 20-6-2013 .............................................................. 29 
Brink, E.H. van den 18-6-2013 ....................................................................................................... 31 
Brink, fam. van den 1-8-2013 ......................................................................................................... 31 
Bunschoten, van 12-6-2013 ........................................................................................................... 32 
Bunte, H. 19-6-2013 ....................................................................................................................... 33 
Deenik, H.J. 24-5-2013 .................................................................................................................. 33 
Deiters, fam. 21-5-2013 .................................................................................................................. 33 
Dijkers, C. 26-7-2013 ..................................................................................................................... 34 
Diepeningen, F. van 8-7-2013 ........................................................................................................ 34 
Faber, P.W.G. 15-5-2013 ............................................................................................................... 35 
Godefrooij, J. 18-6-2013................................................................................................................. 35 
Grimme, A. 25-6-2013 .................................................................................................................... 36 
Ham, F.H. van den 17-7-2013 ........................................................................................................ 36 
Herinckx, M.L. 27-5-2013 ............................................................................................................... 36 
Heusden, B. van (Heusden Watersport) 21-6-2013 ....................................................................... 37 
Heusden, O. & E. van 29-5-2013 ................................................................................................... 37 
Heusden, O.M. van 31-5-2013 ....................................................................................................... 37 
Hillebrand, R. 17-6-2013 ................................................................................................................ 38 
Hogguer, R.M. & B. 14-6-2013 ....................................................................................................... 38 
Horsten, R. 24-6-2013 .................................................................................................................... 38 
Ilsink-Pouw, J.A.C. 21-6-2013 ........................................................................................................ 39 
Imhof, C. 10-6-2013 ....................................................................................................................... 39 
Jong, P.H. de 21-5-2013 ................................................................................................................ 40 
Jonker, R.D.C. 24-7-2013 .............................................................................................................. 40 
Jurriëns, M.J.S. 18-6-2013 ............................................................................................................. 40 



3 
 

Koning, M. 20-6-2013 ..................................................................................................................... 41 
Korte, G.G.C. de 21-6-2013 ........................................................................................................... 41 
Kruijt, E (namens Scholman) 20-6-2013 ........................................................................................ 42 
Lagaaij, M.B. 5-7-2013 ................................................................................................................... 43 
Landsman - van Engelen, H.C.M. 21-6-2013................................................................................. 43 
Linden, C.C. van der 18-6-2013 ..................................................................................................... 44 
Lindern, C.R. von 15-5-2013 .......................................................................................................... 44 
Marissen, F.J.H. 18-6-2013 ............................................................................................................ 45 
Meerstadt, A. 11-6-2013................................................................................................................. 45 
Neukirchen, D. 25-6-2013 .............................................................................................................. 45 
Noordervliet, P.F. 17-5-2013 .......................................................................................................... 46 
Nouhuijs, H. van & Berg, W. van den  15-5-2013 .......................................................................... 46 
Nouhuis, H. van (namens A.G. Verrijn Stuart) 17-7-2013 .............................................................. 46 
Overberg, M. 19-6-2013 ................................................................................................................. 47 
Pieters, F.D.J.A. (namens G.G. Randeraad) 18-6-2013 ................................................................ 47 
Pieters, F.D.J.A. (namens M. Hompus) 17-6-2013 ........................................................................ 48 
Plomp, N.G. 18-6-2013 .................................................................................................................. 49 
Ridder, D.C. de 6-5-2013 ............................................................................................................... 50 
Samwel, P.L.A. 7-6-2013 ............................................................................................................... 50 
Sanden, J. & P. van der 14-6-2013 ................................................................................................ 50 
Schenk, G.J. 25-6-2013 ................................................................................................................. 51 
Scherpenzeel, J.B. van, 10-6-2013 ................................................................................................ 51 
Schoonen-Vlieg, A.E.M. 19-6-2013 ................................................................................................ 51 
Schoorl, P.M. 20-6-2013 ................................................................................................................ 51 
Schram, fam. A.L. 17-6-2013 ......................................................................................................... 52 
Singels, J. & A.J. (jachthaven De Opbouw) 21-6-2013 .................................................................. 52 
Singels, J. (jachthaven De Opbouw) 21-6-2013 ............................................................................ 52 
Smits, F.Th.M & P.B.A. 22-5-2013 ................................................................................................. 53 
Spierenburg, H. & N.G. 13-6-2013 ................................................................................................. 53 
Strik, A. (namens H.J. Deenik) 19-6-2013 ..................................................................................... 54 
Tombe, C.J. & M. de 6-6-2013 ....................................................................................................... 54 
Tombe, W.Ph. des 18-6-2013 ........................................................................................................ 55 
Uijl-Hammer, A. den 14-6-2013 ..................................................................................................... 55 
Valewink, G.J. 21-6-2013 ............................................................................................................... 55 
Verhoeff, C.J.M. 19-6-2013 ............................................................................................................ 55 
Vervat, C. 15-5-2013 ...................................................................................................................... 56 
Waard, W. de 19-6-2013 ................................................................................................................ 57 
Wal, H. van Der 26-6-2013............................................................................................................. 57 
Werf, Y.M.C. van der 20-6-2013 .................................................................................................... 57 
Westendorp, Th. & J. 5-6-2013 ...................................................................................................... 57 
Westermann, J.C. 18-6-2013 ......................................................................................................... 58 
Wiegmans, T.J. 13-6-2013 ............................................................................................................. 58 
Willig, J.H. 19-6-2013 ..................................................................................................................... 58 
Wingelaar, M.M. 21-6-2013 ............................................................................................................ 58 
Wit, H. de & Ambagtsheer, S. 17-6-2013 ....................................................................................... 60 
Woerden-de Jager, Q.R.H. 4-7-2013 ............................................................................................. 61 
Zijderveld, S.A. 19-6-2013.............................................................................................................. 62 

 



4 
 



5 
 

1 Inleiding 
 

Het voorontwerp bestemmingsplan Kievitsbuurten is opgesteld ter vervanging van het vigerende 

bestemmingsplan, Landelijk Gebied Oost 1977. Het plangebied wordt gevormd door de noordelijke en 

zuidelijke Kievitsbuurten behorende bij de Loosdrechtse Plassen en het omliggende gebied. Het plan 

uit 1977 is tot stand gekomen na een grootschalige inventarisatie van aanwezige bebouwing. 

Daarmee was dit het eerste bestemmingsplan voor het gebied, dat vrij nauwkeurig aangaf wat de 

toegestane functies waren. 

 

De belangrijkste doelstelling van het bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande situatie. 

Bestaande recreatieverblijven en bijgebouwen worden in regels gevat. Veel aandacht is besteed aan 

het karakteristieke landschap in de Kievitsbuurten. Het behoud van de legakkers, de bijzondere 

natuurwaarden en het recreatieve gebruik is in regels vastgelegd 

 

Proces 

In 2010 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Breukelen besloten voor de 

Kievitsbuurten een nieuw bestemmingsplan op te stellen. In mei 2013 heeft het voorontwerp 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tevens is er tijdens de inspraakperiode een inloopavond 

georganiseerd in Breukelen, waar zeer veel belanghebbenden gebruik van hebben gemaakt. 

 

Vooroverleg en inspraakreacties 

Tijdens de inspraakperiode zijn 5 zogenaamde vooroverlegreacties binnengekomen, van 

belanghebbende instanties zoals de provincie Utrecht, hoogheemraadschap AGV en de 

belangenvereniging Kievitsbuurten. Maar liefst 87 perceeleigenaren hebben van de mogelijkheid 

gebruik gemaakt om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen. Met deze nota neemt 

het college van burgemeester en wethouders een besluit over alle vooroverleg- en inspraakreacties. 

Het besluit wordt meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Leeswijzer 

Enkele vragen en opmerkingen zijn door meerdere insprekers ingediend. Deze onderwerpen worden 

in Hoofdstuk 2 in een keer behandeld. In Hoofdstuk 3 zijn alle vooroverlegreacties samengevat en van 

een reactie voorzien. Hetzelfde geldt voor de inspraakreacties in Hoofdstuk 4. Waar in de 

inspraakreacties een veelvoorkomend onderwerp aan bod kwam, is verwezen naar de algemene 

behandeling van het betreffende onderwerp in hoofdstuk 2. 
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2 Beantwoording algemene onderwerpen 
 

In het kader van de inspraak en het overleg zijn door insprekers en overlegpartners onderwerpen aan 

de orde gesteld die in verschillende reacties terugkomen en individuele belangen te boven gaan. 

Gegeven de betekenis van deze onderwerpen voor de inhoud van het bestemmingsplan en een 

doelmatige beantwoording van de ontvangen reacties, worden voorafgaand aan de beantwoording 

van de overleg- en inspraakreacties eerst deze onderwerpen besproken. Opmerkingen aangaande 

tekstuele fouten zijn direct doorgevoerd in het bestemmingsplan en worden niet weergegeven in deze 

nota. 

 

Aan de orde komen: 

 

2.1 Plangrenzen ...............................................................................................................................  
2.2 Weergave ondergrond en kadaster gegevens ..........................................................................  
2.3 Weergave legakkers ..................................................................................................................  
2.4 Bergingen op onbebouwde percelen .........................................................................................  
2.5 “Kleine” bestaande bouwwerken die niet op de kaart staan .....................................................  
2.6 Bestaande bouwwerken die groter zijn dan in de regels wordt toegestaan ..............................  
2.7 Aanlegmogelijkheden landschap ...............................................................................................  
2.8 Overgangsrecht .........................................................................................................................  

 

2.1 Plangrenzen 
Samenvatting inspraakreacties 

Meerdere insprekers hebben gevraagd hoe de plangrenzen van het bestemmingsplan zijn bepaald. 

Vooral de grens met het bestemmingsplan ‘300 meterstrook Scheendijk noord’ is onderwerp van 

discussie. 

 

Reactie gemeente 

Het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost 1977’ besloeg oorspronkelijk een veel groter 

gebied, inclusief Breukeleveen. Door een grenscorrectie is het oostelijke deel van het plangebied over 

gegaan naar wat nu de gemeente Wijdemeren is. Wat overbleef is het gebied tussen de Scheendijk 

en de watergang “Kalverstraat”, dat bekend staat als de “Kievitsbuurt(en)”. In 2009 is een strook van 

300 meter ten oosten van de noordelijke Scheendijk geactualiseerd in het bestemmingsplan ‘300 

meterstrook Scheendijk noord’. Dit gebied is apart genomen vanwege de problematiek rondom illegale 

permanente bewoning, die vooral in dit deel voorkomt. Tevens is dit het enige deel van de 

Kievitsbuurten dat buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) valt. Wat resteert is het plangebied 

van het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Kievitsbuurten. 

 

2.2 Weergave ondergrond en kadaster gegevens 
Samenvatting inspraakreacties 

Op de “analoge verbeelding” (uitgeprinte kaart of digitale kaart in PDF formaat) komen op sommige 

plekken verouderde kadastrale situaties voor. Is het belangrijk dat deze gegevens worden aangepast? 

 

Reactie gemeente 

De kadastrale gegevens op de verbeelding dienen enkel ter oriëntatie van de tekenaars en de lezers. 

Kadastrale grenzen zijn een vorm van privaatrecht, waarop het bestemmingsplan in dit geval niet van 

invloed is. Het is praktisch niet mogelijk om tijdens het actualiseren continu alle kadastrale wijzigingen 

bij te houden. Ook na de vaststelling zullen er wijzigingen blijven optreden. Wel is het onwenselijk als 

door verouderde kadastrale gegevens bestemmingsvlakken verkeerd zijn ingetekend. Daarom worden 

naast de kadastrale gegevens ook actuele luchtfoto’s gebruikt, voor dit bestemmingsplan daterende 

uit 2014. Ook is ter plaatse in het plangebied een inventarisatie gehouden. 

 

Bij het online raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen de perceelsgrenzen als aparte 

kaartlaag worden geselecteerd. Deze kaartlaag wordt ook na de vaststelling regelmatig 

geactualiseerd. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2.3 Weergave legakkers 
Samenvatting inspraakreacties 

Veel insprekers geven aan dat vorm van veel legakkers op de verbeelding niet overeenkomt met de 

werkelijkheid.  

 

Reactie gemeente 

Er is voor de Kievitsbuurten geen betrouwbare basiskaart met de actuele omtrek van de legakkers. De 

gemeente beschikt wel over luchtfoto’s die nog nauwkeuriger zijn dan Google Maps. Het is echter 

technisch niet mogelijk om dergelijke luchtfoto’s direct om te zetten naar een goede kaart. Wij hebben 

uiteindelijk besloten de kadasterkaart als basis te nemen, en deze met informatie van de luchtfoto’s 

handmatig te actualiseren. Aangezien het praktisch niet mogelijk was om elk perceel individueel bij 

langs te gaan, zijn er nog veel legakkers foutief ingetekend op basis van de kadasterkaart. Aan de 

hand van de inspraakreacties hebben wij nu gericht een aantal legakkers aangepast. 

 

In voorkomende gevallen zijn weggespoelde legakkers bewust wel opgenomen op de verbeelding. 

Hierdoor ontstaat voor de perceelseigenaar de planologische mogelijkheid om de legakker te 

herstellen. Dit draagt bij aan het beperken van de golfslag in het gebied, waardoor omliggende akkers 

minder worden aangetast. 

 

2.4 Bergingen op onbebouwde percelen 
Samenvatting inspraakreacties 

In het voorontwerpbestemmingsplan is een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor 

bergingen in de bestemming Groen en Natuur. Op onbebouwde legakkers van minimaal 300 m2 

landoppervlakte kan met toestemming van het college een berging worden gerealiseerd van 4 m2, 

voor het opslaan van onderhoudsgereedschap. Deze mogelijkheid  heeft tot veel reacties geleid. Hier 

onder een opsomming van argumenten, samengevat uit verschillende inspraakreacties. 

 

1. Bergingen op onbebouwde percelen is naar mening van meerdere insprekers niet nodig. Opslag 

van materialen is een “gezocht” argument om een nieuw recreatieverblijf te kunnen stichten. 

Insprekers stellen dat voor het onderhoud van een legakker gereedschap benodigd is, dat 

gemakkelijk in een bergkist past die hooguit iets hoger is dan nu wordt toegestaan.  

Anderen geven aan de plannen voor bergingen op onbebouwde percelen zeer prettig te vinden. 

Insprekers steken veel energie in het onderhoud van de legakker. Het hiervoor benodigde 

gereedschap en tevens tuinstoelen en kussens kunnen nu niet in de winter achterblijven op het 

eiland, maar moeten mee naar huis genomen worden. Met het ouder worden, wordt ook het 

vervoer van de spullen steeds lastiger. 

2. Men vreest een aantasting van het landschap van de Kievitsbuurten. In de toelichting van het 

bestemmingsplan wordt veel over de landschappelijke waarden gesproken. Omdat gestreefd zal 

worden naar maximalisatie van de inhoud, zullen het veelal lelijk vierkante blokken worden. Met 

de bouwmogelijkheid ontstaan tientallen hoge muren van vierkante blokken, die de uitstraling van 

het gebied verstoren. De voorwaarde dat een berging mogelijk is bij 300m2 landoppervlakte, kan 

er toe leiden dat er om de 60 strekkende meter legakker een nieuw bouwwerk ontstaat. Dit is niet 

alleen een ernstige verstoring van het uiterlijk van het gebied. Uitsluitend voor het onderhoud van 

legakkers van tenminste 600m2 landoppervlakte zou een zeer beperkte berging toelaatbaar 

kunnen zijn.  

3. Inspreker s spreken de angst uit dat het Plassenschap Loosdrecht e.o. haar eilanden zal 

verkopen als wordt toegestaan om bergingen op onbebouwde legakkers te bouwen. 

In verband met behoud van zoveel mogelijk natuur willen insprekers ervoor pleiten om in het 

bestemmingsplan vast te leggen dat de eilanden van het plassenschap niet bebouwd mogen 

worden, ook niet na verkoop aan derden. 

4. Waarom wordt de mogelijkheid gekoppeld aan het landoppervlakte per perceel? Het benodigde 

landoppervlakte is nauwelijks te controleren. Mogelijk dat eigenaren percelen splitsen om meer te 

kunnen bouwen en delen te verkopen. Daarnaast vragen insprekers hoe de gemeente deze 

regeling hanteert indien een eigenaar wel benodigde oppervlakte in bezit heeft maar deze 

verdeeld is over meerdere eilanden. 

5. Het risico bestaat dat de bergingen al snel zullen worden gebruikt als recreatieverblijf, door 

opklapbedden aan de muur te bevestigen. De mogelijkheid om bergingen te bouwen van ruim 2 
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meter zal voor de verleiding zorgen om er in te gaan wonen, ook dit is in strijd met de regels van 

het bestemmingsplan.  

6. Er wordt gevreesd voor het effect op de ecologie in de Kievitsbuurten, vanwege de status als 

EHS en Vogelrichtlijngebied (Natura2000). Zou een aaneengesloten rust- en stiltegebied niet 

beter zijn voor de vogelstand?Tevens vreest men een verslechtering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater omdat er geen aansluitingen op het riool worden gemaakt. Is het voorstel 

besproken met natuur- en landschapsorganisaties? 

7. Inspreker zou wel graag zien dat bergingen in bovengenoemde regeling 6 m2 mogen worden, 

waar nu 4 m2 wordt voorgesteld. Voor het onder 1 genoemde gebruik is 4 m2 te klein. Ook wordt 

de overweging meegegeven om de maatvoering aan te passen aan de standaardmaatvoering die 

tuinhuisjes hebben bij bouwmarkten. De standaardmaten beginnen bij 2.50 bij 2.50 meter. De 

voorgestelde maat van 2 bij 2 meter is heel incourant en betekent dan ook meteen een veel 

duurdere prijs. 

8. Op sommige percelen is van oudsher een toiletruimte aanwezig. Met de nieuwe regeling voor het 

bouwen van een berging van 4m2 mogelijk. Indien onze akker als gevolg van het toilet als 

bebouwd wordt aangemerkt zouden wij wellicht geen berging mogen vouwen. Verzocht wordt dit 

zodanig aan te passen, dat wij de ons toekomende bebouwingsoppervlakte verkrijgen. 

 

Reactie gemeente 

In heroverweging is besloten de regeling te handhaven. Wel is naar aanleiding van een aantal 

inspraakreacties het minimaal benodigde landoppervlakte verhoogd van 300 m2 naar 600 m2. Legale 

toilethuisjes worden niet langer meegerekend als aanwezige bebouwing. Hier onder een reactie op de 

door insprekers aangedragen argumenten. 

 

1. Uit de inspraakreacties wordt duidelijk dat verschillend over dit onderwerp wordt gedacht. Dit blijkt 

ook uit de enquête die is gehouden door de belangenvereniging Kievitsbuurten (meerderheid van 

de leden is tegen de regeling in zijn huidige vorm). Aanleiding voor de gemeente om de regeling 

op te nemen in het voorontwerp, is een verzoek daartoe van meerdere perceeleigenaren. Zij 

hebben aangeven hinder te ervaren van het feit dat ze hun onderhoudsgereedschap niet op de 

legakker kunnen achterlaten. Dat er qua bebouwing niets is toegestaan werkt bovendien 

demotiverend om de legakkers duurzaam te beschoeien. Zonder te stellen dat dit de 

hoofdoorzaak is, is de huidige praktijk dat grote delen van het landschap verdwijnen als gevolg 

van erosie. De overheid verkeert niet meer in de situatie dat zij perceeleigenaren financieel kan 

ondersteunen bij het beschoeien van legakkers. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk. Wel 

kan de overheid het onderhoud faciliteren en motiveren, in dit geval door ruimte te geven voor het 

realiseren van een kleine berging. Dit is de belangrijkste reden om de regeling te handhaven in 

het ontwerp bestemmingsplan. 

2. Gelet op het verdwijnen van legakkers is in de afweging meegenomen dat er iets moet gebeuren 

ter behoud van het landschap(zie 1). Terecht wordt aangegeven dat daarbij wel rekening 

gehouden moet worden met het effect van de bebouwingsmogelijkheden. Wordt daardoor het 

beeld van de Kievitsbuurten niet te veel verstoord? Belangrijk is dat het om bouwwerken met een 

minimaal oppervlakte gaat, en een maximale hoogte die net genoeg is om rechtop te kunnen 

staan. Wij vertrouwen er op dat perceeleigenaren uit eigen beweging zorg dragen voor een 

goede landschappelijke inpassing. Wel erkennen wij dat onder de voorwaarden van het 

voorontwerp dusdanig veel percelen een berging kunnen krijgen, dat het effect op het landschap 

te groot wordt. Daarom nemen wij de suggestie van de belangenvereniging over om het minimaal 

benodigde landoppervlak per perceel te verhogen naar 600 m2. Perceelseigenaren met kleinere 

percelen worden aangemoedigd om contact te zoeken met andere perceelseigenaren, om 

gereedschap gezamenlijk te gebruiken of gezamenlijk op te slaan. 

3. Het is de gemeente bekend dat het Plassenschap Loosdrecht e.o. zich beraadt op de toekomst, 

als het gaat om het onderhouden van legakkers. In het voorliggende bestemmingsplan is op geen 

enkele wijze rekening gehouden met het genoemde scenario. Het doel van de bergingen is 

dusdanig helder geformuleerd in de regels, dat ze vermoedelijk niet van toegevoegde waarde zijn 

voor het Plassenschap. Niet duidelijk is waarom voor een eventuele nieuwe eigenaar andere 

regels zouden moeten gelden dan voor andere perceeleigenaren. Er wordt dus geen uitzondering 

gemaakt voor de percelen van het Plassenschap. 

4. Het landoppervlakte is een indicatie voor de hoeveelheid onderhoud dat een perceeleigenaar aan 

zijn legakker moet plegen. De grens is bepaald om een te groot aantal nieuwe bergingen te 
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vermijden (zie 2). Via digitale kaartensystemen kan een goede inschatting van het oppervlak 

worden gemaakt. 

5. Het doel van de bergingen is helder omschreven in de regels van het bestemmingsplan. Tegen 

illegaal gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daarbij is het maximaal toegestane 

oppervlak dusdanig klein, dat recreatief gebruik wordt ontmoedigd.  

6. In hoofdstuk 5 van de toelichting is uitgebreid beargumenteerd waarom de 

bebouwingsmogelijkheden geen grote negatieve gevolgen hebben voor de ecologie. Daarbij 

wordt uitgegaan van een gebruik als bergruimte, aangezien dat in de regels zo is vastgelegd. 

Aangezien een recreatief gebruik niet is toegestaan, is een aansluiting op de riolering niet nodig. 

Het voorontwerp bestemmingsplan is voorgelegd aan  Natuurmonumenten, maar dit heeft niet 

geleid tot een vooroverlegreactie. 

7. Om hierboven genoemde redenen worden de afmetingen van de bergingen tot het minimum 

beperkt. Voor het aanzicht en het behouden van een zekere variëteit, wordt het plaatsen van 

standaard tuinhuisjes niet aangemoedigd. Dit is dan ook geen reden om het toegestane 

oppervlak te verruimen. 

8. Deze suggestie wordt overgenomen. Immers is de berging bedoeld voor percelen waar nog geen 

bergruimte is. Een toilethuisje kan daar niet voor worden gebruikt. Eventueel aanwezige 

bergkisten moeten wel worden ingeleverd om een berging mogelijk te maken. 

 

2.5 “Kleine” bestaande bouwwerken die niet op de kaart staan 
Samenvatting inspraakreacties 

Door veel insprekers is aangegeven dat kleine vormen van bebouwing en verharding niet terug te 

vinden zijn op de verbeelding (plankaart) van het bestemmingsplan. Voorbeelden hiervan zijn 

bergingen, bergkisten, toiletunits, nutsvoorzieningen, steigers, vlonders en andere verharding. Ook 

aangebouwde vlonders en veranda’s zijn niet de op de verbeelding aangegeven. Wat betekent dit 

voor de status van deze bouwwerken en verhardingen? 

 

Reactie gemeente 

Ten eerste moet opgemerkt worden dat ook in andere bestemmingsplan niet alle kleine bouwwerken 

en verhardingen op de verbeelding terug te vinden zijn. De schaal van de verbeelding laat het niet toe 

om al deze zaken nauwkeurig weer te geven. Soms is het een en ander op de ondergrond te zien, 

maar dat is hoogstens indicatief (zie 2.2). Relevant is of de regels de aanwezigheid ervan legitimeren. 

In de regels zijn diverse artikelen opgenomen met mogelijkheden voor bouwen en verharden. Een 

bestaand bouwwerk dat aan deze regels voldoet is legaal aanwezig. Aanvullend geldt artikel 17.2 (zie 

2.6 voor een verdere uitleg). 

 

Voor bergingen geldt dat ze deels wel en deels niet zijn aangeduid. Een berging mag gebouwd 

worden binnen een bepaalde afstand van een recreatieverblijf. In het voorontwerp was de maximale 

afstand 5 meter, in het ontwerp wordt dit verruimd naar aanleiding van inspraakreacties verruimd naar 

10 meter. Bestaande bergingen binnen de genoemde afstand hoeven om bovengenoemde reden niet 

te worden weergegeven. Sommige bergingen zijn echter in het verleden met vergunning op grotere 

afstand van het recreatieverblijf gebouwd, of zelfstandig op een perceel zonder recreatieverblijf. Deze 

specifieke gevallen zijn wel aangeduid om de locatie ervan weer te geven. 

 

2.6 Bestaande bouwwerken die groter zijn dan in de regels wordt toegestaan 
Samenvatting inspraakreacties 

In veel gevallen zijn bestaande bouwwerken (recreatieverblijven, bergingen, steigers, vlonders, 

bergkisten etc.) groter dan maximaal toegestaan in het voorontwerpbestemmingsplan. Veel insprekers 

vragen zich af wat de gevolgen zijn van het bestemmingsplan voor deze bestaande bouwwerken. 

 

Reactie gemeente 

De regels van het bestemmingsplan geven per bestemming voorschriften voor de 

bouwmogelijkheden. Voor alle percelen binnen een bepaalde bestemming gelden dus dezelfde regels. 

Deze regels zijn de concretisering van wat gezien wordt als een goede ruimtelijke ordening. In 

sommige gevallen geldt dat van oudsher al meer bebouwing aanwezig is dan nu wordt toegestaan. 

Concreet houden we hierbij rekening met bestaande situaties van voor de vaststelling van het 

vigerende bestemmingsplan (6 juni 1978), en bestaande situaties die nadien met vergunning zijn 

gerealiseerd. Leidend hierbij zijn de verschillende inventarisaties uit het verleden, uitgevoerd door de 
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voormalige gemeente Breukelen en huidige gemeente Stichtse Vecht, alsmede het 

vergunningenarchief van de gemeente. 

 

2.7 Aanpassingen in het landschap 
Samenvatting inspraakreacties 

In de regels zijn verschillende artikelen opgenomen over aanlegwerkzaamheden in het landschap. Het 

gaat hierbij om een zogenaamd aanlegvergunningenstelsel, voorkomend in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 

11. Tevens is in 11.4.1 een artikel opgenomen voor het omzetten van water in land. Verschillende 

insprekers vrezen dat hiermee ingrijpende veranderingen in het landschap mogelijk worden gemaakt. 

Dit is in strijd met het behoud van het karakteristieke landschap. 

Hierbij worden enkele concrete bezwaren genoemd. 

1. Wordt met artikel 11.4.1 beoogd om te besparen op beschoeiingen door de bagger van elders 

te storten? Insprekers vinden een dergelijk ingreep te zwaar om te delegeren aan het college 

en bovendien niet passend binnen een conserverend bestemmingsplan. 

2. Middels artikel 11.6 c heeft het college van B&W de bevoegdheid om het wijzigen en dempen 

van waterpartijen mogelijk te maken. Het college zou moeten worden beschermd voor zo’n 

verregaande bevoegdheid, waarbij wellicht financiële winst te behalen is maar andere 

belangrijkere waarden worden geschonden. Verontdieping van de trekgaten is niet in 

overeenstemming met de cultuurhistorische waarden van het gebied. Verzocht wordt om deze 

mogelijkheid te schrappen. 

 

Reactie gemeente 

Vooropgesteld moet worden dat de genoemde artikelen zijn opgenomen ten behoeve van het behoud 

van voorkomende cultuurhistorische en ecologische waarden. In de betreffende bestemmingen is dat 

steeds verankerd in het eerste lid van het artikel. Een vergunningaanvraag voor aanpassingen in het 

landschap zal alleen gehonoreerd worden, indien het behoud en herstel van de aanwezige kwaliteiten 

daarmee niet worden geschaad. Enkel in artikel 11.1 (Water) van het voorontwerp zijn deze waarden 

onvoldoende benoemd. Dit zal worden aangepast, aangezien het water een wezenlijk onderdeel van 

het trekgatenlandschap vormt. In reactie op de concrete bezwaren het volgende. 

1. De achtergrond van het artikel is anders. Voor het behoud van zeer smal geworden legakkers 

kan het in sommige gevallen noodzakelijk te zijn deze akkers robuuster te maken door ze iets 

te verbreden. Ook is het mogelijk dat verdwenen stukken van de legakkers als Water zijn 

bestemd. Hierdoor kan een strijdigheid met het bestemmingsplan optreden als noodzakelijke 

herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.  Deze regeling dient uitsluitend om in 

voorkomende gevallen legakkers te behoeden voor verdwijning. Leidend is het behoud of 

versterking van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Deze uitleg zal ter 

verduidelijking aan de toelichting worden toegevoegd. 

2. Het betreffende artikel maakt onderdeel uit van het aanlegvergunningenstelsel. Het opnemen 

van een aanlegvergunningenstelsel in bestemmingsplannen is gebruikelijk, zeker in kwetsbare 

gebieden. Op grond van artikel 2.1 lid 1b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) bestaat een vergunningplicht voor werkzaamheden, mits ze in het bestemmingsplan 

genoemd worden. Met andere woorden: zonder het opnemen van een 

aanlegvergunningenstelsel zijn de betreffende ingrepen in het landschap vergunningvrij uit te 

voeren. Door wel een aanlegvergunningenstelsel op te nemen moet de aanvraag bovendien 

worden getoetst aan de overige voorwaarden van de betreffende bestemming (zie uitleg 

hierboven) en is bezwaar en beroep mogelijk tegen het besluit van burgemeester en 

wethouders. 

 

2.8 Uitbreidingsregeling recreatieverblijven 
Samenvatting inspraakreacties 

In de huidige regelgeving mag de bebouwing met 15% worden vergroot. Verzocht wordt de nieuwe 

regelgeving zodanig aan te passen dat de 15% regeling gehandhaafd blijft. 

 

Reactie gemeente 

Voor recreatieverblijven in de zuidelijke Kievitsbuurt die in het vigerende bestemmingsplan onder de 

bestemming ‘Natuurgebied’ vallen, geldt momenteel een bijzondere regeling. Door bij de vaststelling 

van het vigerende bestemmingsplan geen bouwregels opgenomen voor deze verblijven, is de 

toenmalige situatie als het ware bevroren. Dit vanwege de ecologische waarden van dit deel van de 
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Kievitsbuurten, dat nadien is aangewezen als Vogelrichtlijngebied in het kader van Natura2000. De 

betreffende recreatieverblijven zijn op deze manier onder het overgangsrecht geplaatst. Voor 

gebouwen die onder het overgangsrecht vallen is de algemene regel opgenomen, dat de bebouwing 

met toestemming van het college met 15% van de oppervlakte mag worden uitgebreid.  

 

Het huidige beleid voor de zuidelijke Kievitsbuurt is nog steeds om geen nieuwe recreatieverblijven toe 

te staan. Op juridische gronden (Etten-Leur clausule) is het niet toegestaan een bestaande situatie in 

twee achtereenvolgende bestemmingsplannen onder het overgangsrecht te plaatsen, omdat het recht 

is voorbehouden aan overgangsituaties. De keuze is gemaakt om legale verblijven met een 

aanduiding in het bestemmingsplan op te nemen. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 

zijn nu wel bouwregels opgenomen, zij het dat  voor elk recreatieverblijf de bestaande afmetingen als 

maximaal toelaatbaar zijn vastgelegd. Wij zien daarbij geen ruimtelijke gronden om de 

uitbreidingsregel van het overgangsrecht over te nemen, mede omdat de perceeleigenaren voldoende 

tijd hebben gehad om hier gebruik van te maken. 
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3 Vooroverleg 
 

De vooroverlegreacties worden behandeld per instantie. De instanties zijn op alfabetische volgorde 

weergegeven. 

 

 

 Samenvatting reacties en commentaar gemeente 
 

Belangen- 

vereniging 

Kievitsbuurten 

Samenvatting inspraakreactie 

Opmerkingen m.b.t. beleid en proces 

1. De belangenvereniging geeft aan dat na een startoverleg in september 2011, 

anderhalf jaar tevergeefs is gepoogd met de gemeente in overleg te gaan over het 

bestemmingsplan. Een toegezegde informatieavond voor de leden in het voorjaar 

van 2012 heeft nooit plaatsgevonden. De leden van de vereniging hebben de 

informatieavond van 13 mei 2013 als volstrekt onvoldoende ervaren omdat er niet 

voor een plenair gedeelte met presentatie is gekozen. 

2. In het bestemmingsplan wordt de specifieke bescherming en beheer van de 

legakkerstructuur en natuurwaarden gemist. Het begrip ‘natuurwaarde’ wordt niet 

gedefinieerd en voor de Noordelijke Kievitsbuurt (hierna NK) mist de bescherming 

van de natuurwaarden. De artikelen 5.1 en 6.1 moeten hierop  worden 

aangescherpt, ondermeer door het benoemen van de EHS en Natura2000. 

3. Gesteld wordt door de gemeente dat het een conserverend bestemmingsplan is. 

Echter wordt het college de bevoegdheid gegeven om verlanding en bebouwing 

op nu onbebouwde percelen mogelijk te maken. 

4. Diverse bouwwerken die onder het vigerende bestemmingsplan zijn vergund en 

gerealiseerd komen niet voor op de verbeelding van het bestemmingsplan.  

5. De vereniging geeft aan dat er ook veel bouwwerken zonder vergunning maar met 

toestemming van de bevoegde ambtenaar van de gemeente Breukelen zijn 

gerealiseerd. Verzocht wordt deze gelijk aan de onder 4 genoemde gevallen te 

behandelen. Daar bovenop stelt de vereniging voor om alle bebouwing die 

aanwezig was ten tijde van de ter inzage legging van het voorontwerp, en waar 

geen handhavingprocedure tegen liep, positief te bestemmen. 

6. De verbeelding van het voorontwerp is niet volledig waarheidsgetrouw, hetgeen 

door de gemeente ook zelf is aangegeven. De vereniging suggereert om Google 

Maps en oude kadasterkaarten te gebruiken, ten einde een beter betrouwbare 

kaart te ontwikkelen. Dit in combinatie met het genoemde onder 3 maakt dat het 

voor perceeleigenaren onduidelijk is wat er in de toekomst gaat veranderen in het 

gebied. 

7. Het college van B&W heeft met de artikel 11.4.1 de bevoegdheid legakkers te 

verbreden en met  11.6.1 sub C de bevoegdheid om trekgaten te verontdiepen of 

zelfs dempen. Hiervan kan totale “verlanding” op willekeurige plekken het gevolg 

zijn. Dit beschouwt de vereniging als een bedreiging voor de kenmerkende 

legakkerstructuur met de bijbehorende diepe watergangen, het natuurlijke 

waterleven en de doorvaarbaarheid van het gebied. Ervaring leert dat de kwaliteit 

van de bagger die hiervoor gebruikt wordt nauwelijks te controleren is, en 

daarmee een bedreiging vormt voor de natuurontwikkeling. 95% van de leden  die 

hebben gereageerd, maakt zich bezorgd over deze geboden 

ontwikkelingsmogelijkheid. Verwezen wordt naar het voornemen van betrokken 

overheden eind vorige eeuw om bagger te storten in de Kievitsbuurten, omdat het 

beschoeien van legakkers te duur werd. Gemeente Breukelen, Plassenschap 

Loosdrecht e.o. en het bestuur van de vereniging hebben een alternatief plan 

ontwikkeld met een goedkopere methode voor het beschoeien van legakkers. 

Momenteel lopen proeven in de NK om te beschoeien met rietmatrassen. Het 

bestemmingsplan moet het mogelijk maken om verdwenen legakkers te 

herstellen. 

8. In het voorontwerpbestemmingsplan krijgt het college van B&W de bevoegdheid 

om bergingen van 4 m2 en 2,6 meter hoog toe te staan, op onbebouwde percelen 
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met een landoppervlakte van ten minste 300 m2. Voorts heeft het college de 

bevoegdheid om bij legakkers in de NK groter dan 100 m2, een steiger toe te 

staan van 15 m2, tot 3 meter uit de oever. De vereniging heeft berekend dat met 

deze bevoegdheden het aantal bebouwde legakkers in de Zuidelijke Kievitsbuurt 

(hierna ZK) met 70% kan toenemen, en in de NK zelfs met 100%. Dit past naar 

mening van de vereniging niet in een conserverend plan. 75% van de leden die 

hebben gereageerd (waarvan 65% over een onbebouwde legakker beschikt) geeft 

aan deze mogelijkheid niet als zodanig in het bestemmingsplan te willen 

opnemen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een helder beeld hoe de kwaliteit 

van het gebied behouden kan blijven, dit beeld ontbreekt in het 

voorontwerpbestemmingsplan. Voorgesteld wordt om de bevoegdheid niet voor 

de ZK op te nemen zolang er geen toekomstbeeld is. In de NK kan voorzichtig 

worden gestart met ontwikkelingsmogelijkheden door: 

a. bergingen alleen op aanzienlijk grotere akkers toe te staan, of een onderlinge 

afstandsnorm te hanteren; 

b. dezelfde criteria voor het toestaan van steigers aan te houden; 

c. (beeld)kwaliteitscriteria toe te voegen; 

d. clusters van onbebouwde legakkers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

uitsluiten van deze bevoegdheid door het aan te duiden als natuurgebied. 

9. De vereniging doet een dringend verzoek aan de gemeente om met 

vertegenwoordigers en eigenaren van de legakkers op korte termijn een 

toekomstvisie te ontwikkelen. Daarin moeten gemeenschappelijke uitgangspunten 

voor behoud en ontwikkeling van de Kievitsbuurten worden opgenomen en 

uitwerking krijgen. De vereniging wil zich hier voor inzetten. De visie kan als input 

dienen voor het bestemmingsplan en de in voorbereiding zijnde  toekomstvisie 

van Plassenschap Loosdrecht e.o. Gelet op de urgente problemen kan niet op de 

laatstgenoemde toekomstvisie gewacht worden. 

 

Opmerkingen m.b.t. regels 

10. In tegenstelling tot cultuurhistorische en landschappelijke waarden, wordt 

‘natuurwaarde’ niet in artikel 1 gedefinieerd. 

11. In veel regels wordt gesproken over het ‘perceel’ maar het begrip is niet 

gedefinieerd in artikel 1. 

12. Het begrip ‘extensieve dagrecreatie’ wordt gebruikt in artikel 5.1 sub b maar niet 

gedefinieerd in artikel 1. 

13. In artikel 1.41 (definitie van ‘nutsvoorziening’) moet ook afvalwater en de riolering 

genoemd worden. 

14. Vanuit artikel 4.2.2 sub a. en b. en artikel 6.2 sub a. en b. wordt verwezen naar 

een inhoudsmaat in bijlage 1 van de regels, hier worden echter alleen hoogte en 

oppervlaktematen gebruikt. 

15. In de artikelen 5.2.2 sub d. en 6.2.2 sub d. is geregeld dat nieuwe bergingen 

binnen een straal van 5 meter van het recreatieverblijf moeten worden 

gerealiseerd. Dit is niet beargumenteerd en in sommige situaties niet wenselijk. 

16. In de artikelen 5.2.2 sub g en 6.2.2 sub f. is een maximale bouwhoogte van 3 

meter voor pergola’s opgenomen, het doel hiervan is onduidelijk omdat pergola’s 

tot 2,5 meter vergunningsvrij gerealiseerd kunnen worden. 

17. Artikel 11.3 sub i. suggereert dat behalve ter plaatse van de aanduiding ‘ligplaats’ 

het nergens is toegestaan om af te meren. De aanduiding is alleen gebruikt bij 

jachthavens. 

18. De bepalingen in artikel 20 en 21 zijn onduidelijk. Het lijkt alsof het bevoegd gezag 

ontheffing kan verlenen voor een uitbreiding van recreatieverblijven in de NK met 

10% op grond van artikel 21, en recreatieverblijven  in de ZK met 10% op grond 

van artikel 20. 

19. In artikel 6.3.2 wordt verwezen naar artikel 5.2 maar dit moet 6.2 zijn. 

20. Enkele typefouten in artikelen 5.4 sub d., 6.4 sub d. en pagina 24 van de 

toelichting. 

 

 



14 
 

Reactie gemeente 

1. Wij betreuren het dat de belangenvereniging het zo heeft ervaren. Vanaf het begin 

is de belangenvereniging actief betrokken in het proces. Wel is het zo dat het 

bestemmingsplan in 2012  is aangehouden, zodat ook de communicatie een tijd 

heeft stilgelegen. Mede daardoor heeft de informatieavond niet in 2012 maar in 

2013 plaats gevonden. Er is niet gekozen voor een plenair gedeelte met 

presentatie, omdat uit ervaring is gebleken dat veel mensen informatie over hun 

eigen perceel willen horen. Wij betreuren het dat vanwege de overweldigende 

belangstelling sommige mensen moeilijk aan hun informatie konden komen. Wel 

is in de weken daarna voldoende gelegenheid geweest om op afspraak een 

nadere toelichting te krijgen van een ambtenaar. Hiervan hebben veel 

perceeleigenaren gebruik gemaakt. Om aan de wens voor een presentatie 

tegemoet te komen, zal bij de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan een 

tweede informatieavond worden organiseert, waarbij de gemeente een toelichting 

zal geven en de mogelijkheid wordt geboden om beleidsvragen te stellen. 

2. Terecht wordt opgemerkt dat het begrip ‘natuurwaarden’ niet wordt gedefinieerd 

maar dat daar wel behoefte aan is. De informatie in de toelichting over Natura 

2000 en de EHS is ook nog vrij summier en is aangevuld. In artikel 5 ontbreekt nu 

nog de vermelding van natuurwaarden. Het is daarbij niet nodig om in de regels 

specifiek Natura 2000 en de EHS te noemen, omdat de bescherming hiervan via 

andere wetgeving verloopt.  

3. Het bestemmingsplan Kievitsbuurten is in de basis niet bedoeld om een 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. De uitgangspunten van het 

bestemmingsplan zijn er op gericht om de aanwezige cultuur- en natuurwaarden 

te conserveren, en de recreatieve voorzieningen in stand te houden. Wij zijn van 

mening dat het een-op-een overnemen van de regels uit het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Oost 1977 geen recht doet aan deze uitgangspunten, en eerder 

zal leiden tot een achteruitgang van het gebied. 

4. Dit erkennen wij. Waar bij andere bestemmingsplannen met behulp van 

kadasterkaarten een goede digitale basis voor het bestemmingsplan beschikbaar 

is, ontbreekt voor de Kievitsbuurten een goede ondergrond. Hierdoor zijn wij 

genoodzaakt om veel handmatig in te tekenen, hetgeen tijdrovend is en leidt tot 

meer fouten. Wij hebben dit bij de publicatie van het voorontwerp direct 

aangegeven en gelukkig hebben veel perceeleigenaren ons via een 

inspraakreactie op de fouten gewezen. Door in die gevallen aanvullend 

archiefonderzoek te doen hopen wij dat het ontwerpbestemmingsplan op dit punt 

sterk zal zijn verbeterd. 

5. Wij zijn van mening dat het legaliseren van de bedoelde bouwwerken een 

onaanvaardbaar ruimtelijk effect heeft, en een verkeerd signaal afgeeft naar 

perceeleigenaren die conform het bestemmingsplan hebben gehandeld. Het 

legaliseren van bouwwerken die in deze periode zonder vergunning tot stand zijn 

gekomen, moet worden  beschouwd als een nieuwe  planologische  ontwikkeling. 

Dit is een ontwikkeling die in strijd is met het gemeentelijke en provinciale beleid 

voor het gebied, vanwege de benodigde bescherming van natuur en landschap. 

Een legalisering zal dan ook stuiten op wetgeving met betrekking tot Natura2000 

en de EHS. Het is ons niet duidelijk hoe de belangenvereniging dit ziet in relatie 

tot bijvoorbeeld hetgeen is samengevat onder punt 8.   

Voorts is de gemeente van mening dat gedurende de looptijd van het vigerende 

bestemmingsplan voldoende duidelijk is geweest wat de regels zijn ten aanzien 

van bouwen in de Kievitsbuurten. Daarnaast zijn er voldoende openbare 

informatiebronnen om te raadplegen voor welke zaken vergunning moet worden 

aangevraagd, en hoe dat in zijn werk gaat.  

6. Dit erkennen wij. De oorzaak hiervan is gelijk aan punt 4. Er is voor de 

Kievitsbuurten geen betrouwbare basiskaart met de actuele omtrek van de 

legakkers. De gemeente beschikt wel over luchtfoto’s die nog nauwkeuriger zijn 

dan Google Maps. Het is echter technisch niet mogelijk om dergelijke luchtfoto’s 

direct om te zetten naar een goede kaart. Wij hebben er na lang wikken en wegen 

voor gekozen om toch de kadasterkaart als basis te nemen, en deze met 
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informatie van de luchtfoto’s handmatig te actualiseren. Omdat het in de planning 

niet mogelijk was om elk perceel individueel bij langs te gaan, zijn er nog veel 

legakkers foutief ingetekend op basis van de kadasterkaart. Aan de hand van de 

inspraakreacties kunnen wij nu gericht een aantal legakkers aanpassen. 

7. Bij dit punt wordt ten onrechte de link gelegd tussen het begrip “verlanding” en de 

regels in artikel 11 behorende bij de bestemming ‘Water’. Met artikel 11.4.1 is 

bedoeld om weggeslagen delen van legakkers te kunnen herstellen, ook als deze 

in het voorliggende bestemmingspan bestemd zijn als water. In het artikel zelf 

staat beschreven dat deze maatregel genomen kan worden wanneer dat 

noodzakelijk is voor de instandhouding van bestaande legakkers. 11.6.1 is juist 

een verbod om enkele zaken vergunningsvrij uit te mogen voeren. Dit is een 

standaardregeling uit andere bestemmingsplannen die voorkomt dat een ieder 

ongecontroleerd werkzaamheden in het gebied uit kan voeren. Doordat hier nu 

een Omgevingsvergunning voor nodig is, is er inspraak mogelijk en vindt er een 

toetsing plaats aan de hand van het bestemmingsplan en relevante 

natuurwetgeving. 

8. Het begrip “verlanding” wordt in de toelichting enkel genoemd als een mogelijk 

item in de toekomstvisie voor het plassengebied.  Op initiatief van Waternet wordt 

gesproken over een proef met het verplaatsen van veenslib. Door afgelegen delen 

van trekgaten te verontdiepen met overtollig veenslib, worden natuurvriendelijke 

oevers mogelijk gemaakt. De vegetatie die daar kan groeien, moet voor een 

positief effect zorgen op de waterkwaliteit. Uiteindelijk zou in afgelegen delen 

natuurlijke verlanding kunnen plaatsvinden. Een proces van vele jaren waarbij 

resten van waterplanten omvormen tot een laag humus.  

9. Wij zijn blij met de wijze waarop de belangenvereniging aantoont dat de regeling 

een onbedoeld groot afbreukrisico  voor het landschap met zich meebrengt. Wij 

nemen de suggestie over om het minimaal vereiste landoppervlak per perceel te 

verdubbelen van 300 m2 naar 600 m2. Een onderlinge afstandseis nemen wij bij 

voorkeur niet op, omdat hierbij een strijd tussen perceeleigenaren kan ontstaan na 

vaststelling van het bestemmingsplan. 

De genoemde regeling met betrekking tot steigers is puur voor recreatieve 

doeleinden opgenomen.  Wij zijn het eens met de belangenvereniging dat dit kan 

leiden tot een grote verandering in het landschap en aantasting van de EHS. Om 

die reden zal deze regeling niet terugkomen in het ontwerpbestemmingsplan. 

Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf 2.4. 

10. Besloten is om parallel aan het traject van de toekomstvisie het bestemmingsplan 

te actualiseren, omdat er behoefte is aan een actueel en digitaal plan. Het is niet 

de bedoeling voor te sorteren op ideeën die mogelijk terug komen in de 

toekomstvisie. Wij moedigen het aan dat de belangenvereniging een prominente 

rol inneemt bij de totstandkoming van de toekomstvisie. De toelichting van het 

bestemmingsplan zal in overleg met de belangenvereniging worden aangepast, 

zodat de onderlinge verhouding van de documenten wordt verduidelijkt. 

11. Wordt toegevoegd aan de begrippen in artikel 1 

12. Wordt toegevoegd aan de begrippen in artikel 1 

13. Het begrip wordt reeds gedefinieerd in artikel 1.30 

14. Wordt toegevoegd aan het begrip Nutsvoorziening 

15. Dit is een fout in de regels van het voorontwerp. Het noemen van de inhoud is niet 

nodig omdat het oppervlakte, de goot- en de nokhoogte ook zijn vastgelegd. 

16. Gelijk als bij de regeling voor bergingen op onbebouwde akkers, moet er een 

balans worden gezocht  tussen het bieden van opberggelegenheid en het 

openhouden van het landschap. Wij hebben voorgesteld om bij recreatieverblijven 

kleine bergingen toe te staan. Om het beeld van verstening zo veel mogelijk te 

beperken, is het wenselijk als deze nieuwe bergingen worden geclusterd bij het 

recreatieobject.  Wel zien wij in dat een maximale afstand van 5 meter in sommige 

situaties lastig is uit te voeren. Om die reden wordt de afstand verruimd tot 10 

meter. 

17. De regeling voor pergola’s zal worden verwijderd. 

18. Het artikel heeft een “nee tenzij” principe. Bij uitzondering is het gebruik als 
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ligplaats wel toegestaan, namelijk ter plaatse van de aanduiding “ligplaats” of 

wanneer het op grond van het ‘Ligplaatsenbeleid Pleziervaartuigen’ is toegestaan. 

De regeling voorziet daarmee in dezelfde mogelijkheden als nu het geval is.  Voor 

de duidelijkheid zal het ligplaatsenbeleid worden aangehaald in paragraaf 6.4 van 

de toelichting. 

19. Dat is niet een juiste interpretatie van de genoemde regels. Artikel 20 voorziet in 

de mogelijkheid om een bestemmingsgrens, bouwgrens of aanduidingsgrens te 

vergroten. Dit betekent iets voor de locatie van een bouwwerk maar niet voor de 

afmetingen van een bouwwerk, immers worden niet de toegestane afmetingen 

verruimd. 

Artikel 21 voorziet in de mogelijkheid om bouwwerken te verruimen die bij 

vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan onder het overgangsrecht vallen. In 

het voorontwerp is juist geregeld dat vele recreatiewoningen die nu onder het 

overgangsrecht vallen, na vaststelling komen te vallen onder de regels van Bos, 

Groen of Natuur.  

20. Dit zal worden gecorrigeerd 

21. Dit zal worden gecorrigeerd 

 

Gemeente 

Wijdemeren 
Samenvatting inspraakreactie 

1. Gemeente Wijdemeren geeft aan dat de toelichting beknopt is en dat er 

bijvoorbeeld informatie wordt gemist over het parkeren op de Nieuweweg, in 

relatie tot de aanwezige jachthaven.  

2. Geadviseerd wordt de regels nog eens nauwkeurig na te lezen omdat er 

verkeerde verwijzingen instaan. Vanuit artikel 6.2.2  wordt verwezen naar een 

inhoudsmaat in bijlage 1 van de regels, hier worden echter alleen hoogte en 

oppervlaktematen gebruikt. 

 

Reactie gemeente 

1. In de toelichting zal worden beschreven hoe de parkeersituatie langs de 

Nieuweweg momenteel is. 

2. Dit zal worden gecorrigeerd. 

 

Plassenschap 

Loosdrecht e.o. 
Samenvatting inspraakreactie 

1. Het Plassenschap is van mening dat het voorontwerp onvoldoende rekening 

houdt met de huidige problematiek van de legakkers. Vanuit het huidige gebruik 

ontstaan onvoldoende financiële middelen om de onbebouwde legakkers te 

beschoeien. Het beschoeien van legakkers is door de deelnemende partijen reeds 

jaren stilgelegd vanwege onvoldoende financiële middelen. Geadviseerd wordt te 

kijken naar de pilot Vinkeveense plassen, waar een integrale werkgroep heeft 

geadviseerd om een deel van de legakkers te verwijderen, en het deel dat 

cultuurhistorisch of recreatief van belang is opnieuw te beschoeien. Ook de 

verkoop van een deel van de legakkers wordt daar gezien als oplossing. De 

gemeenteraad van De Ronde Venen heeft besloten het advies als toekomstvisie 

te implementeren in het bestemmingsplan. De legakkers in de Kievitsbuurten staat 

een gelijkluidend proces te wachten. Inmiddels is gestart met de Pilot 

Loosdrechtse plassen, met het uitgangspunt dat voor het behoud van de 

Kievitsbuurten ontwikkeling nodig is. Het Plassenschap zou graag zien dat hier in 

het bestemmingsplan alvast ruimte voor wordt geboden. 

2. Op pagina 23 van de toelichting wordt beweerd dat er door niets te doen 

“verlanding” plaats vindt, dit is niet juist. Door niets te doen ontstaat een nieuwe 

plas water. 

3. Toevoegen aan paragraaf 2.4 van de toelichting dat het plangebied valt onder het 

werkingsgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. Voor het gebied zijn de 

volgende regelingen van kracht: 

- Verordening Bescherming Plassengebied (o.a. regeling voor ligplaatsen) 

- Besluit Motorboten (regeling voor varen met ingeschakelde motor) 

4. Op p. 23 van de toelichting wordt het Plassenschap ten onrechte een afdeling van 

Recreatie Midden Nederland genoemd. Het Plassenschap is één van de vier 
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recreatieschappen waarvoor RMN het uitvoeringsorgaan is. 

5. In artikel 5.1 sub b. is geregeld dat als G-LW bestemde gronden zijn bedoeld voor 

extensieve dagrecreatie. Extensieve dagrecreatie is in artikel 1.30 gedefinieerd als 

“niet gemotoriseerde recreatieve activiteiten”, terwijl in de Noordelijke Kievitsbuurt 

gewoon gemotoriseerd gevaren mag worden. 

 

Reactie gemeente 

1. Wij zijn bekend met het voornemen om voor het plassengebied een 

toekomstvisie te ontwikkelen. Omdat een vastgestelde visie niet op korte 

termijn te verwachten is, hebben wij besloten voorafgaand aan de visie een 

conserverend bestemmingsplan op te stellen. Hiermee willen wij gehoor 

geven aan de wettelijke actualisatie- en digitaliseringsplicht. Het voorliggende 

bestemmingsplan is niet bedoeld om alvast ruimte te bieden aan de 

toekomstvisie. Wij zijn wel bereid om het bestemmingsplan te actualiseren als 

daar na vaststelling van de toekomstvisie concrete aanleiding voor is. 

2. Bedoeld wordt om de randvoorwaarden voor natuurlijke verlanding te creëren. 

Omdat deze beschrijving niet rechtstreeks slaat op de 

bestemmingsplanregels, kiezen wij er voor om dit deel van de toelichting te 

verwijderen. 

3. De genoemde regelingen zullen worden opgenomen. 

4. Dit zal worden gecorrigeerd. 

5. Dit zal worden gecorrigeerd in artikel 1.30. 

 

Provincie 

Utrecht 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op basis van de uitgangspunten in paragraaf 4.2 van de toelichting, ontstaat de 

indruk dat illegale recreatieverblijven en andere bouwwerken worden 

gelegaliseerd. Immers wordt gesteld dat er rekening wordt gehouden met 

ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de vaststelling van het 

vigerende bestemmingsplan. Verzocht wordt om dit te verhelden omdat het 

legaliseren van illegale bouwwerken in strijd is met het provinciale beleid. 

2. Verzocht wordt aan de toelichting een heldere beschrijving toe te voegen van de 

actuele situatie, inclusief aanwezige voorzieningen. Gelet op de uniciteit van het 

gebied en de aanwezige waarden, zou een gedegen beschrijving en 

onderbouwing een heldere uitgangspositie vormen voor het beleid. Voor 

aanvullende informatie over het aspect landschap wordt verwezen naar de 

Katernen ‘Groene Hart’ en ‘Waterlinies’ van de Kwaliteitsgids Utrechtse 

Landschappen. In de beschrijving van de aardkundige waarden kan worden 

aangegeven wat de toe te kennen waardering is, het door de gemeente te voeren 

beleid en de wijze waarop in het voorliggende plan met deze waarden wordt 

omgegaan. 

3. In het kader van de Pilot Loosdrechtse Plassen gaat gezocht worden naar 

ontwikkelruimte in het werkingsgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Verzocht wordt het bestemmingsplan vooralsnog conserverend te houden en de 

ontwikkelingsruimte nog beperkt te houden. 

4. In paragraaf 5.2 van de toelichting wordt ingegaan op de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en Natuur2000 (N2000). Echter wordt onvoldoende 

uitgewerkt of de ontwikkelingen die planologisch worden mogelijk gemaakt, 

passen binnen het regime van EHS en N2000. Derhalve is het ook niet duidelijk of 

de ontwikkelingen passen binnen de beleidskaders van de provincie. De 

planbeoordeling op dit vlak wordt bemoeilijkt omdat geen inzicht wordt gegeven in 

de ontwikkelingen die na 1978 hebben plaatsgevonden. Indien er sprake is van 

legalisatie van clandestiene bebouwing, zal dit als een nieuwe ontwikkeling 

worden beschouwd waarvoor een ‘Nee, tenzij’ toets  en toetsing aan de 

Natuurbeschermingswet nodig is. De toevoeging van kleine bergingen van 6 m2 

zou eventueel kunnen vallen onder de regel dat uitbreidingen van geringe omvang 

op reeds verstoord terrein en aangrenzend aan de bestaande bebouwing zonder 

‘nee, tenzij’ toets mogelijk zijn. 

Voor de bestemming Water geldt hetzelfde ten aanzien van het legaliseren van 
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bebouwing. Verder is van belang dat de planologische mogelijkheid om bij ieder 

recreatieverblijf 15 m2 aan boothelling of steigers toe te staan, waarschijnlijk wel 

een ‘Nee, tenzij’ toets noodzakelijk maakt. 

5. Onduidelijk is waarom er voor legakkers in de EHS gekozen is voor drie 

verschillende bestemmingen, namelijk Bos, Groen en Natuur. 

6.  Verzocht wordt in de toelichting een beschrijving te geven van de actuele 

natuurwaarden en de juiste EHS-kaart uit de PRV op te nemen. 

7. Verzocht wordt in het bestemmingsplan rekening te houden met waterwingebied 

waaraan het plangebied in het zuiden grenst.  

8. Volgens het voorontwerp is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 

‘aanleggen’, bij grondbewerkingen in de bestemmingen Natuur, Groen, Agrarisch 

en Bod. Als voorwaarde mist hierbij dat het niet mag leiden tot bodemdaling als 

gevolg van veenoxidatie. 

 

Reactie gemeente 

1. Het is geenszins het doel om illegale bouwwerken mogelijk te maken. Het 

vigerende bestemmingsplan dateert uit 1978. Destijds is ter voorbereiding van het 

opstellen van het bestemmingsplan een uitgebreide veldinventarisatie gehouden. 

De bestemmingslegging is voorts gebaseerd op deze inventarisatie. Het nieuw op 

te stellen bestemmingsplan gaat uit van dezelfde basis als die gehanteerd is bij 

het opstellen van het bestemmingsplan uit 1978. Daarbij zijn ook de daarna 

vergunde bouwwerken opgenomen binnen de regeling. Zie ook paragraaf 4.1 uit 

de voortoets voor een uitgebreidere beschrijving. 

2. Naar aanleiding van deze reactie zal het tweede hoofdstuk van de toelichting 

worden aangevuld. Er zal uitgebreider worden ingegaan op de actuele situatie. 

Tevens zullen de aanwezige landschappelijke waarden worden beschreven en 

wordt aangesloten bij de recente en genoemde regionale kaders.  

3. Het  bestemmingsplan is conserverend en biedt slecht zeer kleinschalige 

ontwikkelruimte. Indien meer bekend is over de resultaten van de Pilot 

Loosdrechtse Plassen zal de gemeente in overleg met de provincie bepalen hoe 

dit een juridisch-planologische verankering kan krijgen.  

4. In het ontwerpbestemmingsplan is paragraaf 5.2 aangepast ten opzichte van de 

paragraaf in het voorontwerp. De paragraaf is uitgebreid waarbij wordt ingegaan 

op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natuur2000 (N2000). Tevens worden 

(in een voortoets) de (beperkte) ontwikkelingen die planologisch worden mogelijk 

gemaakt, afgewogen binnen het regime van EHS en N2000. Over de nieuwe 

paragraaf is intensief overleg gevoerd met de provincie Utrecht. 

5. In het bestemmingsplan is aansluiting gezocht met het vigerende 

bestemmingsplan uit 1978. Destijds was al een onderscheid gemaakt tussen de 

noordelijke en zuidelijke Kievitsbuurten. In de noordelijke Kievitsbuurten (inclusief 

de Kalverstraat) was destijds de bestemming “Gebied van landschappelijke 

waarde met recreatieve woonverblijven”  opgenomen en voor de zuidelijke 

Kievitsbuurten was gebruik gemaakt van de bestemmingen ‘Natuurgebied’ en 

“Bos”. Grofweg is het verschil tussen de laatste twee dat de eerste gelegen was in 

het waterrijke gebied van water en legakkers en de tweede gelegen was op het 

‘vast’ land. Het voorliggende bestemmingplan is uitgegaan van de toenmalige 

bestemmingslegging en heeft deze vertaalt naar de moderne, landelijke 

standaarden (SVBP2012).  

6. Paragraaf 5.2 is herzien, aangevuld en geactualiseerd. In deze paragraaf zijn de 

actuele natuurwaarden beschreven en is de actuele EHS-kaart uit de PRV 

opgenomen. 

7. In de desbetreffende paragraaf zal ter verduidelijking een illustratie van de 

grondwaterbeschermings- en waterwingebied worden opgenomen. In de 

provinciale verordening zijn de belangen van deze gebieden geborgd. In het 

bestemmingsplan wordt naar deze verordening verwezen en zijn geen 

aanvullende voorwaarden opgenomen. Het bestemmingsplan gaat uit van een 

conservering van de aanwezige situatie met zeer beperkte extra mogelijkheden. 

De functionaliteit van de genoemde gebieden worden hierdoor op geen enkele 



19 
 

wijze aangetast.  

8. In de regels zal een meer algemene extra voorwaarde worden opgenomen die 

onevenredige aantasting van de huidige bodem- en waterkwaliteit en –kwantiteit 

voorkomt. 

 

Waternet 

(namens 

hoogheemraad

schap AGV) 

Samenvatting inspraakreactie 

1. In de Kievitsbuurten spelen inhoudelijke problemen op het gebied van 

waterkwaliteit, Waternet is voor een deel probleemeigenaar. De doelstellingen uit 

de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden ter plaatse momenteel niet gehaald. 

Waternet is bezig om een aantal maatregelen te treffen. Het voorontwerp maakt 

onvoldoende duidelijk hoe het nieuwe bestemmingsplan aansluit op de aanpak 

van de problemen, en specifiek de legalisatie van recreatieverblijven. Verzocht 

wordt ten minste de volgende zaken op te nemen in de toelichting: 

a. Beschrijving van de gevolgen ter plaatse van het relevante beleid uit de 

Europese Kaderrichtlijn water en de vertaling ervan in het plan; 

b. Beschrijving van de gemaakte afspraken binnen het watertoetsproces van het 

betreffende ruimtelijke plan en de wijze waarop deze in het plan terecht zijn 

gekomen; 

c. Beschrijving van het watersysteem (waterkwantiteit, grondwater, 

waterkwaliteit, waterkeringen, beheer en onderhoud van watergangen, 

ecologie) met daarbij een beschrijving van de gevolgen van de ruimtelijke 

ontwikkeling voor het watersysteem en het rioolstelsel. De inrichting van het 

watersysteem en de riolering in de toekomstige situatie moet passen binnen 

het beleid van Waternet/AGV. 

2. Het realiseren van natuurvriendelijke oevers is één van de belangrijkste 

maatregelen op grond van de KRW en draagt bij aan het behalen van 

natuurdoelen. In de toelichting van het plan is dit uitstekend verwoord. Verzocht 

wordt om ook in de regels te borgen dat deze maatregelen niet gefrustreerd 

worden. 

3. Het beleid ten aanzien van woonschepen is vastgelegd in de Keur van AGV. Dit 

beleid is niet in het bestemmingsplan opgenomen. De volgende punten hieruit zijn 

belangrijk: 

a. Onder de woonschepen moet minimaal 0,30 meter water staan ten opzichte 

van de minimale diepte van de watergang om vastzuigen te voorkomen; 

b. Maximaal 2,5 meter ter weerszijden van de as van de watergang mag niet in 

beslag worden genomen door woonschepen, inclusief de omloopsteiger; 

c. Woonschepen mogen niet dusdanig aan bodem of oever worden 

vastgeklonken dat ze niet meer mee kunnen bewegen met het waterpeil; 

d. Woonbooteigenaren zijn verplicht de woonboten te verplaatsen in het geval 

van onderhoudswerkzaamheden door Waternet. 

4. Om de impact van het bestemmingsplan op de waterkwaliteit te kunnen inschatten 

is een goede beschrijving van het rioolsysteem nodig. Tevens wordt verzocht om 

aan te geven of de ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn verwerkt in het 

BRP en of de waterzuivering extra afvalwater te verwerken. 

5. Nabij het natuurzwembad aan de Meent is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen voor een parkeerterrein. Deze extra verharding is niet 

vergunningsplichtig op grond van de Keur. Niettemin wordt verzocht aandacht te 

besteden aan de wateraspecten en de mogelijkheid van afkoppelen. Hiervoor is 

de “Beslisboom aan- en afkoppelen van verharde oppervlakken” (2003) relevant. 

6. De tertiaire waterkering in het gebied is beschreven in de toelichting maar niet 

opgenomen in de verbeelding. De beschermingszone ligt 6,5 meter uit de hartlijn. 

7. Voor de activiteit als genoemd in artikel 11.4.1 is een watervergunning nodig. 

 

Reactie gemeente 

1. Ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water de volgende reacties: 

a. In de toelichting zal worden opgenomen dat de Kievitsbuurten een KRW-

lichaam zijn en wat dit betekent; 

b. Naast deze formele vooroverlegreactie vindt er de nodige afstemming met 
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Waternet plaats. Daarmee hopen wij een bestemmingsplan te ontwikkelen 

waar de waterbeheerder mee in kan stemmen;  

c. Er staat een korte beschrijving van het watersysteem in de toelichting van het 

voorontwerp maar hier zal meer de nadruk op worden gelegd in het ontwerp. 

Wij zien geen noodzaak om de conclusie van paragraaf 5.1 aan te passen. 

Wel mist nog een aantal relevante zaken onder het kopje “Toekomstige 

situatie”. Hier zal het nodige worden aangevuld. 

2. Als grondeigenaren natuurvriendelijke oevers willen aanleggen, is dat in principe 

mogelijk op grond van het aanlegvergunningenstelsel. Getoetst zal worden of 

hiermee ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het doel van de ter 

plaatse geldende bestemmingen.  

Verder is in de toelichting genoemd dat het op grotere schaal toepassen van 

natuurvriendelijke oevers een toekomstige oplossing kan zijn voor het eroderen 

van legakkers. Dit zien wij echter als een maatregel die thuishoort in de Pilot 

Loosdrechtse Plassen die dit jaar zal worden gestart. Wij vinden het gezien het 

conserverende karakter van het bestemmingsplan voorbarig om hier alvast ruimte 

voor te bieden in de regels van dit bestemmingsplan. 

3. Voor de voorwaarden zal in de regels een verwijzing naar de Keur worden 

opgenomen. We geven er de voorkeur aan om elders vastgelegde voorwaarden 

niet dubbel te regelen. 

4. De recreatiewoningen die eind jaren ‘90 zijn aangesloten op de riolering, zijn al 

decennia in het gebied aanwezig. In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe 

recreatiewoningen mogelijk gemaakt, maar wordt een oude bestaande situatie 

positief bestemd. In de toelichting zal een passage met deze strekking worden 

toegevoegd. 

5. De beschreven maatregelen ten behoeve van de wijzigingsbevoegdheid zullen 

worden opgenomen onder “Toekomstige situatie” in paragraaf  5.1. 

6. Voor de genoemde tertiaire waterkering zal een beschermingzone worden 

opgenomen in het bestemmingsplan wanneer de benodigde gegevens (exacte 

begrenzing) zijn ontvangen. 

7. Deze verplichting zal worden toegevoegd aan de genoemde regel. 
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4 Inspraakreacties 

Samenvatting reacties en commentaar gemeente 
 
Alle kadastrale nummers in het plangebied hebben als basis de gemeentecode BKL03, sectie F, gevolgd 
door een uniek nummer. In de inspraakreacties wordt de gemeentecode  weggelaten. Voorbeeld: F123 
 

Aken, van - Fehmers, M. 19-6-2013   

 

Samenvatting inspraakreactie 

Op het perceel F1509 (De Meent 19) ontbreekt op de verbeelding een schuur. De schuur is met 

vergunning van de gemeente gerealiseerd. 

 

Commentaar gemeente 

Op F 1509 staat geen schuur, wel op F 1084. Deze schuur is bestemd met SR-3. De oppervlakte van de 

schuur is 9,50 m2. Wij zien geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

Alkemade, L. 6-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker is het niet eens met de geboden mogelijkheid om onbebouwde percelen bergingen te mogen 

bouwen van 6 m2 oppervlakte en 2,60 meter hoogte. Gevreesd wordt dat overal in het gebied “hoge 

muren” verschijnen die het uitzicht en de uitstraling van het gebied volledig bederven. 

2. Inspreker is het niet eens met het uitgangspunt dat aansluiting wordt gezocht met het bestemmingsplan 

“300 meterstrook Scheendijk noord”. Dit gebied is volledig afwijkend van de rest van de Kievitsbuurten 

en dient juist niet als voorbeeld genomen te worden. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

2. Wij zijn het met inspreker eens dat de gebieden een sterk verschillend karakter hebben. Met 

“aansluiting” wordt ook niet bedoeld om de gebieden gelijk aan elkaar te maken. Bedoeld wordt dat 

aan beide zijden van de plangrens een aantal percelen is gelegen met hetzelfde gebruik en 

vergelijkbare bebouwing. Het is niet wenselijk dat voor vergelijkbare percelen verschillende regels 

worden gehanteerd omdat ze net aan de andere zijde van de plangrens zijn gelegen. Dit is 

bijvoorbeeld herkenbaar in de bestemming Groen.   

 

Alkemade, L. 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. De legakker op perceel F1787 (Plassen Noord 284) is niet correct weergegeven op de verbeelding. Het 

beschoeide deel is in werkelijkheid groter. Verzocht wordt aan de hand van actuele luchtfoto’s de 

contouren van de legakker aan te passen. 

2. Inspreker geeft aan dat de bestaande steigers en vlonders gezamenlijk groter zijn dan wordt toegestaan 

in de regels van het voorontwerp 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.3 voor onze reactie. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.6 voor onze reactie. 

 

Bakker, J. 25-6-2013 + aanvulling 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker wijst de gemeente op de aanwezigheid van drie recreatieverblijven van ca. 65 m3 en een 

botenhuis op perceel F1051.  Verder aanwezig zijn 9 steigers met een totale lengte van ruim 44 meter 

en drie vlonders van 66,8 m2. Eén en ander is ingetekend op een bij een gemeentelijk besluit horende 

kaart uit 1983. 

2. In een aanvullende inspraakreactie wordt aangegeven dat er tevens toilethuisjes op het perceel staan 

en dat de bebouwing al sinds de jaren ’70 aanwezig is. 
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Commentaar gemeente 

1. Volgens onze informatie is het perceel vernummerd en staat het  tegenwoordig kadastraal bekend als 

F1811. Volgens archiefmateriaal van de gemeente stonden er in 1976 naast plankieren, kisten en 

steigers, twee schuurtjes op en een botenafdak. In latere fasen is veel bijgebouwd waaronder twee 

afdaken met tentzeil die als een vorm van recreatief onderkomen worden gebruikt. Wij zien daarom 

geen aanleiding om recreatieverblijven op te nemen in het bestemmingsplan. Wel aanwezig in 1976 

was  een schuurtje van 1,60 x 2,80 meter,  hoog 1,80 meter en een schuurtje van 1.15 x 1,85 meter, 

welke zal worden ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan. Dit is later vervangen door een nieuwe 

veel grotere schuur waarvan geen vergunning bekend is. Verder stond er in 1976 een botenhuis van 

2,00 x 3,30 meter, hoog 1,00 meter. Dit is vervangen door een botenafdak met grotere afmetingen 

waarvan eveneens geen vergunning bekend is.  

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

 

Ballieux, R. 14-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker mist op de verbeelding de volgende bouwwerken: 

a. Op perceel F375, tien meter ten westen van het recreatieverblijf drie bergkisten; 

b. Tevens op perceel F375, 40 meter ten westen van het recreatieverblijf twee vlonders met een 

bootje er op; 

c. Op perceel F1473 staat aan de uiterste westkant een bergkist; 

d. Tevens op perceel F1473 een vervallen steiger. 

(voor de maatvoering zie inspraakreactie)  

 

Commentaar gemeente 

1. Ten aanzien van de genoemde bouwwerken het volgende 

a. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

b. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

c. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

d. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 en 2.6  voor onze reactie. 

 

Berkhof, G.A. van den (jachthaven Ruimzicht) 6-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker maakt van de inspraakprocedure gebruik om aan te geven wat er op het jachthaventerrein 

“Ruimzicht”, Nieuweweg 8 aan bebouwing aanwezig is, en welke ontwikkelingen er gaande zijn. 

a. Een vaste brug uit 2001 met een doorvaarthoogte van 1.50 meter, deels bekostigd door het 

Plassenschap Loosdrecht e.o.; 

b. In 1998 is een erker afgebroken die aan de oostzijde van de bedrijfswoning was gesitueerd. In 

overleg met een ambtenaar van gemeente Breukelen zijn tekeningen en foto’s van de erker in het 

archief opgenomen, ten einde deze op een dag terug te kunnen bouwen als de financiële 

middelen er zijn; 

c. Voor het vervangen van de bestaande loods loopt een procedure bij de rechtbank. Gemeente 

Breukelen heeft voorgesteld de loods mogelijk te maken met een bouwblok, welke voor 70% 

bebouwd zou mogen worden. De oude loods is in 2010 deels gerenoveerd en doet momenteel 

nog dienst. 

d. Een afbeelding van de huidige ligplaatsen is opgenomen in de inspraakreactie. 

 

Commentaar gemeente 

1. De beschrijving van inspreker wordt geïnterpreteerd als een verzoek om de genoemde zaken goed in 

het bestemmingsplan te regelen. Hieronder wordt per geval aangegeven of dit aanleiding geeft tot 

aanpassingen in het bestemmingsplan. 

a. De brug is gelegen in de bestemming Water van het naastgelegen bestemmingsplan Landelijk 

Gebied Maarssen. Geregeld is dat bestaande bruggen zijn toegestaan binnen deze bestemming. 

b. Het bouwblok zal worden verruimd ter plaatse van de voormalige uitbouw. De onder artikel 7.2.2 

lid c genoemde inhoudsmaat blijft gehandhaafd. 

c. Het genoemde heeft niet geleid tot een planologisch besluit dat verwerkt kan worden in het 
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bestemmingsplan. Het geeft zodoende geen aanleiding tot het doen van aanpassingen. 

d. Wij zien op de meestuurde tekeningen geen strijdigheden ten opzichte van de in het voorontwerp 

ingetekende aanduiding. 

 

Beukenhorst-Bolkenstein, W.A.C. & Beukenhorst, D.H. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F2033 zijn twee recreatieverblijven aanwezig en ook als zodanig aangeduid op de 

verbeelding (sr-31 & sr-32). Insprekers geven aan dat in bijlage 1 van de regels niet de juiste 

oppervlakten zijn opgenomen voor beide verblijven. 

a. Het verblijf met aanduiding sr-31 heeft in de lijst een oppervlakte van 4 m2, maar in werkelijkheid 

8,50 m2 (2,5 meter x 3,4 meter); 

b. Het verblijf met aanduiding sr-32
1
 heeft in de lijst een oppervlakte van 4 m2, maar in werkelijkheid 6 

m2 (2,65 meter x 2,25 meter). 

 

Commentaar gemeente 

1.   

a. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat het genoemde oppervlak legaal aanwezig is. In bijlage 1 zal 

de oppervlakte worden aangepast naar 8,50 m2. 

b. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat het genoemde oppervlak legaal aanwezig is. In bijlage 1 zal 

de oppervlakte worden aangepast naar 6,00  m2. 

 
1
 In de inspraakreactie staat nogmaals sr-31 maar vermoedelijk wordt sr-32 bedoeld. 

Beukenhorst-Bolkenstein, W.A.C. & Beukenhorst, D.H. 20-6-2013 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Insprekers zijn het eens met het uitgangspunt dat de landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden in de Kievitsbuurten beschermd moeten worden. Daarmee rekening houdend is het 

voorontwerp onvoldoende conserverend. De perceeleigenaren in de zuidelijke Kievitsbuurt plegen het 

noodzakelijke onderhoud aan de legakkers, om zowel het eigen bezit als het unieke cultuur- en 

natuurlandschap in stand te houden. Het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden is door 

perceeleigenaren geaccepteerd, omdat hiermee de rust in het gebied bewaard blijft. Met de 

voorgestelde regeling voor bergingen en het omzetten van water in land,  wordt het belang van rust in 

het gebied onvoldoende onderkent. Bij een gebrek aan handhavingcapaciteit bestaat het risico dat een 

deel van de bergingen als slaapplaats zal worden gebruikt. Insprekers zouden de mogelijkheid voor 

een berging op het perceel graag opgeven, als daarmee ook de onbebouwde legakkers vrij blijven van 

bebouwing. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 en 2.7  voor onze reactie. 
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Bockwinkel, fam. 17-6-2013 

 

Algemene opmerkingen over het beleid 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan het eens te zijn met het voornemen om recreatieverblijven in de zuidelijke 

Kievitsbuurt niet langer onder het overgangsrecht te plaatsen, maar deze positief te bestemmen. 

2. Inspreker ziet een strijdigheid in de toelichting als enerzijds wordt beweerd dat het een conserverend 

plan betreft en anderzijds de mogelijkheid wordt geboden om vergunningsvrij bergingen te plaatsen bij 

recreatieverblijven. 

3. Inspreker is het niets een met de bevoegdheden die het college gegeven zijn om ingrijpende 

veranderingen mogelijk te maken in het landschap. Voorgesteld wordt een nieuw voorontwerp te 

maken dat daadwerkelijk conserverend van aard is, of met dergelijke bevoegdheden te  wachten 

totdat er een toekomstvisie voor de Kievitsbuurten is vastgesteld door de gemeenteraad. De 

gemeente wordt verzocht snel met de visievorming te beginnen door groepjes perceeleigenaren uit te 

nodigen om over de toekomst na te denken.   

 

Specifieke opmerkingen over het voorontwerp 

4. Vergunningsvrij bouwen op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

a. Middels artikel 5.2.1 d. en 6.2.1 d. wordt het plaatsen van tuinmeubilair mogelijk gemaakt. 

Inspreker geeft aan dat dit op grond van bijlage II van het Bor al vergunningsvrij is, en dat de 

genoemde artikelen daarmee overbodig zijn. 

b. Middels artikel 5.2.2 g. en 6.2.2 f. worden pergola’s met een hoogte van 3 meter mogelijk 

gemaakt. Inspreker geeft aan dat pergola’s tot en met 2,5 meter hoogte gerekend mogen worden 

tot tuinmeubilair, en derhalve vergunningsvrij gerealiseerd mogen worden. Aangezien een hoogte 

van 2,5 meter goed in overeenstemming is met de overige bebouwing, is het mogelijk de 

genoemde artikelen te schrappen. 

c. Aangezien er in het voorontwerp geen sprake is van “erven”, kunnen de bepalingen ten aanzien 

van “erfafscheidingen” worden geschrapt. 

5. Vergunningsvrij bouwen op grond van het bestemmingsplan 

a. Middels artikel 5.2.1 d. en 6.2.1 d. mogen vergunningsvrij vlaggenmasten worden gerealiseerd tot 

een hoogte van 5 meter. Verzocht wordt gelijk aan het Bor om een maximum aantal 

vlaggenmasten te bepalen. 

b. Inspreker is van mening de algemene regeling voor bergingen bij recreatieverblijven grote 

negatieve gevolgen heeft voor het gebied. In de noordelijke Kievitsbuurt is op de meeste percelen 

al voldoende bebouwing aanwezig, inspreker vraagt zich daarom af waarom er nog 6 m2 extra 

moet worden toegestaan. In de zuidelijke Kievitsbuurt zullen de bergingen met 3 meter in 

sommige gevallen hoger zijn dan de recreatieverblijven zelf. Daarnaast bestaat een groot risico 

dat de bergingen zullen dienen als uitbreiding van de recreatieverblijven met 4 m2. Inspreker heeft 

derhalve bezwaar tegen de artikelen 5.2.1 c. jo. 5.2.2 d. en 6.2.1 c. jo. 6.2.2 d. 

6. Middels artikel 5.2.2 g. zijn windschermen toegestaan in de bestemming Groen, met een hoogte van 2 

meter en een lengte van 15 meter. Inspreker begrijpt niet waarom de windschermen zo lang moeten 

zijn en stelt voor de lengte te beperken tot 4 meter. 

7. Afwijkingsbevoegdheden college 

a. Inspreker stelt dat voor het onderhoud van een legakker gereedschap benodigd is, dat 

gemakkelijk in een bergkist past die hooguit iets hoger is dan nu wordt toegestaan. Een berging 

op onbebouwde percelen is naar mening van inspreker daarom niet nodig. Het risico bestaat dat 

de bergingen al snel zullen worden gebruikt als recreatieverblijf, door opklapbedden aan de muur 

te bevestigen. Omdat gestreefd zal worden naar maximalisatie van de inhoud, zullen het veelal 

lelijk vierkante blokken worden. De voorwaarde dat een berging mogelijk is bij 300m2 

landoppervlakte, kan er toe leiden dat er om de 60 strekkende meter legakker een nieuw 

bouwwerk ontstaat. Dit is niet alleen een ernstige verstoring van het uiterlijk van het gebied, maar 

door de toename van toerisme ook voor de Flora&Fauna en de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

b. Middels artikel 5.3.1 en 6.3.1 heeft het college van B&W de bevoegdheid om bergkisten mogelijk 

te maken op percelen met een landoppervlakte van 100 m2. Inspreker stelt voor om de maximale 

hoogte te verhogen van 0,5 meter naar 1,0 meter, maar het minimale landoppervlakte te verhogen 

naar 300 m2. Met het huidige voorstel zou het te aantrekkelijk gemaakt worden om percelen op te 

knippen in stukjes van 20 meter. 

c. Middels artikel 11.4.1 heeft het college van B&W de bevoegdheid om het omzetten van water in 
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land mogelijk te maken. Inspreker vraagt zich af welke visie hier aan te grondslag ligt. Wordt hier 

mee beoogt om te besparen op beschoeiingen door de bagger van elders te storten? Inspreker 

vindt een dergelijk ingreep te zwaar om te delegeren aan het college en bovendien niet passend 

binnen een conserverend bestemmingsplan. 

d. Middels artikel 11.6 c heeft het college van B&W de bevoegdheid om het wijzigen en dempen van 

waterpartijen mogelijk te maken. Het college zou moeten worden beschermd voor zo’n 

verregaande bevoegdheid, waarbij wellicht financiële winst te behalen is maar andere 

belangrijkere waarden worden geschonden. 

8. Middels artikel 11.5.2 heeft het college van B&W de bevoegdheid om steigers toe te staan van 

maximaal 15 m2,  op elk onbebouwd perceel met de bestemming Groen van tenminste 100m2. 

Hierdoor kan na elke 20 meter oever een nieuwe grote steiger worden gerealiseerd. In de toelichting 

wordt gesteld dat er wordt aangesloten bij het bestemmingsplan ‘300 meterstrook Scheendijk noord’, 

wordt met het genoemde artikel beoogt het bebouwingsbeeld van de 300 meterstrook te bereiken? 

9. Overige opmerkingen 

a. Artikel 17.1 maakt het mogelijk dat op nagenoeg ieder dak een dakopbouw kan worden 

gerealiseerd. Is dat wenselijk? 

b. Artikel 16 lijkt in strijd met pagina 24 van de toelichting. 

c. Het begrip “extensieve dagrecreatie” is niet gedefinieerd. 

d. De artikelen 20 en 21 zijn onduidelijk. Het lijkt mogelijk om in de zuidelijke Kievitsbuurt het 

oppervlakte van een verblijf te vergroten met 10% op grond van artikel  20.1., en in de noordelijke 

Kievitsbuurt de inhoud van een verblijf met 10% op grond van artikel 21.1 b. 

e. Inspreker vraagt hoe het zit met illegale bouwwerken die aanwezig waren ten tijden van de 

publicatie van het voorontwerp?Worden deze ook positief bestemd? Voorts ontbreken enkele 

kleine vormen van bebouwing (gedeeltelijk) op de verbeelding. Hoe moeten perceelseigenaren 

aantonen dat deze er wel legaal staan? 

f. In artikel 6.2.2 a. wordt verwezen naar een maximale inhoudsmaat als opgenomen in bijlage 1 van 

de regels. In de betreffende bijlage wordt alleen gesproken over oppervlaktematen. Dit heeft ook 

gevolgen op het meerekenen van de kelder en inpandige bergingen. 

g. In artikel 6.2.2 d. sub 2. is niet duidelijk gespecificeerd tot welk object de afstandseis geldt. 

h. In artikel 6.3.2 staat een foutieve verwijzing naar artikel 5.2, dit moet 6.2 zijn. 

i. Artikel 6.4 d. bevat een verkeerd geformuleerde zin. 

j. Het “scheuren van grasland” is kennelijk ten onrechte uit een ander bestemmingsplan 

overgenomen. 

k. Op pagina 20 van de toelichting staat een deel van de tekst dubbel 

l. Op de verbeelding staan veel fouten, inspreker vraagt of er een nieuwe kaart komt waarop alle 

bestaande bouwwerken worden ingetekend. Zo is ook het perceel F1076 niet goed ingetekend, 

waarvan de beschoeiing in werkelijkheid doorloopt tot het aangrenzende perceel. 

10. Op pagina 15 van de toelichting wordt gesteld dat in het plan alleen bergingen bij bestaande 

bouwwerken worden mogelijk gemaakt. Dit klopt niet naar mening van inspreker. 

11. Op pagina 17 wordt gesteld dat er geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, 

alleen kleinschalige ontwikkelingen die het karakter van de Kievitsbuurten versterken. Dit klopt niet 

naar mening van inspreker. 

12. Op pagina 18 wordt uit de Structuurvisie 2002 samengevat dat er een evenwicht moet ontstaan tussen 

verblijfsrecreatie, landschap en natuur. Inspreker geeft aan dat de ontwikkelingsmogelijkheden ten 

aanzien van recreatie eerder het evenwicht verstoren. 

13. Op pagina 18 wordt uit het Beeldkwaliteitsplan samengevat dat de Kievitsbuurten dreigen te 

verworden tot een complex van stereotiepe vakantiehuisjes. Naar mening van inspreker werkt de 

geboden mogelijkheid om bergingen op onbebouwde percelen te bouwen in de hand, dat er klein 

wordt verkaveld en er juist stereotiepen huisjes komen.  

14. Op pagina 20 en 23 wordt gesuggereerd dat door het eroderen van legakkers natuurlijke rietoevers 

kunnen ontstaan, dat is niet juist. Het gebied kenmerkt zich door smalle legakkers en diepe trekgaten. 

Het wegspoelen van een akker zorgt door de geringe massa niet voor een ondiepte. Bovendien is riet 

in de Kievitsbuurten historisch gezien geen oorspronkelijke beplanting. Eén en ander moet meer in het 

licht van de opmerking op pagina 28 worden bekeken, dat de Kievitsbuurten het meest gave 

voorbeeld van in tact gebleven legakkers vormen. 

15. Op pagina 29 wordt vermeld dat voor bijgebouwen duurzame, niet logende materialen gebruikt dienen 

te worden. Omdat deze bouwwerken vergunningsvrij zijn is daar naar mening van inspreker geen 

controle op. 
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Commentaar gemeente 

1. Wij nemen dit voor kennisgeving aan 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.7  voor onze reactie. 

4.  

a. Inspreker geeft terecht aan dat tuinmeubilair niet aan het bestemmingsplan getoetst hoeft te 

worden, op grond van artikel 2 lid 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Wij zullen om 

die reden het woord “tuinmeubilair” verwijderen uit artikel 4.2.1 sub d, artikel 5.2.1 sub d en artikel 

6.2.1 sub d.   

b. Inspreker geeft terecht aan dat pergola’s ook onder tuinmeubilair gerekend kunnen worden. Wij 

zijn het met inspreker eens dat 2,5 meter een goede hoogte is voor pergola’s, zodat deze regeling 

om de onder 4a genoemde redenen niet hoeft te worden opgenomen.  Wij zullen om die reden de 

regeling voor pergola’s verwijderen uit artikel 4.2.2 sub f, artikel 5.2.2 sub g en artikel 6.2.2 sub f.   

c. Wij zijn het met inspreker eens dat in de bestemmingen Bos, Groen en Natuur alleen 

perceelafscheidingen relevant zijn. Het begrip “erfafscheidingen” zal worden verwijderd uit artikel 

4.2.1 sub d, 4.2.2 sub f, 5.2.1 sub d, 5.2.2 sub g, 6.2.1 sub d en 6.2.2 sub f. 

5.  

a. Wij streven er naar om het aantal regels te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Onze ervaring is 

dat het niet noodzakelijk is om het aantal vlaggenmasten in te perken.  

b. Tot op heden had de hoeveelheid bergruimte per perceel voornamelijk een historische grondslag. 

Met de voorgestelde regeling wordt de ruimte geboden om bergruimte te realiseren waar dit niet of 

nauwelijks aanwezig is.  Inspreker stelt ten onrechte dat de regelingen voor bijbehorende 

bouwwerken leiden tot 4 m2 of 6 m2 extra bergruimte,  op percelen waar al veel bergruimte 

aanwezig is. Het oppervlakte genoemd in de artikelen 4.2.2 sub d, 5.2.2 d en 6.2.2 d heeft 

namelijk ook betrekking op bestaande bebouwing.  

De goothoogte van 2,6 is nodig om een reguliere deur te kunnen plaatsen.  De genoemde 

bouwhoogte van 3 meter achten wij niet dusdanig hoog dat het leidt tot verstoring van het 

landschap, zeker niet omdat hierdoor gekozen kan worden voor een zadeldakje. 

Dat er een risico bestaat dat sommige bergruimten illegaal als verblijfsrecreatieruimte zullen 

worden gebruikt, is naar onze mening geen reden om de bergingen niet toe te staan. Wel zal in de 

artikelen 4.4, 5.4 en 6.4 worden geregeld dat het gebruiken van bergingen voor verblijfsrecreatie 

niet is toegestaan. 

6. De genoemde regeling is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan “Landelijk gebied oost 

1977, 1
e
 herziening”. Deze herziening heeft enkel betrekking op de Noordelijke Kievitsbuurt, evenals 

de bestemming Groen in het voorontwerpbestemmingsplan Kievitsbuurten.  

7.  

a. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

b. Het doel van de regeling is om voor vrijwel alle perceeleigenaren het opslaan van kleine 

gereedschappen en andere goederen mogelijk te maken.  Alleen voor de zuidelijke Kievitsbuurt 

wordt de ondergrens met 50 m2 verlaagd, in de noordelijke Kievitsbuurt blijft de regeling gelijk aan 

het vigerende bestemmingsplan. De voorgestelde hoogte is voldoende voor het beoogde doel en 

voorkomt dat de kisten prominent zichtbaar zijn in het landschap. Juist hierom achten wij het niet 

bezwaarlijk om kisten bij een perceelsgrootte van 100 m2 toe te staan. Alhoewel wij het niet 

toejuichen als hierom percelen worden gesplitst, zien wij dit niet als een argument om de 

ondergrens te verhogen.  

c. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.7 voor onze reactie. 

d. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.7 voor onze reactie. 

8. Vermoedelijk haalt de inspreker hier de artikelen 11.2.2 b en 11.5 door elkaar. Op grond van artikel 

11.2.2 b is het mogelijk om bij elk recreatieverblijf in de noordelijke Kievitsbuurt een steiger te bouwen, 

ongeacht de grootte van het perceel. Dezelfde regeling is ook opgenomen in het vigerende 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost 1977, 1
e
 herziening. In artikel 11.5 is een binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor steigers bij onbebouwde percelen van ten minste 100 m2, 

ongeacht de bestemming. Wij zijn het met inspreker eens dat dit kan leiden tot een verstoord beeld. 

Daarnaast dient het niet een duidelijk doel zoals bijvoorbeeld de bergkisten. Om die reden besluiten 

wij deze regeling in zijn geheel te schrappen.   

Met het aansluiten op het bestemmingsplan 300 Meterstrook Scheendijk Noord  wordt bedoeld dat 

aan beide zijden van de plangrens een aantal percelen is gelegen met hetzelfde gebruik en 
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vergelijkbare bebouwing. Het is niet wenselijk dat voor vergelijkbare percelen verschillende regels 

worden gehanteerd omdat ze net aan de andere zijde van de plangrens zijn gelegen. Dit is 

bijvoorbeeld herkenbaar in de bestemming Groen.   

9.  

a. Inspreker geeft terecht aan dat dakopbouwen en liftopbouwen gelet op de karakterisitieken van 

het gebied een onnodige en ongewenste toevoeging zijn voor artikel 17.1 sub a. Deze twee 

begrippen zullen uit het artikel worden verwijderd.  

b. De antidubbeltelregel is bedoeld om grond die één keer in beschouwing is genomen voor het 

toestaan van gebouwen, niet een tweede maal mag meetellen voor de toelaatbaarheid van 

andere gebouwen, als die grond inmiddels tot een ander bouwperceel is gaan behoren. Wanneer 

bijvoorbeeld op een perceel van 150 m2 een bergkist wordt vergund en naderhand 100 m2 wordt 

afgesplitst, is het niet toegestaan om op het afgesplitste deel nogmaals een bergkist te realiseren. 

In dat geval zou namelijk 50 m2 grond tweemaal worden meegerekend. Het is ons niet duidelijk 

op welke wijze dit in strijd is met paragraaf 4.2 van de toelichting. 

c. Het begrip is gedefinieerd in artikel 1.30 van de regels. 

d. Dat is niet een juiste interpretatie van de genoemde regels. Artikel 20 voorziet in de mogelijkheid 

om een bestemmingsgrens, bouwgrens of aanduidingsgrens te vergroten. Dit betekent iets voor 

de locatie van een bouwwerk maar niet voor de afmetingen van een bouwwerk, immers worden 

niet de toegestane afmetingen verruimd. 

Artikel 21 voorziet in de mogelijkheid om bouwwerken te verruimen die bij vaststelling van het 

nieuwe bestemmingsplan onder het overgangsrecht vallen. In het voorontwerp is juist geregeld dat 

vele recreatiewoningen die nu onder het overgangsrecht vallen, na vaststelling komen te vallen 

onder de regels van Bos, Groen of Natuur. 

e. Deze zullen niet positief worden bestemd. Als concrete gevallen bekend zijn zal de gemeente hier 

handhavend tegen optreden. Voor het overige wordt  voor onze reactie verwezen naar paragraaf 

2.5. 

f. Dit is een fout in de regels van het voorontwerp. Hetzelfde geldt voor de bouwregels in artikel 4. 

Artikel 4.2.2 a, 4.2.2 b, 6.2.2 a, 6.2.2 b zullen naar aanleiding hiervan worden aangepast. 

g. Het genoemde artikel alsmede artikel 5.2.2 zullen naar aanleiding van deze inspraakreactie 

worden aangescherpt. 

h. De verwijzing zal worden aangepast 

i. De formulering zal worden aangepast 

j. Artikel 6.5.1 i zal worden verwijderd 

k. De toelichting zal op dit punt worden aangepast 

l. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.3 voor onze reactie. Ten aanzien 

van perceel F1076 zijn we het eens met de constatering. De bestemming ‘Natuur’ zal worden 

uitgebreid in oostelijke richting.  

10. De toelichting zal op dit punt worden aangepast. 

11. Nader zal geworden gespecificeerd wat de kleine ontwikkelingen inhouden. 

12. De inspraakreactie heeft inhoudelijk betrekking op de structuurvisie die in 2002 is vastgesteld en een 

onherroepelijke status heeft. De passage in de toelichting betreft enkel een verwijzing naar dit 

document en kan zodoende niet inhoudelijk worden aangepast. 

13. Zelfstandige bergingen voor recreatief gebruik moeten worden gezien als hoofdgebouwen en zijn niet 

vergunningsvrij op grond van het Bro. Als standaard onderdeel van de vergunningaanvraag zal een 

welstandstoets plaatsvinden. 

14. In het ontwerp zullen deze teksten worden verduidelijkt.  Het begrip “verlanding” wordt in de toelichting 

enkel genoemd als een mogelijk item in de toekomstvisie voor het plassengebied.  In hoofdstuk 4 van 

de toelichting  

15. Inspreker geeft terecht aan dat deze eis niet gecontroleerd kan worden bij bijbehorende bouwwerken 

die op grond van artikel 3 van bijlage II van het Bor vergunningsvrij kunnen worden gebouwd. 

Logischer is om op deze plaats in de toelichting de bergingen op onbebouwde percelen te noemen, 

die wel vergunningsplichtig zijn. 
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Boer-Zijp, C.W. de 17-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft ten aanzien van perceel F1486 aan dat op de verbeelding een bouwwerk niet is 

ingetekend. Het betreft een schuur met slaapgelegenheid, met aansluiting op het riool. Het bouwwerk 
komt voor in de inventarisatie van 7-9-1994 van de voormalige gemeente Breukelen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit raadpleging van oude inventarisaties blijkt dat  er in 1976 twee schuren aanwezig waren. Beide 

zullen als zodanig worden aangeduid in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Bos, C. 13-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker beschrijft dat op perceel F1460 een aantal bouwwerken aanwezig zijn waaronder een 

recreatieverblijf, dat met vergunning van de gemeente Breukelen uit 1991 is gerealiseerd. Op 50 meter 

afstand van het verblijf staat een berging met toiletunit. Voorts aanwezig zijn twee bergkisten en  twee 

steigers. Vorige maand is door de gemeente een vergunning voor een plankier bij het huisje verleend. 

2. Volgens inspreker bestaat op grond van het voorontwerp de mogelijkheid om drie bergingen te bouwen 

op het perceel met 900m2 landoppervlakte. Verzocht wordt om deze rechten samen te voegen zodat 

één grotere berging kan worden gerealiseerd. 

 

Commentaar gemeente 

1. Op het perceel is in het voorontwerp een recreatiewoning en berging aangeduid. We gaan er van uit 

dat deze correct zijn weergegeven.  Ten aanzien van de genoemde bergkisten, steigers en plankieren 

zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

2. De aangehaalde regeling in het voorontwerp gaat uit van één berging per perceel. Naar aanleiding 

van andere inspraakreacties wordt het minimale perceelsoppervlakte van 300 m2 (excl. water) 

verhoogd naar 600 m2 (excl. water), waardoor het verzoek ook om deze reden niet meer mogelijk is..   

Zie verder paragraaf 2.4 voor onze reactie.  

 

Bosch, R.A. van den 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat de recreatiewoning op perceel F436 ten onrechte een waterbestemming heeft 

gekregen, het betreft namelijk geen recreatieark maar een recreatiewoning op palen.  

2. Aan de recreatiewoning zit een inpandige schuur die wel in het vigerende bestemmingsplan is 

opgenomen maar niet in het nieuwe voorontwerp. 

3. In het voorontwerp ontbreekt tevens een botenhelling die in het vigerende bestemmingsplan wel is 

opgenomen. 

4. In het voorontwerpbestemmingsplan krijgt het college van B&W de bevoegdheid om bergingen van 

toe te staan op onbebouwde percelen met een landoppervlakte van ten minste 300 m2. Voorts heeft 

het college de bevoegdheid om bij legakkers in de NK groter dan 100 m2 een steiger toe te staan. De 

Belangenvereniging Kievitsbuurten heeft berekend dat met deze bevoegdheden het aantal bebouwde 

legakkers in de zuidelijke Kievitsbuurt met 70% kan toenemen. Inspreker verzoekt derhalve de 

regelingen te schrappen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Een woning op palen is een bijzondere situatie. We kiezen er voor de hoofdbestemming ter plaatse 

van de recreatiewoning te veranderen van ‘Water’ naar ‘Natuur’. Dit verplicht de eigenaar niet om het 

water onder de recreatiewoning in land om te zetten. Het verblijf zal niet meer worden aangeduid als 

recreatieark maar als recreatiewoning.  

2. Een aanduiding is alleen nodig voor bergingen die verder dan 5 meter van het recreatieverblijf zijn 

gebouwd, op grond van artikel 5.2.2 sub d van het voorontwerp. Als de bestaande berging het 

maximale oppervlakte overschrijdt is artikel 17.2 van kracht, zie ook paragraaf 2.6 van deze nota. 

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

4. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 
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Bouma, M. & M. 4-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker heeft bezwaar tegen de regelingen om op onbebouwde percelen bergkisten en bergingen te 

mogen bouwen. Er is altijd door de gemeente gezegd dat er niets in de zuidelijke Kievitsbuurt 

gebouwd mag worden omdat daarmee het karakter van het gebied zou worden aangetast. Straks 

komen er heel veel huisjes en bergingen en dan is het gedaan met de rust. 

2. Hoe komt het dat de gemeente op de informatieavond een kaart liet zien waar zoveel fouten in staan, 

en waarom zijn bouwwerken op het ene eiland wel en op het andere eiland niet ingetekend? 

3. Inspreker vraagt zich tevens af waarom de steigers en vlonders op perceel F1608 niet op de 

verbeelding staan aangegeven. 

4. Hoe zit het met bergingen die al 25 jaar op een eiland staan en waar de gemeente nooit iets over 

zegt? Inspreker is van mening dat deze bouwwerken moeten mogen blijven staan. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.2 en 2.3  voor onze reactie. 

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

4. Wij zijn van mening dat het legaliseren van de bedoelde bouwwerken een onaanvaardbaar ruimtelijk 

effect heeft, en een verkeerd signaal afgeeft naar perceeleigenaren die conform het bestemmingsplan 

hebben gehandeld. Het legaliseren van bouwwerken die na vaststelling van het vigerende 

bestemmingsplan  zonder vergunning tot stand zijn gekomen, moet worden  beschouwd als een 

nieuwe  planologische  ontwikkeling. Dit is een ontwikkeling die in strijd is met het gemeentelijke en 

provinciale beleid voor het gebied, vanwege de benodigde bescherming van natuur en landschap. 

Een legalisering zal dan ook stuiten op wetgeving met betrekking tot Natura2000 en de EHS. Voorts is 

de gemeente van mening dat gedurende de looptijd van het vigerende bestemmingsplan voldoende 

duidelijk is geweest wat de regels zijn ten aanzien van bouwen in de Kievitsbuurten. Daarnaast zijn er 

voldoende openbare informatiebronnen om te raadplegen voor welke zaken vergunning moet worden 

aangevraagd, en hoe dat in zijn werk gaat. 

 

Braams, R.J.C. (namens jachthaven Manten) 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Ten aanzien van paragraaf 5.1 van de toelichting geeft inspreker aan dat het gewenste zomerpeil 1,10 

meter onder NAP is. 

2. Ten aanzien van tabel 5.1 in de toelichting geeft inspreker aan dat de “niet-broedvogelsoorten” 

aanscholver en nonnetje niet (meer) in het gebied aanwezig zijn. De overige genoemde soort zijn 

zowel broedend als niet broedend aanwezig. 

3. Ten aanzien van paragraaf 5.7 van de toelichting wordt geadviseerd ook een verbeelding van het 

grondwaterbeschermingsgebied Bethunepolder op te nemen. 

4. In paragraaf 5.8 worden o.a. jachthavens als milieuhinderlijk bedrijf omschreven, inspreker herkent 

zich niet in die typering. 

5. Ten aanzien van de regels suggereert inspreker om aan te sluiten bij het in procedure zijnde 

bestemmingsplan Plassengebied van gemeente Wijdemeren. Dit met als doel om uniformiteit te 

bereiken voor zaken als bouwhoogten, oppervlakten of inhoud van bedrijfswoningen, breedte steigers, 

bebouwingspercentages etc. 

6. Voorts mist het bestemmingsplan een parkeernorm voor bedrijven. 

7. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost 1978 mist in het voorontwerp 

een compensatieregeling voor oeverlijnverplaatsing. 

8. In artikel 15.2.2 wordt “bouwvergunning” genoemd waar dit “omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen” zou moeten zijn. 

 

Commentaar gemeente 

1. De genoemde paragraaf is een beschrijving van de bestaande situatie en de werking van het 

watergebiedsplan. Als inspreker andere wensen heeft ten aanzien van het waterpeil, kan dit worden 

aangekaart bij Waternet. 

2. De genoemde tabel geeft aan met welke soorten rekening gehouden moet worden, gelet op het 

biotoop. Als de soorten niet recent zijn waargenomen betekent dat niet dat er geen rekening meer 
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mee gehouden hoeft te worden. Overigens zijn Aalscholver en Nonnetje vrij algemene soorten in het 

plassengebied en de Vechtstreek, de laatste voornamelijk bij vorst.  

3. Deze suggestie nemen wij over. 

4. In het kader van de Wet milieubeheer wordt gesproken van milieuhinderlijke functies (heeft effect  

gevoelige functies) en milieugevoelige functies (ondervindt effect van hinderlijke functies). 

Jachthavens worden gerekend onder de milieuhinderlijke functies. Dat inspreker zich niet in deze 

typering herkent is positief, maar verandert in planologische zin niets aan de milieueisen.  

5. Vooropgesteld moet worden dat het genoemde bestemmingsplan ook nog in de voorontwerpfase zit. 

Inspreker geeft terecht aan dat het belangrijk is om aan te sluiten op aangrenzende 

bestemmingsplannen, ook als deze tot een andere gemeente behoren. De Kievitsbuurten vormen 

echter ook binnen het plassengebied een uniek gebied waar van oudsher relatief hoge 

recreatiewoningen voorkomen. Dit gegeven achten wij belangrijker dan dat één lijn getrokken moet 

worden in het plassengebied. Wel is de voorgestelde regeling voor bergingen bij recreatiewoningen  in 

de bestemming Groen, vergelijkbaar met de bestemming Recreatie van het genoemde 

bestemmingsplan. Ten aanzien van steigers geven wij de voorkeur aan de door ons voorgestelde 

regeling, waar iets meer flexibiliteit voor de vormgeving in zit. 

6. In het plangebied zijn drie instellingen met een verkeersaantrekkende werking aanwezig, twee 

jachthavens en een natuurzwembad. Wij achten het niet redelijk deze lang bestaande functies te 

verplichten aan een vastgestelde parkeernorm te voldoen.  

Het voorontwerpplan bevatte artikel 18 waarin de uitsluiting van de aanvullende werking van de 

bouwverordening was opgenomen. 29 november jl. is het wetsvoorstel Reparatiewet BZK 2014 in 

werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de grondslag in de Woningwet is verdwenen om 

stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening op te nemen. Dit betekent dat voor plannen 

die vanaf 29 november 2014 worden vastgesteld de stedenbouwkundige bepalingen uit de 

Bouwverordening geen aanvullende werking meer hebben. Dit betreft met name de bepalingen over 

het parkeren. Immers, bij elke bouwaanvraag kwam via de toetsing aan de Bouwverordening de vraag 

aan de orde of bij het bouwplan wel voldoende parkeergelegenheid wordt of kan worden gerealiseerd. 

Nu de grondslag aan deze bepalingen in de Bouwverordening is komen te vervallen, kan hier ook niet 

meer aan worden getoetst. Om het parkeren ook bij bouwaanvragen op grond van plannen  die na 29 

november 2014 worden vastgesteld een beoordelingscriterium te laten zijn, moeten deze aspecten 

een regeling in het bestemmingsplan krijgen. In artikel 21 is een algemene parkeerregeling 

opgenomen, waarin is opgenomen dat voldaan dient te worden aan de normen van het gemeentelijke 

parkeerbeleid. 

7. Het is ons niet volledig helder wat hiermee wordt bedoeld, maar in artikel 11.4.1 is een artikel 

opgenomen om legakker herstel uit te voeren. 

8. Deze correctie nemen wij over. 
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Brink, E.H. van den 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker is het eens met de beleidslijn om de Kievitsbuurten in de natuurlijk staat te behouden en 

geen nieuwe recreatieverblijven toe te staan in. 

2. Inspreker acht het met het eerste punt in strijd dat “verlanding” van de legakkers wordt mogelijk 

gemaakt, omdat hierdoor een moeras ontstaat. 

3. De mogelijkheid om bergingen te bouwen van ruim 2 meter zal voor de verleiding zorgen om er in te 

gaan wonen, ook dit is in strijd met het genoemde onder 1. Inspreker spreekt de angst uit dat het 

Plassenschap Loosdrecht e.o. haar eilanden zal verkopen als wordt toegestaan om bergingen op 

onbebouwde legakkers te bouwen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit nemen wij voor kennisgeving aan. 

2. In het ontwerp zullen deze teksten worden verduidelijkt.  Het begrip “verlanding” wordt in de toelichting 

enkel genoemd als een mogelijk item in de toekomstvisie voor het plassengebied.  Op initiatief van 

Waternet wordt gesproken over een proef met het verplaatsen van veenslib. Door afgelegen delen 

van trekgaten te verontdiepen met overtollig veenslib, worden natuurvriendelijke oevers mogelijk 

gemaakt. De vegetatie die daar kan groeien, moet voor een positief effect zorgen op de waterkwaliteit. 

Uiteindelijk zou in afgelegen delen natuurlijke verlanding kunnen plaatsvinden. Een proces van vele 

jaren waarbij resten van waterplanten omvormen tot een laag humus.  

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

 

Brink, fam. van den 1-8-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

 

1. Insprekers geven aan dat het noordelijke eiland op perceel F1346 te is klein ingetekend. Aan de 

zuidwest zijde loopt het eiland bijna tot aan perceel F1464, aan de noordoostzijde liep het eiland in 

het verleden bijna tot aan F1613. 

2. Het zuidelijke eiland op perceel F1346 is aan de noordoostzijde recht beschoeid en er loopt een sloot 

van circa 1 meter tussen dit eiland en het naastgelegen eiland. In het voorontwerpbestemmingsplan 

zijn de twee betreffende eilanden onterecht aan elkaar getekend. 

3. In bijlage 1 van de regels, de tabel met afmetingen van recreatieverblijven, zijn niet de juiste 

afmetingen opgegeven voor het recreatieverblijf op het zuidelijke eiland, aangeduid met sr-48. Het 

juiste oppervlak moet 57 m2 zijn. 

4. Op het zuidelijke eiland is een hondenkennel aanwezig van circa 3 bij 4 meter. Insprekers geven aan 

dat deze niet is ingetekend in het voorontwerpbestemmingsplan. 

5. Insprekers stellen voor ook eigenaren in de ZK de mogelijkheid te geven hun huisje kwalitatief beter 

passend in het gebied te verbeteren, dit komt het gebied ten goede. In hun situatie is daarbij 

aangegeven bijvoorbeeld flexibeler om te gaan met de hoogtematen omdat het nu hierdoor niet 

mogelijk is om op een dag het huidige "modern" vormgegeven verblijf te vervangen door een typisch 

Loosdrechts huisje. Vroeger is er een dergelijk traditioneel huisje aanwezig geweest, waarschijnlijk 

met hogere goot en nokhoogte dan het huidige verblijf. 

6. Insprekers zien graag een mogelijkheid om ook in de zuidelijke Kievitsbuurt een vlonder aan de 

waterzijde te kunnen realiseren, bijvoorbeeld met de afmetingen van 0,8 bij 10 meter. 

7. Insprekers zijn het eens met het voorstel om bergingen toe te staan op onbebouwde legakkers. Wel 

verzoeken ze als extra voorwaarde toe te voegen, dat deze ten minste 5 meter van de kop en in de 

lengterichting van het eiland worden gerealiseerd. Verder moeten materialen en gereedschappen 

verplicht in het schuurtje worden opgeslagen. Aan drie zijden van de berging moet hoog opgaande 

begroeiing worden geplant. Dit alles ter bescherming van de landschappelijke waarden van de 

zuidelijke Kievitsbuurt. 

8. Insprekers willen graag het recht behouden op grond van het overgangsrecht een typisch Kievitsbuurt 

huisje uit 1932 en steigers cq vlonders terug te mogen bouwen zoals dat er voor de afbraak in 1987 

heeft gestaan. Met dezelfde rechtsgronden zijn er immers huisjes (terug) gebouwd op onbewoonde 

eilanden die vroeger wel bebouwd waren. 

9. Betekent “verlanden” het weg laten spoelen van eilanden en dieper water creëren? In ieder geval 

moet het worden overgelaten aan de eigenaren van de eilanden. Het mag er niet toe leiden dat het 
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eigenaren wordt verboden hun legakker tegen erosie te beschermen. Wat houden in verband 

hiermee de “pilots” in? 

 

Commentaar gemeente 

1. De inspraakreactie is juist, het bestemmingsvlak aan de westzijde wordt vergroot 

2. De inspraakreactie is juist, het bestemmingsvlak bij de woning wordt aangepast en water (1 meter 

breed) wordt als zodanig bestemd. 

3. Uit raadpleging van het archief blijkt inderdaad dat 57m2 het juiste oppervlak is. Dit zal worden 

aangepast in de betreffende bijlage. 

4. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat het genoemde bouwwerk legaal aanwezig is, zij het met een 

oppervlakte van 6 meter bij 2 meter, en een hoogte van 1,70. Op de betreffende locatie zal een 

aanduiding worden opgenomen voor een bijbehorend bouwwerk. Op basis van artikel 17.2 mogen de 

bestaande maten behouden blijven. 

5. Vanuit welstandsoverwegingen zijn dergelijke initiatieven wenselijk waarbij we ons willen beperken tot 

de situaties die aantoonbaar hebben bestaan. Als de insprekers concrete plannen hebben om te 

herstellen wat er vroeger heeft gestaan, zijn wij bereid om naar de plannen te kijken. Een goed 

onderbouwd verzoek kan eventueel in de loop van het bestemmingsplanproces worden meegenomen. 

6. Vanwege de status als Vogelrichtlijngebied (Natura2000) wordt zeer terughoudend omgegaan met het 

toestaan van bebouwing en verharding in het gebied met de bestemming Natuur. Een algemene 

regeling voor vlonders achten wij daarom niet aanvaardbaar. Wel zal in de regels voor de 

bestemmingen Groen en Natuur de mogelijkheid worden toegevoegd om een dekplank van 30 cm 

breed op de beschoeiing aan te brengen.  

7. Alhoewel dergelijke voorwaarden bijdragen aan een betere landschappelijke inpassing, achten wij de 

uitvoering daarvan niet haalbaar. Ten eerste is een bestemmingsplan niet bedoeld om zaken af te 

dwingen, en ten tweede kan er niet van worden uitgegaan dat de voorwaarden op elk perceel 

uitvoerbaar zijn.  

8. Voor het huisje verwijzen we naar het genoemde onder 5. Anders dan bij het herstel van historische 

huisjes is herstel van grote steigers geen wenselijke ontwikkeling, gelet op de landschaps- en 

natuurwaarden van de trekgaten. Op basis van artikel 17.2 wordt het wel toegestaan bestaande 

steigers in stand te houden, of te realiseren als hier reeds vergunning voor is verleend. 

9. In het ontwerp zullen deze teksten worden verduidelijkt.  Het begrip “verlanding” wordt in de toelichting 

enkel genoemd als een mogelijk item in de toekomstvisie voor het plassengebied.  Op initiatief van 

Waternet wordt gesproken over een proef met het verplaatsen van veenslib. Door afgelegen delen 

van trekgaten te verontdiepen met overtollig veenslib, worden natuurvriendelijke oevers mogelijk 

gemaakt. De vegetatie die daar kan groeien, moet voor een positief effect zorgen op de waterkwaliteit. 

Uiteindelijk zou in afgelegen delen natuurlijke verlanding kunnen plaatsvinden. Een proces van vele 

jaren waarbij resten van waterplanten omvormen tot een laag humus. 

 

Bunschoten, van 12-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat de oude woning/café op Nieuweweg 9, perceel  F1835 rechtmatig als 

permanente woning in gebruik is. Enkele bijgevoegde documenten dienen ter onderbouwing hiervan. 

Verzocht wordt de bestemming hier op aan te passen. 

2. Inspreker verzoekt tevens het overige deel van het perceel weer als Jachthaven te bestemmen, ten 

einde rondvaarten met “De Houten Diamant” te kunnen blijven uitvoeren. 

3. Ten slotte vermeldt inspreker een lopende rechtzaak over het eigendom van jachthaven Ruimzicht. 

Inspreker geeft aan een optie tot koop te hebben welke niet wordt gerespecteerd. 

 

Commentaar gemeente 

1. In het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Jachthaven, jachtwerf’. Op grond 

van artikel 8 lid 2 sub b is per bedrijf met een bedrijfsoppervlakte van minimaal één hectare, één 

bedrijfswoning toegestaan. Van oorsprong was er op het perceel F1360  sprake van één jachthaven 

bedrijf, waarvan de woning op Nieuweweg 8 in gebruik was als bedrijfswoning. Het afgesplitste 

perceel F1835 is te klein om aanspraak te maken op een aparte bedrijfswoning, dit in samenhang met 

het genoemde onder 2. Het gebouw waar inspreker op doelt diende oorspronkelijk als café of 

clubhuis, hetgeen is toegestaan op grond van artikel 8 lid 1. In een brief van de gemeente Breukelen 

naar aanleiding van  een verzoek om toekenning van een huisnummer, verzonden op 29 juni 1995, 
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wordt het gebouw aangeduid als woning. Blijkens een uittreksel van het kadaster uit 1994 waren er op 

het perceel F1360 twee huizen aanwezig.  Alhoewel hierdoor bij inspreker bepaalde verwachtingen 

kunnen zijn ontstaan, is geen formeel besluit bekend over de bewoning van het gebouw. De 

aanduiding (rw) wordt vervangen door een bouwvlak. Het pand wordt niet bestemd om te wonen. 

2. Het initiatief past binnen het vigerende bestemmingsplan. Er geldt binnen het bestemmingsplan geen 

beperking voor het aantal jachthavens binnen het bestemmingsvlak. Om die reden zal voor dit perceel 

weer de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ worden opgenomen.  

3. Deze informatie nemen wij voor kennisgeving aan. 

 

Bunte, H. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat voor het perceel F1707 (voorheen deel uitmakend van F1459) een kampeer 

en tenthuisvergunning is geweest. Omdat een vorige eigenaar deze niet tijdig heeft verlengd is het 

tenthuis verdwenen. Het tenthuis had de afmetingen van 3,02 meter bij 2,25 meter en was gebouwd 

op een vlonder. Het is niet exact welke jaren het tenthuis er feitelijk heeft gestaan. Met het oog op 

tussentijds vergunde en bepaalde gedoogde situaties, vraagt inspreker wat er mogelijk is ter 

vervanging van het verdwenen tenthuis.  

 

Commentaar gemeente 

1. Het is in deze situatie niet mogelijk een aanduiding op te nemen voor een recreatieverblijf. Aangezien 

het tenthuis is verdwenen en de ontheffing is verlopen, zou dit moeten worden gezien als de 

toevoeging van een nieuw recreatieverblijf. Het beleid voor de Kievitsbuurten is dat geen nieuwe 

recreatieverblijven worden toegestaan. 

 

Deenik, H.J. 24-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat op het perceel F102 (Kalverstraat 39) een brug ontbreekt op de verbeelding, 

die het hoofdeiland verbindt met het tweede eiland. 

2. Voorts mist op de verbeelding bij het recreatieverblijf ’t Woelwaternest de omloop, steigers/terrassen, 

botenhuis en een later aangebouwde buitenberging. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat de brug legaal aanwezig is. De bestemming waarbinnen de brug 

aanwezig is wordt aangepast. Binnen deze bestemming is een brug algemeen toegestaan. 

2. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat het botenhuis legaal aanwezig is. Deze zal worden aangeduid in 

het ontwerpbestemmingsplan. De buitenberging staat binnen maximaal toegestane afstand  van het 

hoofdverblijf, en hoeft daarom niet te worden aangeduid .  Voor de overige ontbrekende bouwwerken 

verwijzen wij naar paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

 

Deiters, fam. 21-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op perceel F1911 ontbreekt op de verbeelding schuur die hier reeds jaren aanwezig is. Uit schriftelijke 

communicatie en kaarten van de gemeente Breukelen blijkt dat de schuur in ieder geval sinds 1998 

bekend is en valt onder het overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan. In 1999 is de schuur 

met vergunning van de gemeente Breukelen vergroot en enkele decimeters verplaatst. 

2. Ook blijkt uit correspondentie dat de gemeente Breukelen al in 1998 op de hoogte was, van het 

gebruik van de bovenverdieping van het botenhuis als slaapvertrek. Inspreker verzoekt aan het 

botenhuis de aanduiding “botenberging met zomeronderkomen op de bovenverdieping” te geven.  

3. De eerder genoemde schuur heeft in de huidige situatie een golfplaten dak, omdat de maximaal 

toegestane hoogte van 2,90 meter te laag is voor het realiseren van een rieten kap. Inspreker verzoekt 

in de regels van het bestemmingsplan alsnog een rieten kap op de schuur mogelijk te maken. 

4. Achter de recreatiewoning is nog een vlonder gelegen. Inspreker verzoekt hier indien nodig rekening 

mee te houden in het bestemmingsplan.   
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Commentaar gemeente 

1. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat de schuur legaal aanwezig is. Deze zal worden aangeduid in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

2. De aanduiding in het voorontwerp is onjuist. De hoofdfunctie van het bouwwerk is botenhuis, horend 

bij het recreatieverblijf “De Kievitsbuurt”. In het ontwerpbestemmingsplan zal het botenhuis als 

zodanig worden aangeduid. Het slaapvertrek is op grond van de inventarisaties legaal aanwezig en 

zal tevens worden aangeduid. 

3. Aan artikel 17.1 van de regels zal “dakriet” worden toegevoegd als ondergeschikt bouwdeel, zodat 

een kleine overschrijding van de hoogtemaat is toegestaan. 

4. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

 

Dijkers, C. 26-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft aan dat langs perceel F1313 geruime tijd een opgebouwde marinesloep heeft gelegen. 

Verzocht wordt deze aan te duiden als recreatieark. 
2. Tevens op perceel F1313 ontbreekt een toiletgebouw op de bestemmingsplankaart, die is gesitueerd 

op de zuidwest punt van het eiland. 
3. Inspreker geeft aan dat twee schuurtjes/bergingen op de westkant van perceel F1312 niet zijn 

aangegeven op de bestemmingsplankaart. 
4. Inspreker geeft aan dat er tegen de regels in veel wordt hardgevaren in het gebied. De golfslag die 

daardoor ontstaat is schadelijk voor het gebied. De gemeente wordt verzocht meer handhavend op te 
treden. 

5. Inspreker ervaart veel hinder van de toenemende ganzenpopulatie op en rond de genoemde 
legakkers. Gemeente wordt verzocht medewerking of steun te verlenen aan acties om de populatie 
terug te dringen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Alhoewel het genoemde object voorkomt in oude inventarisaties, is deze al geruime tijd niet meer 

aanwezig. Eerder al is bij een planologische procedure hieromtrent besloten dat het plaatsen van een 

nieuw verblijf moet worden gezien als het toevoegen van een recreatieverblijf.  Het beleid voor de 

Kievitsbuurten is dat geen nieuwe recreatieverblijven worden toegestaan. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

3. Voor deze schuurtjes geldt hetzelfde principe als genoemd onder 1. Uit de inventarisaties blijkt dat in 

1975 een bouwvallig en een ingestort schuurtje aanwezig waren. In 2011 was enkel opslag aanwezig.  

4. In het Besluit motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2003 zijn regels vastgelegd over maximum 

snelheden voor motorboten. Het afgegeven signaal zal met het Plassenschap Loosdrecht e.o. worden 

gecommuniceerd. 

5. Vooropgesteld moet worden dat het genoemde perceel is gelegen in Natura 2000 en EHS-gebied. De 

recreatiefunctie is hier ondergeschikt aan de natuurfunctie. De gemeente zal met het Plassenschap 

Loosdrecht e.o. en Natuurmonumenten in overleg treden of de genoemde ontwikkeling ook negatieve 

gevolgen heeft voor de natuurwaarden van het gebied. 

  

Diepeningen, F. van 8-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft aan dat de familie twee percelen naast elkaar in eigendom heeft, in de noordelijke 

Kievitsbuurt. Op het perceel F1389 is de bebouwing terecht aangeduid als recreatieverblijf (SR-1). Op 
het perceel F1390 ontbreekt echter de aanduiding voor de ter plaatse aanwezige bebouwing. 
Inspreker vraagt of het mogelijk is dat dit gebouw eveneens wordt aangeduid met SR-1, om gebruikt 
te kunnen worden recreatiewoning. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit raadpleging van het archief blijkt dat er legaal een berging aanwezig is. De berging zal met een 

aanduiding worden meegenomen in het bestemmingsplan.   Omzetting naar een recreatieverblijf is 

niet mogelijk. Het beleid voor de Kievitsbuurten is dat geen nieuwe recreatieverblijven worden 

toegestaan. 
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Faber, P.W.G. 15-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan de plannen voor bergingen op onbebouwde percelen zeer prettig te vinden. 

Inspreker is eigenaar van het perceel F1784, en steekt samen met de eigenaar van perceel F1783 al 

jaren veel energie in het onderhoud van de legakker. Het hiervoor benodigde gereedschap en tevens 

tuinstoelen en kussens kunnen nu niet in de winter achterblijven op het eiland, maar moeten mee naar 

huis genomen worden. Met het ouder worden, wordt ook het vervoer van de spullen steeds lastiger. 

Inspreker zou wel graag zien dat bergingen in bovengenoemde regeling 6 m2 mogen worden, waar nu 

4 m2 wordt voorgesteld. Voor het onder 1 genoemde gebruik is 4 m2 te klein. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie.  

 

Godefrooij, J. 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker merkt op dat er in het voorontwerpbestemmingsplan geen aandacht wordt geschonken aan 

de toegankelijkheid en bevaarbaarheid van de trekgaten. Dit is van belang voor de recreatievaart 

maar ook voor beroepsvaart, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud. Het belang zou tenminste 

genoemd moeten worden. 

2. Inspreker is gelukkig met bouwmogelijkheid voor bergingen bij recreatieverblijven, maar niet met de 

regel dat deze op maximaal 5 meter van het recreatieverblijf mogen worden gerealiseerd. Elk eiland is 

anders en de gemeente zou er op moeten vertrouwen dat perceeleigenaren naar eigen inzicht voor 

een goede inpassing in het landschap zorgen. Vanwege de aanwezigheid van bordessen, terrassen 

en gazons is het vaak juist niet fraai om een berging op korte afstand te bouwen. Als uit het 

beeldkwaliteitsplan wordt geciteerd dat stereotiepe huisjes een bedreiging vormen voor het gebied, 

dan draagt deze vorm van regelzucht  daar juist aan bij. 

3. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt het een en ander geschreven over natuurvriendelijke 

oevers. Inspreker is van mening dat dit van toepassing kan zijn op laagveengebieden met geringe 

waterdiepten. De enige manier om legakkers in de Kievitsbuurten te behouden is met 

damwandachtige constructies. Meer natuurlijke vormen van beschoeiing (zoals wilgenvlechtwerk) is in 

het verleden mislukt. 

4. In verband met het genoemde onder punt 3 is ook het waterpeil relevant. De rietgroei zou bevorderd 

worden door een hoog winterpeil en een laag zomerpeil, waar dit nu door het waterschap andersom 

wordt gedaan. 

5. Ten aanzien van de toekomstvisie geeft inspreker aan dat met de beperkte overheidsmiddelen, 

particuliere eigenaren met de zorg voor hun bezit de waarde van het gebied in stand houden. 

 

Commentaar gemeente 

1. Inspreker geeft terecht aan dat het genoemde gebruik enigszins onderbelicht is gebleven. In de 

toelichting zal hier onder paragraaf 3.4 (recreatief gebruik) en 3.5 (waterverkeersfunctie) meer 

aandacht aan worden besteed. 

2. Er moet een balans worden gezocht  tussen het bieden van voldoende opberggelegenheid en het 

openhouden van het landschap. Om het beeld van verstening zo veel mogelijk te beperken, is het 

wenselijk als deze nieuwe bergingen worden geclusterd bij het recreatieobject. Wel wordt de grens 

van 5 meter opgerekt  tot 10 meter om iets meer ruimte te bieden. 

3. Alhoewel genoemd in de toelichting, is het aanbrengen van natuurvriendelijke oever geen 

beleidsvoornemen van dit bestemmingsplan. In de toekomstvisie voor het plassengebied zullen oude 

en nieuwe ideeën om legakkers te beschoeien worden getoetst op haalbaarheid.  

4. Door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is in 2009 een peilbesluit genomen mede voor de 

Kievitsbuurten, waarin inderdaad sprake is van een hoog zomerpeil en een laag winterpeil. In 

paragraaf 5.1 van de toelichting zijn de argumenten van AGV voor dit besluit genoemd. Wij adviseren 

inspreker haar standpunt bij AGV aan te dragen wanneer een nieuw peilbesluit in voorbereiding is. 

5. Dit standpunt onderschrijven wij volledig. Het is dan ook de bedoeling dat de perceeleigenaren nauw 

bij de toekomstvisie voor het plassengebied zullen worden betrokken. 
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Grimme, A. 25-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker is van mening dat het voorontwerp er goed uit ziet. 

2. Om de bestaande situatie op perceel F226  te kunnen behouden wil inspreker graag weten hoe daar 

duidelijkheid over kan worden verkregen. Is het nodig om foto’s te maken? 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit nemen wij voor kennisgeving aan. 

2. Deze vraag houdt verband met een punt dat door veel insprekers is aangedragen. Zie paragraaf 2.5 

voor onze uitleg.  

 

Ham, F.H. van den 17-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft aan dat voor het perceel F331 een vergunning is verleend voor het realiseren van een 

plankier. De plankier staat niet aangegeven op de verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan.  
2. Inspreker geeft aan dat de oppervlakte van recreatieverblijf De Droogakker niet goed is opgenomen in 

bijlage 1 van de regels. Met toepassing van het overgangsrecht is het verblijf met 15% vergroot tot 
40,60 m2. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

2. Uit raadpleging van oude inventarisaties blijkt inderdaad dat het juiste oppervlak 40,60 m2 is. Dit zal 

worden aangepast in de betreffende bijlage. 

Herinckx, M.L. 27-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat er op het perceel F1808 een aanduiding voor het ter plaatse aanwezige 

recreatieverblijf mist. Omstreeks het jaar 1993 is de stacaravan erkent als recreatiewoning. Met 

vergunning van de gemeente van 20-9-2004 is het verblijf geheel vernieuwd tot een vast bouwwerk. 

In bijlage 1 van de regels, de lijst met afmetingen van verblijven in de zuidelijke Kievitsbuurt, wordt 

het verblijf wel genoemd onder de aanduiding sr-13. Het heeft er de schijn van dat deze aanduiding 

abusievelijk op het botenhuis van het naastgelegen perceel is ingetekend. 

2. Het oppervlakte van het recreatieverblijf is onjuist weergeven in bijlage 1 van de regels. Na opmeten 

geeft inspreker aan dat het verblijf 9,17 bij 5,32 meter groot is, inclusief de berging. 

3. Bij de wijziging van een bestemmingsplan is het gebruikelijk dat er opnieuw 10% 

uitbreidingsmogelijkheid is. Inspreker mist een dergelijke regeling in het voorontwerp. Verzocht wordt 

een algemene uitbreidingsregeling op te nemen van 10% van de bestaande afmetingen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Inspreker heeft gelijk dat de aanduiding op het verkeerde gebouw terecht is gekomen. De aanduiding 

zal in het ontwerp op de juiste plaats worden ingetekend. 

2. Inspreker geeft aan dat sprake is van de maatvoering 9.17 x 5.32. Hierbij wordt een tegen de caravan 

aangebouwd afdak meegenomen. Evenwel is het niet juist dit mee te nemen bij de oppervlakte van 

het recreatieverblijf. De geïnventariseerde maten zijn 9.20 x 3.72 m kortom 34,25 m2. Dit zal worden 

aangepast in de betreffende bijlage. 

3. Niet duidelijk is waar inspreker op baseert dat een dergelijke uitbreidingsregeling gebruikelijk is. Op 

basis van de huidige wetgeving moeten bestemmingsplannen iedere tien jaar opnieuw worden 

vastgesteld. Gelet op aanwezige natuur- en landschapswaarden is het niet wenselijk steeds nieuwe 

uitbreidingen mogelijk te maken. Mogelijk doelt inspreker op de uitbreidingsmogelijkheden die in het 

vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen onder het overgangsrecht. Het verschil is dat veel 

recreatieverblijven niet langer onder het overgangsrecht vallen, maar als recreatieverblijven in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen. 
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Heusden, B. van (Heusden Watersport) 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het perceel F2205 , gelegen achter Scheendijk 24, heeft in het voorontwerp de bestemming Groen - 

Landschapswaarden. Inspreker geeft aan dat dit perceel sinds jaar en dag met instemming van het 

Plassenschap als jachthaven wordt gebruikt. Verzocht wordt de bestemming te wijzigen naar 

Recreatie – Jachthaven. 

2. Op het vaste deel van het perceel, ongeveer ter hoogte van het ten noorden gelegen perceel F1559, 

staan twee caravans, zes steigers en een bergkist. Genoemde bouwwerken ontbreken op de 

verbeelding. 

3. Een verdwenen legakker ten oosten van het vaste deel is onjuist ingetekend. Voorheen was dit een 

legakker bestaande uit drie delen. Verzocht wordt de oorspronkelijke situatie te bestemmen als Groen 

– Landschapswaarden. 

4. Op het onder 3 genoemde stuk legakker hebben in het verleden ook drie caravans gestaan. Verzocht 

wordt deze in het bestemmingsplan mee te nemen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Van een dergelijk besluit hebben wij geen kennis. Wel zijn wij door Recreatie Midden Nederland 

geïnformeerd over aanschrijvingen tegen illegale steigers, en overtredingen met afgemeerde 

onbemande boten op het niet meer bestaande perceel F1323. Wij vermoeden dat het betrekking heeft 

op dezelfde locatie. Wij zien geen aanleiding om de bestemming aan te passen. 

2. De op de luchtfoto’s zichtbare caravans vallen net buiten het plangebied van bestemmingsplan 

Kievitsbuurten. Voor dit deel van het perceel is het bestemmingsplan ‘300 Meterstrook Scheendijk 

noord’ van kracht. Mochten de overige genoemde bouwwerken wel in het plangebied aanwezig zijn, 

dan verwijzen wij voor onze reactie naar paragraaf 2.5 van deze nota. 

3. Het bestemmingsvlak tussen de eilanden wordt verlengd. 

4. Het opnemen van deze verdwenen caravans als recreatieverblijf is niet mogelijk. Het vervangen van 

recreatieverblijven die al geruime tijd zijn verdwenen, en tevens niet volgens het vigerende 

bestemmingsplan terug te bouwen zijn, wordt gezien als het toevoegen van nieuwe recreatie 

verblijven.  Het beleid voor de Kievitsbuurten is dat geen nieuwe recreatieverblijven worden 

toegestaan. 

 

Heusden, O. & E. van 29-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Insprekers geven aan dat op perceel F1386 een botenloods niet is ingetekend op de verbeelding. De 

botenloods is al van voor 1976 en staat wel in het vigerende bestemmingsplan. Verzocht wordt de 

botenloods ook in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit raadpleging van de inventarisatie uit 1976 blijkt dat een botenhuis aanwezig was van 3.30 m x 7.40 

m . Deze zal worden aangeduid in het bestemmingsplan. 

 

 

Heusden, O.M. van 31-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker is van mening dat het perceel F11 de bestemming ‘Jachthaven’ zou moeten krijgen. Dit is 

bij de vaststelling van het bestemmingslpan ‘300 Meterstrook Scheendijk noord’ toegezegd door een 

ambtenaar van de voormalige gemeente Breukelen; 

2. Op de meest westelijke legakker op perceel F1991 mist op de verbeelding een bergkist; 

3. Tevens op perceel F1991 zijn in de loop der tijd delen van de legakkers onder water verdwenen. 

Verzocht wordt deze delen weer als “land” te bestemmen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Van een toezegging, als deze al rechtskracht zou hebben, is bij de gemeente niets bekend. Het 

bestemmen als jachthaven moet worden gezien als een nieuwe planologische ontwikkeling. Voordat 

een dergelijke ontwikkeling kan worden meegenomen in het bestemmingsplan, zal moeten zijn 
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aangetoond dat hiertegen geen ruimtelijke bezwaren bestaan. De te verwachten effecten op het 

gebied van ecologie zijn groot, aangezien het perceel is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. 

Vooralsnog is er geen grond om de bestemming te wijzigingen. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

3. Het bestemmingsvlak tussen de eilanden wordt verlengd. 

 

Hillebrand, R. 17-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan op verschillende verbeeldingen van het bestemmingsplan, de ene keer wel en de 

andere keer niet de aanwezige steiger te zien. Verzocht wordt deze in de uiteindelijke versie van het 

bestemmingsplan goed op te nemen. 

2. Op de verbeelding is voorbij de steiger een inspringing in de legakker te zien. De vergunde 

beschoeiing heeft deze inspringing niet. In werkelijkheid zit de inspringing pas aan de andere zijde van 

de perceelsgrens.  

3. Op meer dan vijf meter van het recreatieverblijf staan drie bijbehorende bouwwerken. Deze 

bouwwerken zijn bekend bij de gemeente, op basis van een opname uit 6-4-1994 die in het archief is 

bewaard. Verzocht wordt deze bouwwerken op te nemen op de verbeelding. 

4. Inspreker prefereert boven het genoemde in punt 3, om het oppervlakte van de genoemde 

bouwwerken te salderen voor één nieuw bouwwerk van 8,22 m2. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

2. De inspringing is aangepast. 

3. Uit inventarisatiegegevens van 1976 blijkt dat één schuur met een oppervlak van 2,05 bij 1,30 meter 

legaal aanwezig is. Deze zal worden aangeduid in het ontwerpbestemmingsplan. Verder zijn ons 

alleen een bergkist en opslag van bouwmaterialen bekend, hiervoor verwijzen we naar paragraaf 2.5 

van deze nota. De overige genoemde schuren zijn kennelijk na 1976 gerealiseerd zonder 

bouwvergunning, en kunnen derhalve niet in het bestemmingsplan worden meegenomen.  

4. Gelet op het genoemde onder 3 is dit voorstel niet uitvoerbaar. 

 

Hogguer, R.M. & B. 14-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Insprekers geven aan dat een berging op het perceel F1854 niet is ingetekend op de verbeelding van 

het voorontwerpbestemmingsplan. Op 13 april 1995 is vergunning verleend door de gemeente 
Breukelen voor het uitbreiden van de berging. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisaties blijkt dat inderdaad een schuurtje legaal aanwezig is, alleen zou dit volgens 

onze dossiers op perceel F1855 moeten zijn.  Aangezien de schuur  volgens de luchtfoto en 

informatie van het kadaster wel op F1854 staat, zullen wij deze informatie aanhouden en daar een 

aanduiding plaatsen voor een schuur. 

 

Horsten, R. 24-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat op het perceel F1571 enkele zaken niet zijn ingetekend. Het betreft een 

schuur die verder dan vijf meter van het recreatieverblijf staat.  

2. Verder ontbreken steigers (totaal 140 m2), twee drijvende steigers, een botenhelling en een 

vergunning voor een bergkist. 

3. Inspreker is het niet eens met het storten van bagger in de Kievitsbuurten en de geboden 

mogelijkheden voor steigers en bergingen op onbebouwde legakkers. De gemeente wordt verzocht 

onderzoek te doen naar het overdragen van legakkers van het Plassenschap aan particuliere 

eigenaren met een onderhoudsverplichting. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit inventarisatiegegevens blijkt dat de schuur legaal aanwezig is. Deze zal worden aangeduid in het 
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ontwerpbestemmingsplan.  

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

3. Het storten van bagger is geen beleidsvoornemen in het voorliggende bestemmingsplan. Bedoeld is 

om aan te geven welke thema’s en denkrichtingen betrokken zullen worden bij de toekomstvisie voor 

het plassengebied. Dit is een apart traject. De samenhang tussen beide documenten zal waar nodig 

worden toegevoegd aan de toelichting. 

 

Ilsink-Pouw, J.A.C. 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat het voornemen om meer bergingen toe te staan in het gebied zal leiden tot 

aantasting van de natuur- en landschapswaarden. Ongetwijfeld zal het aanleiding geven voor 

clandestiene overnachtingen in de nieuwe bouwwerken. Uitsluitend voor het onderhoud van legakkers 

van tenminste 600m2 landoppervlakte zou een zeer beperkte berging toelaatbaar kunnen zijn. 

2. Op het perceel F230 mist aan de westzijde de uitloop van het eiland, gemeten 4 meter bij 8 meter 

vanaf de steiger bij de recreatiewoning. 

3. Binnen hetzelfde perceel was ten oosten van de genoemde legakker nog een legakker aanwezig, die 

in laatste 4 jaar volledig is verdwenen. Verzocht deze zodanig te bestemmen dat herstel van deze 

legakker tot de mogelijkheden behoort. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie.  

2. Ten westen van de recreatiewoning wordt een vlak toegevoegd aan de legakker. 

3. Op de verschillende luchtfoto’s is deze legakker niet terug te vinden. Via afwijkingsmogelijkheid 

kan hier in de toekomst medewerking aan worden verleend. 

 

Imhof, C. 10-6-2013 

 

NB: Vanwege verkoop van het perceel is de inspraakreactie ingetrokken. Enkele algemene opmerkingen 

uit de reactie zijn van toegevoegde waarde voor het hele bestemmingsplan, en worden daarom alsnog 

weergegeven.  

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het valt inspreker op dat er de begrippen ‘recreatiewoning’ en ‘stacaravan’ naast elkaar worden 

gebruikt maar dat de regels uniform zijn. Inspreker wil graag bevestigd hebben of een stacaravan na 

vaststelling mag worden vervangen door een recreatiewoning. 

2. In artikel 6.4 staat dat voor het aanleggen van vlonders of tegels de bestaande oppervlakte niet mag 

worden overschreden. Inspreker vraagt zich af hoe en waar is vastgelegd wat het bestaande 

oppervlakte is. Hoe moet in dit licht artikel 6.2.2 f. worden gezien? 

3. Inspreker verzoekt voor het genoemde perceel een aanduiding “ligplaats” op te nemen, omdat anders 

op grond van artikel 11.3 i. de bestaande steiger niet als afmeerplaats mag worden gebruikt. 

4. Het lukt inspreker niet via de website www.ruimtelijkeplannen.nl dezelfde verbeelding te vinden als 

degene die op de inloopavond in te zien was. 

 

Commentaar gemeente 

1. Zoals nu wordt voorgesteld mag een stacaravan worden vervangen voor een recreatiewoning.  

2. De verharding is net als de aanwezige bebouwing van tijd tot tijd door ons geïnventariseerd. Zie 

hiervoor ook paragraaf 2.5 van deze nota. Onder 6.2.2 f wordt een aantal zaken genoemd waarbij 

nieuwbouw of vergroting is toegestaan. Bij verharding is gelet op de aanwezige natuurwaarden 

voorgesteld geen uitbreiding toe te staan. 

3. Het artikel heeft een “nee tenzij” principe. Bij uitzondering is het gebruik als ligplaats wel toegestaan, 

namelijk als het “anderszins rechtens is toegestaan”. Hiermee wordt gedoeld op het ‘Ligplaatsenbeleid 

Pleziervaartuigen’ van Plassenschap Loosdrecht e.o.. De regeling voorziet daarmee in dezelfde 

mogelijkheden als nu het geval is. Voor de duidelijkheid zal het ligplaatsenbeleid worden aangehaald 

in paragraaf 6.4 van de toelichting. 

4. De genoemde website is een relatief nieuw platform dat nog niet altijd optimaal functioneert. 

Daarnaast hebben de digitale verbeeldingen (kaarten) een iets ander uiterlijk dan de analoge 

verbeeldingen. In principe moeten de verbeeldingen beleidstechnisch  gelijk aan elkaar zijn. Wij 
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hebben geen concrete aanwijzingen dat het laatste niet het geval was bij het ter inzage leggen van het 

voorontwerpbestemmingsplan Kievitsbuurten. 

 

Jong, P.H. de 21-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat aan de westzijde van perceel F1238 ten onrechte een vlak met de aanduiding 

‘sr-1’ is opgenomen. Op de betreffende plek bevindt zich een schuurtje en een afmeerplaats met 

overkapping, behorende bij recreatiewoning ‘De Piet’. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisaties blijkt dat inderdaad sprake is van een schuur. De aanduiding zal worden 

aangepast naar SR-3.  

 

Jonker, R.D.C. 24-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1355 ontbreekt in het voorontwerpbestemmingsplan alle aanwezige bebouwing. 

Relevant om te noemen is in ieder geval recreatieverblijf “De Merelhoek” en een naastgelegen 

berging. Van alle aanwezige bouwwerken zijn tekeningen aanwezig in het gemeentelijk archief. 

2. Op het perceel F1474 is geen bebouwing aanwezig maar het is wel beschoeid. De vorm die in het 

voorontwerpbestemmingsplan is ingetekend klopt niet met de werkelijkheid. Aan de westzijde van het 

perceel is een watergang van 2 meter breed als scheiding met het naastgelegen perceel.  
3. Op het perceel F403 is een steiger aanwezig die niet staat aangegeven op de verbeelding. 
4. De eilanden van het Plassenschap Loosdrecht e.o. die in het oostelijke verlengde liggen van perceel 

F1610, vormen in werkelijkheid één lang geheel. 

 

Commentaar gemeente 

1. Genoemde bebouwing is abusievelijk niet opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. De 

bebouwing zal overeenkomstig onze inventarisaties worden opgenomen. Dit betekent een zomerhuis 

van 8.60 m x 3.10 m. Daarnaast een schuur van 3 x 2 m op meer dan 5 meter gesitueerd vanuit het 

zomerhuis. 

2. De dwarssloot wordt als zodanig bestemd 

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

4. De drie legakkers worden samengevoegd tot één geheel. Tussen F1610 en de genoemde legakker 

wordt de dwarssloot als zodanig bestemd. 

 

Jurriëns, M.J.S. 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat op perceeel F1008 de volgende bouwwerken niet op de verbeelding zijn 

opgenomen: 

a. de terrassen en trappen daar naartoe die onderdeel uitmaken van de woning; 

b. vlonders en steigers aan de kant van de trekgaten; 

c. een schuurtje op meer dan 5 meter afstand van het recreatieverblijf. 

Voor het schuurtje is vergunning verleend in 1983. De overige genoemde bouwwerken komen voor op 

inventarisatietekeningen van de gemeente. 

2. Inspreker geeft te kennen de vooroverlegreactie van Belangenvereniging Kievitsbuurten volledig te 

onderschrijven. 

3. Middels artikel 6.3.2 worden bergingen op onbebouwde percelen mogelijk gemaakt, zonder dat hier 

voorwaarden aan zijn gesteld. Vanwege de status van de Zuidelijke Kievitsbuurt als Natura2000 – 

vogelrichtlijngebied, zou een aaneengesloten rust- en stiltegebied beter zijn voor de vogelstand. 

 

Commentaar gemeente 

1.   

a. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

b. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

c. Uit onze inventarisatiegegevens blijkt dat er met vergunning een tweede schuurtje aanwezig is, 
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van 150 cm bij 150 cm. Op de betreffende locatie zal een aanduiding SR-3 worden opgenomen. 

2. Zie hoofdstuk 3 voor onze reactie op de genoemde vooroverlegreactie 

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie.  

 

Koning, M. 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op de scheiding van de percelen F1619 en F1620 staat een twee-onder-een-kap recreatiewoning. 

Inspreker verzoekt in bijlage 1. van de regels voor beide percelen een identieke bouwhoogte te 

bepalen, overeenkomstig de bestaande situatie. 

2. Op het perceel F1620 staat een bergkist die niet is aangeduid in het voorontwerp. De bergkist staat 

verder dan 5 meter van de woning. 

3. Inspreker constateert dat veel eilanden in de zuidelijke Kievitsbuurt niet correct zijn ingetekend. Veel 

eilanden zijn inmiddels weggespoeld. 

 

Commentaar gemeente 

1. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is de juiste bouwhoogte van het geheel 3,97 meter. Deze 

hoogte zal ook worden opgenomen voor het perceel F1619. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie.  

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.3 voor onze reactie.  

 

Korte, G.G.C. de 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat het voorontwerp zonder toelichting lastig te begrijpen is voor een leek. 

Verzocht wordt een nieuwe voorlichtingsbijeenkomst te organiseren waarbij verantwoordelijk 

wethouder en ambtenaar een toelichting geven op het beleid; 

2. Bij de bestudering van de verbeelding is het lettertype van de aanduidingen te klein; 

3. Inspreker vindt het onduidelijk dat voor de bestemmingen G-LW en N-LW beide een kleur groen wordt 

gebruikt; 

4. De opstallen op het perceel F444 zijn op de verbeelding zeer globaal ingetekend. De aanduidingen 

voor beschoeiingen, steigers en overige bouwwerken zijn niet waarneembaar op de verbeelding. 

5. Inspreker heeft in het verleden met toezegging van een ambtenaar van de voormalige gemeente 

Breukelen, enkele “facilitaire en ondersteunende” bouwwerken opgericht. In paragraaf 3.2 van de 

startnotitie bestemmingsplan Kievitsbuurten van juni 2010, worden dergelijke bouwwerken als 

ontwikkelingsmogelijkheid genoemd. De betreffende ambtenaar heeft geanticipeerd op dit 

beleidsvoornemen, maar in het voorontwerp is deze niet meer terug te vinden. 

6. Dezelfde ambtenaar heeft volgens inspreker de toezegging gedaan dat het perceel de bestemming G-

LW zou krijgen. Het water op het perceel wordt gebruikt als vaarroute naar jachthaven Ruimzicht. De 

oorspronkelijke reden dat de percelen langs de Kalverstraat geen natuurbestemming hebben, zou zijn 

dat deze dan ook aan de westzijde kunnen worden bereikt. De afspraken moeten terug te vinden zijn 

in het dossier van het perceel F444. 

7. Inspreker stelt voor om uit efficiency overwegingen eenmaal een generaal pardon toe te passen voor 

alle bouwwerken die tijdens de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in het gebied aanwezig 

zijn. Door het gedogen van deze bouwwerken ontstaat een nieuwe 0-situatie die eenvoudiger en 

objectiever te handhaven is. 

 

Commentaar gemeente 

1. Wij zijn het met inspreker eens dat onderdelen van het bestemmingsplan ingewikkeld kunnen zijn voor 

leken. Waar mogelijk zullen wij de regels vereenvoudigen. Waar regels niet eenvoudig kunnen worden 

gemaakt, moet de toelichting een heldere uitleg geven.  Er is bij de inloopavond niet gekozen voor een 

plenair gedeelte met presentatie, omdat uit ervaring is gebleken dat veel mensen informatie over hun 

eigen perceel willen horen. Wij betreuren het dat vanwege de overweldigende belangstelling sommige 

mensen moeilijk aan hun informatie konden komen. Wel is in de weken daarna voldoende 

gelegenheid geweest om op afspraak een nadere toelichting te krijgen van een ambtenaar. Hiervan 

hebben veel perceeleigenaren gebruik gemaakt. Om aan de wens voor een presentatie tegemoet te 

komen, zal bij de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan een tweede informatieavond worden 

organiseert, waarbij de gemeente een toelichting zal geven en de mogelijkheid wordt geboden om 
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beleidsvragen te stellen. 

2. Dit probleem doet zich voor bij afgedrukte exemplaren van pdf-kaarten. Het vergroten van het 

lettertype zal de leesbaarheid van de kaarten niet ten goede komen. Bij het digitaal bekijken van pdf-

kaarten en op www.ruimtelijkeplannen.nl kan worden ingezoomd op de tekst..  

3. Bestemmingsplannen in Nederland moeten tegenwoordig worden opgesteld aan de hand van 

standaarden, zoals vastgelegd in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). Het is 

niet toegestaan andere kleuren te geven aan bestemmingen, dan bepaald in deze standaard. 

4. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie 

5. Een dergelijk voorstel is in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen, zie daarvoor paragraaf 2.4 

van deze nota. Los van het feit dat deze regeling alleen voor onbebouwde percelen van toepassing 

wordt, is een startnotitie of voorontwerpbestemmingsplan geen legitimatie om over te gaan tot 

bouwen. Ons is verder geen informatie bekend waaruit blijkt dat er formeel toestemming is gegeven 

tot de bouw van deze bouwwerken. 

6. De bestemming Natuur is gebruikt om specifieke regels te hanteren voor het deel van het plangebied 

dat binnen de grenzen van Natura2000-gebied “Oostelijke Vechtplassen” valt.  Dit komt grotendeels 

overeen met de bestemming ‘Natuurgebied’ in het vigerende bestemmingsplan. Het smalle deel aan 

de westzijde van de legakker ligt binnen de begrenzing van Natura2000 en is daarom bestemd als 

Natuur. De bestaande steigers zijn in de bestemming Groen gelegen. Anders dan in het vigerende 

bestemmingsplan is het water apart bestemd. Er gelden op grond van de bestemming Water geen 

beperkingen voor de vaarroute. Wij concluderen dat er geen zwaarwegend argument is om de gehele 

legakker te bestemmen als Groen.  

7. Wij zijn van mening dat het legaliseren van de bedoelde bouwwerken een onaanvaardbaar ruimtelijk 

effect heeft, en een verkeerd signaal afgeeft naar perceeleigenaren die conform het bestemmingsplan 

hebben gehandeld. Het legaliseren van bouwwerken die in deze periode zonder vergunning tot stand 

zijn gekomen, moet worden  beschouwd als een nieuwe  planologische  ontwikkeling. Dit is een 

ontwikkeling die in strijd is met het gemeentelijke en provinciale beleid voor het gebied, vanwege de 

benodigde bescherming van natuur en landschap. Een legalisering zal dan ook stuiten op wetgeving 

met betrekking tot Natura2000 en de EHS.  

Voorts is de gemeente van mening dat gedurende de looptijd van het vigerende bestemmingsplan 

voldoende duidelijk is geweest wat de regels zijn ten aanzien van bouwen in de Kievitsbuurten. 

Daarnaast zijn er voldoende openbare informatiebronnen om te raadplegen voor welke zaken 

vergunning moet worden aangevraagd, en hoe dat in zijn werk gaat.  

 

Kruijt, E (namens Scholman) 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat de heer Scholman  in een bouwwerk op perceel F1914 woont, dat 

oorspronkelijk als recreatiewoning is gebouwd, maar al sinds 1980 permanent wordt bewoond. Op 17 

februari 1987 heeft de toenmalige bewoner zich ingeschreven in het GBA van de voormalige 

gemeente Breukelen. Op 8 augustus 1990 is vergunning verleend voor het uitbreiding van de 

recreatiewoning met 15%. In 2008 heeft de heer Scholman van gemeente Breukelen een persoons- 

en objectgebonden gedoogbeschikking ontvangen voor het permanent bewonen van de 

recreatiewoning. Gesteld wordt dat bij de gemeente Breukelen bekend was dat de permanente 

bewoning reeds voor vaststelling van het vigerende bestemmingsplan plaats vond, en zodoende 

onder het overgangsrecht valt. Dientengevolge is inspreker van mening dat de recreatiewoning bij 

deze actualisatie een woonbestemming moet krijgen. Het is voor inspreker onbegrijpelijk dat 

medewerking is verleend aan twee postzegelbestemmingsplan voor ontwikkelingen in de nabijheid, 

maar voor bovengenoemd perceel nog steeds dezelfde bestemming als 1977 wordt gehanteerd.  

- Voor de 19 gegeven overwegingen met betrekking tot het bovenstaande wordt verwezen naar de 

originele inspraakreactie  [SH] -  

2. Inspreker geeft aan dat het beleidsvoornemen om op kleine schaal uitbreiding van schuurtjes toe te 

staan, zelfs op onbebouwde percelen, niet stroken met het conserverende karakter van het 

bestemmingsplan.  

3. In de toelichting wordt vermeld dat de inventarisatie van bouwwerken in 1975/1976 heeft 

plaatsgevonden. Inspreker merkt op dat dat wel erg lang geleden is. 

 

Commentaar gemeente 

1. Wij zien geen noodzaak om het strijdige gebruik positief te bestemmen, omdat het volgens onze 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


43 
 

informatie in de afgelopen planperiode is ontstaan. Wij achten het onvoldoende aangetoond dat de 

permanente bewoning al voor het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Oost 1977 op 13 september 1984 bestond.  Inspreker geeft terecht aan dat in 2008 persoons- en 

objectgebonden overgangsrecht is verleend aan de heer Scholman voor De Meent 16. In de 

gedoogbeschikking is echter helder geformuleerd dat de beschikking, met oog op beëindiging van het 

strijdige gebruik, niet overgedragen kan worden aan derden. De brief van de gemeente Breukelen met 

het kenmerk 3427/4271 waaraan inspreker refereert, heeft betrekking op een ander perceel. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

3. De genoemde inventarisatie is belangrijk omdat het de grondslag heeft gevormd voor het vigerende 

bestemmingsplan. Van voor die tijd is er veel minder bekend over bebouwing in het gebied. Nadien 

zijn diverse nieuwe inventarisaties uitgevoerd met het oog op handhaving. 

 

Lagaaij, M.B. 5-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft aan dat er op het perceel F409 twee bergingen aanwezig zijn, waarvan slechts één is 

ingetekend op de verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan Kievitsbuurten.  
2. Inspreker geeft aan dat op het perceel F1355 een aanduiding ontbreekt voor de ter plaatse aanwezige 

recreatiewoning met de naam “Merelhoek”. Zodoende ontbreekt deze ook in de tabel met 
recreatieverblijven in de zuidelijke Kievitsbuurt in bijlage 1 van de regels.  

3. Op de percelen F2044 en F1612 zijn de legakkers niet juist ingetekend. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatiegegevens blijkt dat er inderdaad met vergunning een tweede schuurtje 

aanwezig is. Op de betreffende locatie zal een aanduiding worden opgenomen. 

2. Voor de beantwoording zie inspraakreactie Jonker, R.D.C. 24-7-2013. 

3. De legakker wordt aangepast conform luchtfoto. 

 

Landsman - van Engelen, H.C.M. 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat een schuur  op het perceel De Meent 2/2a niet is opgenomen in het 

voorontwerp. De schuur is vergund op 11 december 1992; 

2. De afmetingen van de recreatieark zijn niet juist opgenomen in het voorontwerp. De werkelijke 

afmetingen 16 meter x 4 meter x 3,50 meter;  

3. Niet of niet juist opgenomen in het voorontwerp zijn steigers, plankier en  twee hellingen. Volgens een 

ambtenaar van de voormalige gemeente Breukelen was er nog ruimte om 21 m2 aan steigers bij te 

bouwen, vanwege enkele in het verleden vervallen vissteigers. 

4. Ook niet opgenomen zijn enkele boven het land gemaakte vlonders die onderdeel uitmaken van de 

fundatie van het woonhuis; 

5. De lijn beschoeiing van erfscheiding langs het pad en water zijn niet juist ingetekend; 

6. Er moet een beter beheerplan komen voor vogelbescherming. De laatste jaren is er steeds meer 

overlast van Grauwe Ganzen op de naastgelegen weilanden. Vroeger kwamen hier veel weidevogels 

als Grutto’s en Kieviten voor; 

7. Het bestemmingsplan noemt niets over de mogelijkheid voor de gemeente om een 

recreatiebestemming om te zetten naar een woonbestemming; 

8. Inspreker heeft onvrede met het feit dat aan voornoemd perceel geen woonbestemming is gegeven. 

Het perceel meet ruim een hectare, de woning heeft een inhoud van 700 m3, voldoet aan alle eisen 

van het bouwbesluit,  is via de openbare weg bereikbaar en beschikt over ruime parkeergelegenheid. 

De Meent 1 en 4 en een adres aan de Scheendijk hebben wel een woonbestemming gekregen.  

 

Commentaar gemeente 

1. Voor een schuur van 5 x 3 m is inderdaad een vergunning verleend. Deze zal in het bestemmingsplan 

worden aangeduid. 

2. De recreatieark is aangeduid als SR-2. Deze aanduiding is in het voorontwerp gebruikt voor 

recreatiearken in de noordelijke Kievitsbuurt. Hiervoor gelden standaardafmetingen van 16 meter x 4 

meter x 3,50 meter. De genoemde afmetingen zijn dus met deze voorschriften in overeenstemming. 

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. Herstel van grote 
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steigers is geen wenselijke ontwikkeling, gelet op de landschaps- en natuurwaarden van de trekgaten. 

Op basis van artikel 17.2 wordt het wel toegestaan bestaande steigers in stand te houden, of te 

realiseren als hier reeds vergunning voor is verleend. 

4. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

5. De bedoelde legakker wordt verbreed. 

6. Vooropgesteld moet worden dat het plangebied grotendeels  is gelegen in Natura 2000 en EHS-

gebied. De gemeente zal met het Plassenschap Loosdrecht e.o. en Natuurmonumenten in overleg 

treden of de genoemde ontwikkeling ook negatieve gevolgen heeft voor de natuurwaarden van het 

gebied. 

7. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 25 november 2014 ingestemd met het Beleid 

permanente bewoning recreatieverblijven. In het beleid zijn uitspraken gedaan over recreatiewoningen 

die al jarenlang permanent worden bewoond. Als wordt voldaan aan een aantal ruimtelijke 

voorwaarden is een bestemmingswijziging naar Wonen bespreekbaar. Een bezwaar is dat het 

betreffende perceel is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur.  

8. De Meent 1 is al in het vigerende bestemmingsplan opgenomen als dienstwoning, en mag derhalve 

permanent worden bewoond. De Meent 4 is in het voorontwerp als recreatiewoning opgenomen. De 

betreffende woning aan de Scheendijk is buiten de EHS gelegen. Bij nieuwe verzoeken moet rekening 

worden gehouden met het bovenstaande. Dit betekent concreet dat er sprake van ongelijkheid kan 

zijn totdat het nieuwe beleid is vastgesteld en de provincie er mee in stemt. 

 

 

Linden, C.C. van der 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker vindt het opmerkelijk dat er ter plaatse geen inventarisatie heeft plaatsgevonden;  

2. Op het perceel F1610 missen enkele objecten op de verbeelding. Het gaat om twee opbergkisten, een 

terrasvloer van 20 m2, een toilethokje en een botenkraan. De objecten zijn al sinds 1985 aanwezig en 

te zien op luchtfoto’s. De terrasvloer is met vergunning tot stand gekomen; 

3. Inspreker zou graag in het voorontwerp een regeling opgenomen willen hebben, om twee bergkisten 

in te kunnen ruilen voor een kleine berging van 4 m2. Dit biedt de mogelijkheid om tevens 

tuinmeubilair op te bergen; 

4. Inspreker vraagt zich af waar de keuze voor 300 m2 vandaan komt, waar dit in het vigerende 

bestemmingsplan 150 m2 is. De nieuwe regeling zal veel ongelijkheid met zich meebrengen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

3. Indien de bergkisten worden ingeleverd en daarna het perceel onbebouwd is, voldoet het perceel aan 

de betreffende voorwaarde. In de regels zal worden verduidelijkt dat ‘bouwwerken geen gebouw 

zijnde’, nutskasten en toilethokje hierbij niet worden meegerekend. 

4. Hier worden door inspreker vermoedelijk twee zaken door elkaar gehaald. De eis van 300m2 heeft 

betrekking op bergingen op onbebouwde percelen, een nieuwe regeling ten opzichte van het 

vigerende bestemmingsplan (zie verder paragraaf 2.4). In het vigerende bestemmingsplan bestaat 

voor de bestemming Natuurgebied, waarin het genoemde perceel is gelegen, een 

vrijstellingsbevoegdheid voor een bergkist bij een minimale perceelsgrootte van 150 m2.  Deze 

regeling is ook opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Lindern, C.R. von 15-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F113 mist een schuurtje op de verbeelding, dat ten oosten van het huisje ‘Smalland’ 

staat. Het schuurtje is al aanwezig sinds de periode 1976 - 1978  en is tussentijds vervangen vanwege 

de slechte staat. Verder mist op de verbeelding een ter plaatse aanwezige ‘jollenhelling’; 

2. De recreatiewoning ‘Smalland’ is met vergunning uitgebreid, maar de uitbreiding ontbreekt op de 

verbeelding. Tevens mist de recreatiewoning in bijlage 1 van de regels; 

3. Ten aanzien van de percelen F1342, F124, F125 en F112 verzoekt inspreker om gebruik te maken 

van actuele kadastrale informatie. Het eerstgenoemde perceel is gesplitst in F2251, F2252 en F2253. 

Delen van F124, F125 en F126 vallen nu onder F2254. Andere delen van F124 en F125 vallen onder 
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F2255; 

4. Op de perceel F112 en F2252 zijn geen legakkers meer aanwezig, in tegenstelling tot wat op de 

verbeelding is aangegeven. 

 

Commentaar gemeente 

Algemeen: In de inspraakreactie wordt gesproken van een bezwaar tegen het 

voorontwerpbestemmingsplan. Omdat het de voorbereiding van beleid betreft bestaat er thans geen 

mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Wij behandelen het bezwaar zodoende als een inspraakreactie. 

1. Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is om alleen de bebouwing mee te nemen die reeds 

aanwezig was bij vaststelling van het vigerende bestemmingsplan, of nadien met een vergunning is 

gerealiseerd.  Ten tijde van de inventarisatie van 9 april 1976 en 28 november 1977 was geen schuur 

aanwezig. In het archief is ook geen vergunning aangetroffen van een schuurtje. Wel is op 31 oktober 

1967 een vergunning geweigerd. De berging zal daarom niet worden meegenomen in het 

bestemmingsplan. 

2. De vergunning is ons bekend, en dus zal de aanduiding worden aangepast. In bijlage 1 staan alleen 

recreatieverblijven in de zuidelijke Kievitsbuurt genoemd, in verband met de daarvoor geldende 

bouwregels.  

3. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.2 voor onze reactie. 

4. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.3 voor onze reactie. 

 

Marissen, F.J.H. 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan dat de toiletunit en botenloods in het voorontwerp zijn aangeduid met sr-3, 

hetgeen te boek staat als berging. De vergunning weerspreekt dat het om een berging gaat.  

 

Commentaar gemeente 

1. Ten tijde van de van de inventarisatie 1976 was een schuur aanwezig aan de oostzijde.  In 1990 is 

vergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een schuur, met een eet- en 

kookgelegenheid met een aangebouwd toilet.  Voor de laatstgenoemde functies zijn geen aparte 

bouwregels of aanduidingen opgenomen. Om die reden is het geheel aangeduid als berging. Op 

grond van het overgangsrecht kan het bestaande gebruik worden gecontinueerd. 

 

Meerstadt, A. 11-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft aan dat op de verbeelding een bijgebouw niet is ingetekend, met een oppervlakte van 

4,00 meter bij 2,70 meter. Omdat het bijgebouw verder dan 5 meter van de recreatiewoning is 
gelegen, is het nodig om het bijgebouw aan te geven met de aanduiding ‘specifieke vorm van 
recreatie -3’(sr-3). Het bijgebouw is met vergunning van de gemeente gerealiseerd. 

2. In bijlage 1 van de regels, de tabel met afmetingen van verblijven in de zuidelijke Kievtsbuurt, is de 
oppervlakte van recreatiewoning De Fuut (SR-14) verkeerd aangegeven. Inspreker geeft aan dat met 
toepassing van de overgangsregeling in het vigerende bestemmingsplan, 15% aan het oppervlakte 
van de recreatiewoning is toegevoegd. De recreatiewoning heeft een oppervlakte van 38 m2.  

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie van het archief blijkt inderdaad dat al in 1976 een berging aanwezig was op 

meer dan 10 meter van het recreatieverblijf. Voor deze berging zal een aanduiding worden 

opgenomen. 

2. Ook dit komt overeen met de resultaten van onze inventarisatie. In bijlage 1 zal het oppervlakte van 

het recreatieverblijf worden aangepast naar 38 m2. 

 

Neukirchen, D. 25-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1955 is een woonark gelegen. De maatvoering hiervan is groter dan de toegestane 

maatvoering. Aangenomen wordt dat dit onder het overgangsrecht valt en dat bij verkoop dit geen 

gevolgen heeft. 
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2. Op het perceel zijn ook drie steigers aanwezig. Deze zijn niet ingetekend op de verbeelding maar 

reeds meer dan 15 jaar aanwezig. Daarbij komt de maatvoering (evenals de vlonders) niet overeen 

met de genoemde maten in het bestemmingsplan. Dhr. Oosterbroek heeft destijds aangegeven dat dit 

akkoord was. Verzocht wordt dit op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dat is juist geconcludeerd, mits de strijdigheid niet wordt vergroot. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

 

Noordervliet, P.F. 17-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F134 bevindt zich sinds jaar en dag een berging. Deze berging ligt op circa 30 meter 

van de woning aan de noordkant van het eiland tegen de beschoeiing aan. De berging is niet 

opgenomen op de kaart. Verzocht wordt deze berging alsnog op te nemen. 

2. Vanwege de huidige staat van de berging is het de bedoeling om deze te verplaatsen naar de rand 

van het perceel. Daar staat de berging minder opvallend. Omdat het voorontwerp geen beperkingen 

geeft aan de verplaatsing van een berging gaat men ervan uit dat de voorgenomen verplaatsing is 

toegestaan. 

3. De maximale afmeting van een berging is in het voorontwerp voorzien op 6 m2. Uitgegaan wordt dat 

na verplaatsing ook de berging deze maximale afmeting moet bezitten. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisaties is gebleken dat de berging niet bekend was toen het vigerende 

bestemmingsplan werd vastgesteld in 1978. Ook is geen bouw- of omgevingsvergunning bekend van 

na die datum. In 2004 is alleen een bergkist waargenomen. Wij zien daarom geen grond om de 

berging op te nemen in het bestemmingsplan, tenzij anders wordt aangetoond. 

2. Het  beleid is er op gericht om bergingen zo veel mogelijk met de recreatieverblijven te clusteren. Los 

van het genoemde onder 1, zou een dergelijke verplaatsing in strijd zijn met dit principe.  

3. Voor de verplaatsing van een legale berging naar een geschikte locatie verwijzen wij naar paragraaf 

2.6 voor onze reactie. Dit los van het genoemde onder 1 en 2. 

 

Nouhuijs, H. van & Berg, W. van den  15-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Insprekers zijn verbaast dat op de verbeelding de legakkers op de percelen F1700 en F1701 

onvolledig zijn afgebeeld. Deze legakkers zijn de afgelopen 50 jaar nooit weggeweest.  

2. Voorts vragen insprekers zich af of de slip-way opgenomen moet worden in het bestemmingsplan. 

Deze bevindt zich al tientallen jaren nabij het recreatieverblijf.  

 

Commentaar gemeente 

1. De legakker wordt aangepast conform verzoek. 

2. Dit punt is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

 

Nouhuis, H. van (namens A.G. Verrijn Stuart) 17-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Vermoedelijk op het perceel F217 is in het verleden een legakker aanwezig geweest, die nu volledig 

onder water is verdwenen. Inspreker ziet graag dat de legakker in het bestemmingsplan wordt 

opgenomen, zodat deze op een dag kan worden hersteld.   

 

Commentaar gemeente 

1. Op de verschillende luchtfoto’s is deze legakker niet terug te vinden. Via afwijkingsmogelijkheid kan 

hier in de toekomst medewerking aan worden verleend. 
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Overberg, M. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Verheugd wordt gereageerd dat eindelijk een mogelijkheid wordt geboden voor de bouw van een klein 

schuurtje op onbebouwde legakkers. Hierbij wordt de overweging meegegeven om de maatvoering 

aan te passen aan de standaardmaatvoering die tuinhuisjes hebben bij bouwmarkten. De 

standaardmaten beginnen bij 2.50 bij 2.50 meter. De voorgestelde maat van 2 bij 2 meter is heel 

incourant en betekent dan ook meteen een veel duurdere prijs. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

 

 

Pieters, F.D.J.A. (namens G.G. Randeraad) 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

 

Ter inleiding 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het in de basis een conserverend 

karakter heeft en nauwelijks voorziet in ontwikkelingen. Hierdoor zou er geen of weinig verschil 

moeten bestaan tussen het bestaande bestemmingsplan en het nu ter inzage gelegde 

bestemmingsplan. Verzocht wordt nadrukkelijk de mogelijkheden die op grond van het vigerende 

bestemmingsplan qua gebruik en bebouwing aanwezig zijn niet te beperken. 

Blijkens de toelichting wordt in het nieuwe plan wel rekening gehouden met ontwikkelingen die zich in 

het verleden hebben voorgedaan. Daarbij worden bouwwerken die reeds aanwezig waren bij de 

totstandkoming van het vigerende bestemmingsplan, maar niet als zodanig bestemd zijn, in dit 

nieuwe bestemmingsplan positief bestemd. 

 

1. Op het noordelijk gedeelte van het perceel Scheendijk 2 worden sinds 1940 ligplaatsen verhuurd aan 

derden. Dit gebruik valt onder het overgangsrecht in het geldende bestemmingsplan en wordt in het 

nieuwe bestemmingsplan feitelijk gelegaliseerd.  Dit is in feite exact dezelfde situatie als bij 

Jachthaven Ruimzicht. Op basis hiervan zijn we van mening dat de bestemming Jachthaven ook voor 

dit perceel zal moeten gelden. Waarbij dezelfde mogelijkheden toebedeeld moet worden als 

Jachthaven Ruimzicht. 

 

Reden hiervoor is dat in de huidige bestemming voorzieningen zoals parkeervoorzieningen en de 

nutsvoorzieningen ontbreken. De voorzieningen zijn echter wel noodzakelijk voor de huidige op grond 

van het bestemmingsplan toegestane activiteiten. In dat kader wordt opgemerkt dat voor de inrichting 

destijds hiervoor een Hinderwetvergunning is afgegeven. Verzocht wordt om de toegekende 

bestemming in die zin aan te passen. 

2. Het is onduidelijk wat onder ongemotoriseerde boten wordt verstaan. Verzocht wordt dit nader toe te 

lichten. In de zuidelijke Kievitsbuurt is er wel degelijk sprake van gemotoriseerde vaart. Immers, als 

eigenaar van een perceel of indien sprake is van een oud recht kan jaarlijks van het recreatieschap 

een ontheffing worden verleend  van het verbod op de motorvaart. In de jachthaven liggen 

verschillende eigenaren met een gemotoriseerde vaartuigen. Ook in dit kader ligt het voor de hand 

om deze gronden te bestemmen als jachthaven, dan wel een bestemming die recht doet aan het 

gebruik conform de huidige situatie. 

3. In dat verband zou ook het gedeelte van de oostkant van het terrein grenzend aan het water deze 

bestemming moeten krijgen (7 meter diep gemeten vanaf de waterkant), alsmede de bestemming 

water met de nadere aanduiding ‘ligplaats over de volle breedte van het perceel. Dit voorkomt 

onduidelijkheid over waar precies boten opgeslagen mogen worden en is conform de huidige situatie. 

4. Verzocht wordt alle vergunde bouwwerken op het perceel op de plankaart in te tekenen. Dit omvat 

onder andere een stacaravan, recreatiewoningen, steigers alsmede de op dit moment aanwezige 

verharde terreinen. 

5. Verzocht wordt om op de plankaart de aanwezige paardenbak in te tekenen; 

6. Verzocht wordt aan de oostkant van het perceel aan het water de bestemming ‘tuin’ op te nemen (ca. 

10 bij 25m). deze locatie is een van de mooiste plaatsen van het terrein en wordt door de familie 

gebruikt om te verblijven en te recreëren. De bestemming tuin zou dan ook voor dit gedeelte van het 
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perceel een betere afspiegeling zijn van het feitelijk gebruik. Voorts is de vraag op basis van welk 

gegeven een deel van het perceel de bestemming agrarisch met waarden heeft gekregen. De 

bestemming tuin doet meer recht aan de feitelijke situatie en gebruik. 

 

Commentaar gemeente 

1. Om redenen die inspreker zelf aangeeft is bij het voorontwerp besloten een aanduiding op te nemen 

voor het afmeren en opslaan van boten. De vergelijking met jachthaven Ruimzicht gaat naar onze 

mening niet op. Omdat op die locatie van oudsher een jachthaven aanwezig is, die ook als zodanig is 

bestemd, is het perceel in zijn geheel buiten Natura 2000 gehouden. Daardoor is het ook 

aanvaardbaar dat er gebouwen ten behoeve van de jachthaven worden opgericht. Behalve het 

woonhuis is het gehele perceel Scheendijk 2 in Natura 2000 gelegen.  De bestemming Recreatie-

Jachthaven geeft ruimte voor een onaanvaardbare intensivering van het gebruik. Getracht wordt het 

bestaande gebruik zo goed mogelijk vast te leggen door middel van toegesneden aanduidingen.  

2. De aanduiding is in het voorontwerp afgestemd op het algemene vaarverbod voor gemotoriseerde 

boten in de zuidelijke Kievitsbuurt. Wij zien echter in dat onvoldoende rekening is gehouden met 

ontheffingen voor dit verbod. Bovendien is er geen noodzaak om het verbod dubbel te regelen. Het 

woordje “ongemotoriseerde” zal uit de aanduiding en de bijbehorende regels worden verwijderd. Voor 

het overige verwijzen wij naar 1. 

3. Het argument van inspreker om ook de oostkant te bestemmen als opslagplaats voor boten of zelfs 

jachthaven, achten wij onvoldoende zwaarwegend. De grenzen van de aanduiding in het voorontwerp 

zijn afgestemd op het bestaande gebruik conform milieuvergunning. 

4. Uit onze inventarisatie van het archief blijkt dat in 1976 nog twee recreatiewoningen aanwezig waren, 

die niet in het voorontwerp zijn meegenomen. Het gaat om twee gebouwen aan de noordwest kant 

van het perceel, tussen de Scheendijk en de dwarssloot op het perceel. Deze recreatiewoningen 

zullen worden aangeduid op de verbeelding, en de geïnventariseerde afmetingen zullen worden 

toegevoegd aan bijlage 1. De hoogtes zijn gebaseerd op een aanname. Indien deze niet correct zijn 

dan kan een zienswijze ingediend worden. Ten aanzien van de steigers en verharding wordt verwezen 

naar paragraaf 2.5.  

5. Van de paardenbak is ons geen vergunning bekend. Voorts zijn in het vigerende en 

voorontwerpbestemmingsplan geen regels opgenomen voor paardenbakken, mede vanwege de 

status als Natura2000-gebied. Wij achten het daarom ruimtelijk niet aanvaardbaar om de paardenbak 

positief te bestemmen. 

6. Het achterste deel van het perceel heeft in het vigerende bestemming de bestemming Natuurgebied. 

Onbedoeld is dit in het voorontwerpbestemmingsplan veranderd in een agrarische bestemming. In het 

nieuwe bestemmingsplan is de bestemming Natuur het meest voor de hand liggend, gelet op de 

status van Natura 2000 gebied en Ecologische Hoofdstructuur. Gelijk aan de legakkers in de zuidelijke 

Kievitsbuurt is recreatief medegebruik toegestaan, binnen de kaders van de natuurwetgeving. De 

bestemming Tuin op een dergelijke grote afstand van de woning is ongebruikelijk. Tevens geeft deze 

bestemming onvoldoende zekerheid op bescherming van de voorkomende natuurwaarden.   

 

Pieters, F.D.J.A. (namens M. Hompus) 17-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

 

Ter inleiding 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de basis een conserverend karakter 

heeft en nauwelijks voorziet in ontwikkelingen. Hierdoor zou er geen of weinig verschil moeten 

bestaan tussen het bestaande bestemmingsplan en het nu ter inzage gelegde bestemmingsplan. 

Verzocht wordt nadrukkelijk de mogelijkheden die op grond van het vigerende bestemmingsplan qua 

gebruik en bebouwing aanwezig zijn niet te beperken. 

 

Blijkens de toelichting wordt in het nieuwe plan wel rekening gehouden met ontwikkelingen die zich in 

het verleden hebben voorgedaan. Daarbij worden bouwwerken die reeds aanwezig waren bij de 

totstandkoming van het vigerende bestemmingsplan, maar niet als zodanig bestemd zijn, in dit nieuwe 

bestemmingsplan positief bestemd. 

 

1. Met betrekking tot het perceel Scheendijk 1 wordt verzocht de op 30 oktober 2000 verleende 

bouwvergunning voor steigers op de plankaart in te tekenen. Het opnemen van deze steigers is 



49 
 

conform de feitelijke en vergunde situatie; 

2. Tevens wordt verzocht de op 28 juni 1994 door Hoogheemraadschap Amstel en Vecht vergunde 

watergang in het bestemmingsplan te tekenen. 

3. Verzocht wordt het op 29 juni 1999 vergunde tuinhuisje (kenmerk 1731) op de plankaart  op te nemen. 

Dit huisje is gelegen op het meest oostelijke gedeelte van het perceel. Daarbij wordt verzocht om de 

aanduiding sr-5 toe te kennen aan het tuinhuisje. In het gebied zijn zeer veel soortgelijke huisjes 

waaraan deze specifieke bestemming is toegekend, zoals bv de buren. Gezien de hoeveelheid 

recreatieverblijven in het gebied worden hiervoor dan ook geen belemmeringen gezien; 

4. Het erf gelegen ten oosten en ten zuiden van de woning is grotendeels bestemd voor Agrarisch met 

waarden. Echter is het feitelijke gebruik al sinds jaar en dag Tuin. Verzocht wordt dan ook om het 

perceel als tuin te bestemmen. 

Voor het zuidelijke gedeelte van het perceel , direct grenzend aan de woning, geldt dit hetzelfde. Dit 

gedeelte van de tuin wordt door de eerder genoemde sloot op natuurlijke wijze afgescheiden en hier 

staan enkele fruitbomen. Verzocht wordt om ook hier de bestemming Agrarisch met waarden aan te 

passen in de bestemming Tuin. 

5. Verzocht wordt de overkapping ten noorden van het bouwvlak in het bestemmingsplan in te tekenen. 

Deze overkapping was reeds aanwezig op het moment dat het vigerende bestemmingsplan van 

kracht werd. Zie hiervoor ook productie 1 voor de bestaande situatie 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

2. Niet alle watergangen zijn als zodanig bestemd. Alleen de belangrijkste watergangen zijn als dusdanig 

bestemd. Binnen de agrarische bestemming zijn ook watergangen toegestaan. 

3. De genoemde vergunning is bij ons bekend. Op basis van oudere inventarisaties zal het huisje 

worden aangeduid als recreatieverblijf. In bijlage 1 zal het verblijf worden opgenomen met  de 

maatvoering 3 x 2,50 m, goot 2 m en bouwhoogte 3 m. 

4. Het achterste deel van het perceel heeft in het vigerende bestemming de bestemming Natuurgebied. 

Onbedoeld is dit in het voorontwerpbestemmingsplan veranderd in een agrarische bestemming. In het 

nieuwe bestemmingsplan is de bestemming Natuur het meest voor de hand liggend, gelet op de 

status van Natura 2000 gebied en Ecologische Hoofdstructuur. Dit zal worden aangepast. Gelijk aan 

de legakkers in de zuidelijke Kievitsbuurt is recreatief medegebruik toegestaan, binnen de kaders van 

de natuurwetgeving.  

Het overige deel is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als ‘Gebied van Landschappelijke of 

Natuurwetenschappelijke Waarde met Agrarisch Gebruik’. De bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ 

sluit het meest aan bij de vigerende bestemming maar niet bij het huidige gebruik. Het enige 

alternatief binnen de kaders van de natuurwetgeving is de bestemming Natuur.  De bestemming Tuin 

op een dergelijke grote afstand van de woning is ongebruikelijk en ongewenst. De bestemming geeft 

onvoldoende zekerheid op bescherming van de voorkomende natuurwaarden.  Vooralsnog wordt de 

agrarische bestemming gehandhaafd tenzij inspreker aangeeft de voorkeur te geven aan de 

bestemming Natuur.  

5. De overkapping wordt niet meegenomen in het bestemmingsplan. Ten tijde van de vaststelling van het 

vigerende bestemmingsplan was de overkapping blijkens inventarisaties niet aanwezig. Ook is ons 

geen vergunning bekend voor het bouwwerk. 

 

 

Plomp, N.G. 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het betreft perceel F433. De nok en goothoogte van de grote verblijfsruimte zijn 4 en 2.60 meter. 

Verzocht wordt dit in de tabel te vermelden; 

2. Aan de verblijfsruimte is een veranda aanwezig van 16m2. Verzocht wordt dit in te tekenen en op in 

de tabel te vermelden; 

3. Op het perceel zijn volgens het huidige bestemmingsplan twee verblijfsruimtes en een berging 

aanwezig. Er is in het voorontwerp slechts een verblijfsruimte aangegeven. Verzocht wordt de 

bestemming sr-3 op het oostelijk deel aan te passen in een verblijfsruimte en dit ook te vermelden in 

de tabel; 

4. In de huidige regelgeving mag de bebouwing met 15% worden vergroot. Verzocht wordt de nieuwe 

regelgeving zodanig aan te passen dat de 15% regeling gehandhaafd blijft. 
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5. Verontdieping van de trekgaten is niet in overeenstemming met de cultuurhistorische waarden van het 

gebied. Verzocht wordt om deze mogelijkheid te schrappen. 

6. Het bouwen van een berging binnen 5 meter van een verblijfsruimte is onveilig bij opslag van 

brandgevaarlijke stoffen. Verzocht wordt de afstand te verruimen tot maximaal 60 meter. 

 

Commentaar gemeente 

1. De aangegeven hoogten worden overgenomen in bijlage 1. 

2. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

3. Uit oude inventarisaties blijkt inderdaad dat  sprake is van een tweede zomerhuisje, waar nu een 

berging is aangeduid. De aanduiding zal worden aangepast. In bijlage 1  worden de volgende 

afmetingen opgenomen:  4,30 m x 3 m grondoppervlak en 2,70 m bouwhoogte.  De berging is ook 

legaal aanwezig (3m x 2m). 

4. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.8 voor onze reactie. 

5. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.7 voor onze reactie. 

6. Mede naar aanleiding van de inspraakreactie van de Belangenvereniging Kievitsbuurten wordt de 

afstand verruimd tot 10 meter. Het door inspreker genoemde argument is voor ons geen aanleiding 

om de toegestane afstand nog groter te maken. 

 

Ridder, D.C. de 6-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1695  is een ligplaats voor een recreatieark aanwezig. Deze is niet op de plankaart 

weergegeven terwijl hier door de gemeente wel een ontheffing voor is verleend. Als bijlage is de 

ontheffing toegevoegd. Verzocht wordt het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat  inderdaad een ontheffing is afgegeven voor een recreatieark. De 

recreatieark zal worden aangeduid in het bestemmingsplan. 

 

Samwel, P.L.A. 7-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1161 staat op de verbeelding aangeven dat de bebouwing hier een woonark betreft. 

Dit is niet juist. 10 jaar geleden hebben wij nog een nieuw huisje op de legakker gezet. Verzocht wordt 

het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

Commentaar gemeente 

1. In het voorontwerpbestemmingsplan is op het betreffende perceel geen woonark ingetekend maar een 

recreatiewoning. Het betreffende recreatieverblijf is ingetekend in de bestemming ‘Natuur’, met een 

aanduiding voor verblijfsrecreatie. Het bestemmingsplan komt dus overeen met de werkelijke situatie. 

 

Sanden, J. & P. van der 14-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1387/1388 staan een recreatiewoning en een houthok (3 m2). Op 22 meter van de 

recreatiewoning staat een schuur van 12 m2 welke staat op een betonplaat van 14 m2. Daarnaast is 

er nog 70 m2 aan steigers, plankieren, tegels en een botenhelling aanwezig. Bovengenoemde punten 

zijn met een bouwvergunning gerealiseerd. Verzocht wordt om de bovengenoemde objecten positief 

te bestemmen in het bestemmingsplan waarbij de schuur een Sr-3 aanduiding dient te krijgen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat er inderdaad  legaal een  schuur aanwezig is, hetzij van circa 9,1 m2.  

Op de betreffende locatie zal een aanduiding worden opgenomen. Ten aanzien van de overige 

bebouwing en verharding wordt verwezen naar paragraaf 2.5, dit onderwerp is door veel insprekers 

aangedragen. 
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Schenk, G.J. 25-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op de verbeelding is voor het perceel F1414/ 1415 niet duidelijk te zien of de steigers en boothelling 

correct zijn weergegeven, dan wel vastgelegd. Als bijlage zijn de aangepaste kaart, met foto’s 

toegevoegd. Verzocht wordt om het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie 

 

Scherpenzeel, J.B. van, 10-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op de kaart horende bij het voorontwerpbestemmingsplan Kievitbuurten komt bij het perceel F69 een 

kleine omissie voor. Dit perceel is namelijk door verkoop opgedeeld in drie kadastrale nummers: 

F2111, F2112 en F2113. Zie ook de bijgevoegde tekening. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.2 voor onze reactie 

 

Schoonen-Vlieg, A.E.M. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1444 komt de ingetekende situatie niet overeen met de huidige situatie. De reeds 

verleende vergunningaanvragen zijn niet meegenomen. Bijgevoegd zijn een aantal foto’s toegevoegd. 

Verzocht om de verbeelding aan te passen zodat de correcte situatie wordt vastgelegd. 

2. Aangegeven wordt dat op het perceel F217 in het verleden een eiland lag. Dit lag in de lijn tussen de 

eilanden F218 en F1448. 

 

Commentaar gemeente 

1. In oude inventarisaties is geen botenhuis aangegeven. Ook zijn ons geen vergunningen bekend voor 

een dergelijk bouwwerk. Het betreffende schuurtje staat volgens onze informatie op circa 5,5 meter 

van het recreatieverblijf. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn schuurtjes binnen een straal van 5 

meter niet specifiek aangegeven, daar valt het betreffende schuurtje buiten. In het 

ontwerpbestemmingsplan wordt de straal verruimd tot 10 meter, daar valt het betreffende schuurtje 

binnen. Een aanduiding is zodoende niet nodig. Ten aanzien van de aanwezige steigers verwijzen we 

naar paragraaf 2.5. 

2. Op de verschillende luchtfoto’s is deze legakker niet terug te vinden. Via afwijkingsmogelijkheid kan 

hier in de toekomst medewerking aan worden verleend. 

 

Schoorl, P.M. 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. De afgebeelde situatie van de percelen F1670 en F1671 dateren van zo’n 30 jaar geleden. De sterk 

gewijzigde toestand door o.a. het aanbrengen van beschoeiingen maakt een nieuwe situatie tekening 

noodzakelijk.  

2. Ook andere zaken zoals steigers ontbreken op de kaart. Verzocht om de plankaart aan te passen aan 

de werkelijke situatie. 

 

Commentaar gemeente 

1. De legakker wordt aangepast 

2. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie 
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Schram, fam. A.L. 17-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F414 nu F1790 wordt volgens de kaart het perceel onderbroken  door water, dit is niet 

juist weergegeven. Hiervoor zijn een aantal tekeningen toegevoegd die dit ook aantonen.  Een deel 

van de akker (2 a 3 meter) ligt momenteel wel onder water. Bij het opnieuw beschoeien van het eiland 

is het de bedoeling dat dit deel weer wordt hersteld. Verzocht wordt de plankaart hierop aan te 

passen. 

2. In 1946/49 is een vergunningsaanvraag geweest voor een zomerhuis (architect Le Jeu). Maar deze is, 

door hout tekorten na de oorlog, niet gerealiseerd. 

3. Aangegeven wordt dat men blij is met de beweging van de gemeente om het plaatsen van een 

schuurtje mogelijk te maken.  

 

Commentaar gemeente 

1. De legakkers wordt aangepast  

2. Tot aan de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan in 1978 is voldoende tijd geweest om het 

goedgekeurde plan uit te voeren. Na die tijd is een ander beleid van kracht geworden, waarin 

terughoudend wordt omgegaan met nieuwe bebouwing. Gelet op de natuurwaarden wordt aan deze 

conserverende lijn vastgehouden. Om die reden zal de oude vergunning niet worden meegenomen in 

het bestemmingsplan Kievitsbuurten. 

3. Dit nemen wij voor kennisgeving aan. Zie verder paragraaf 2.4 aangaande dit onderwerp. 

 

Singels, J. & A.J. (jachthaven De Opbouw) 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het perceel gelegen aan de Scheendijk 12, aan het eind van de legakker, vormt ruim 40 jaar een 

onlosmakelijk onderdeel van Jachthaven de Opbouw. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan 

300 meter strook hebben wij reeds verzocht deze gehele akker als recreatie en jachthaven te 

bestemmen en daarbij de woonarken in te tekenen. Daarbij is toegezegd dat bij dit bestemmingsplan 

dat dit als zodanig zou worden bestemd. 

Verzocht wordt om het laatste deel van de legakker alsnog als recreatie en jachthaven te bestemmen. 

2. Op deze legakker hebben in het verleden naast een stacaravan, negen woonarken gelegen. Dit aantal 

is in de loop der jaren gereduceerd van 10 naar 6 percelen. Een perceel is hierbij nog niet in gebruik 

genomen. Voor dit perceel is echter geen woonark, of de mogelijkheid daartoe, in het voorontwerp 

opgenomen. Verzocht wordt voor dit specifieke perceel een woonark bestemming op te nemen. 

3. Voor wat betreft het laatste deel van de legakker aan Scheendijk 12 is deze op de plankaart niet 

correct weergegeven, voor wat betreft de in erfpacht uitgegeven percelen op deze legakker. Verzocht 

wordt de percelen correct op te nemen . 

 

Commentaar gemeente 

6. De zogenaamde 300-meterstrook is een deel van de Kievitsbuurten waar sprake is van intensieve 

recreatie. De begrenzing is bepaald door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het betreffende deel 

van de legakker is gelegen buiten de 300-meterstrook, en dus  binnen de begrenzing van de EHS. 

Binnen de kaders van de EHS is gekozen voor een passende bestemming van het huidige legale 

gebruik. De bestemming Recreatie-Jachthaven zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare 

intensivering van het recreatieve gebruik. 

7. Uit eerdere inventarisaties is ons geen zesde recreatieark bekend. Wij zien daarom geen aanleiding 

om deze op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan. 

8. De legakker wordt aangepast.  

 

Singels, J. (jachthaven De Opbouw) 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Opgemerkt wordt dat men zich geheel kan vinden in de doelstelling op de legakkers voor dit gebied te 

behouden en hoopt dat de toekomstvisie een zinvol beleid en oplossingen voor dit gebied voort zal 

brengen. Voor nu is belangrijk dat in het bestemmingsplan goed in kaart wordt gebracht waar de 

legakkers hebben gelopen. In dit kader wordt geconstateerd dat enkele percelen zijn vergeten. Dit 

terwijl aantoonbaar enkele percelen net zijn opgenomen en worden nu delen van het gebied als water 
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bestemd waar ze feitelijk als bos, cultuur, natuur en landschapswaarden moeten worden bestemd. 

Deels zijn deze legakkers op foto’s terug te vinden maar ook door de paaltjes en balken die net boven 

of onder het water zijn aangebracht en de legakkers nog markeren en kruinen van bonen en struiken 

die nog boven water uitkomen. 

Aangegeven wordt dat hij (en vele andere bewoners en ondernemers) bereid is om samen met de 

gemeente alles goed in kaart te brengen. 

2. Een opmerking wordt geplaatst bij paragraaf 5.5 kabels en leidingen. Het gebied wordt gekenmerkt 

door een wirwar van kabels en leidingen. In het gebied lopen vele kilometers leidingen waarvan de 

ligging niet goed van bekend zijn. Bij werkzaamheden komt het dan ook regelmatig voor dat leidingen 

beschadigd worden. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat de riolering of waterleiding boven 

komen drijven waardoor deze kapot worden gevaren. 

Deze wirwar aan leidingen wordt versterkt doordat in het gebied geen georganiseerde waterlevering is 

en er dus veel verschillende waterleidingsystemen op de bodem van dit gebied door elkaar lopen. 

Verzocht wordt deze problematiek in de toekomstvisie op dit gebied, serieuze aandacht te geven en 

indien mogelijk mee te nemen in het bestemmingsplan. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.3 voor onze reactie 

2. In paragraaf 5.5 wordt aangegeven dat er geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig 

zijn. Daarmee wordt bijvoorbeeld gedoeld op hoofd gastransportleidingen waarboven niet gebouwd 

mag worden. Aan de paragraaf zal worden toegevoegd dat daarnaast wel diverse andere kabels en 

leidingen in het water aanwezig zijn. Het geschetste probleem zal worden aangekaart bij de 

betreffende vakafdeling en zo nodig worden betrokken bij de toekomstvisie.  

 

Smits, F.Th.M & P.B.A. 22-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het perceel F1198 vormt samen met F1197 een legakker welke gedeeld is in twee delen. Op het 

eiland zijn twee huisjes gebouwd echter op de plankaart is maar een huisje aangegeven. Verzocht 

wordt om ook op het perceel F1198 het huisje positief te bestemmen; 

2. Het is niet duidelijk of (vergrote) herbouw van het huisje ook op een andere plek op het eiland mogelijk 

is. Verzocht wordt om dit te verduidelijken. 

3. In verband met behoud van zoveel mogelijk natuur zouden wij ervoor willen pleiten om in het 

bestemmingsplan vast te leggen dat de eilanden van het plassenschap niet bebouwd mogen worden, 

ook niet na verkoop aan derden. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat het inderdaad gaat om twee geschakelde eenheden. Beide eenheden 

zullen apart worden aangeduid met SR-1. 

2. Niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Als inspreker nu concrete plannen heeft voor het 

verplaatsen van het recreatieverblijf, zijn wij evenwel bereid om hier naar te kijken. Indien er vanuit 

ruimtelijk oogpunt geen bezwaren tegen de verplaatsing zijn, kan het aanduidingsvlak binnen deze 

bestemmingsplanherziening worden verplaatst. 

3. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

 

Spierenburg, H. & N.G. 13-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F452 is een toiletruimte aanwezig van 1x 1½ m. Met de nieuwe regeling voor het 

bouwen van een berging van 4m2 mogelijk. Indien onze akker als gevolg van het toilet als bebouwd 

wordt aangemerkt zouden wij wellicht geen berging mogen vouwen. Verzocht wordt dit zodanig aan te 

passen, dat wij de ons toekomende bebouwingsoppervlakte verkrijgen. 

2. Elders in het gebied, op nog geen 500 m afstand, is een illegale bebouwing van ca. 10 jaar oud in het 

voorontwerp aangegeven als verblijfsruimte. Hiervoor is nooit een vergunning voor afgegeven. 

Daarnaast is enkele jaren geleden, bij aanleg van riolering in het gebied, alleen de legale huisjes 

aangesloten. Bij voorgenoemde bebouwing is dit niet gebeurd. 

3. Vroeger stond op het bovengenoemd perceel ook een verblijfsruimte (illegaal) ter vervanging van nog 

oudere bebouwing. Deze is op verzoek van de gemeente afgebroken. Hierbij  was de gemeente van 
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mening dat de bebouwing er niet had gestaan, ondanks schriftelijke verklaringen die het tegendeel 

aangaven. Verzocht wordt om de bebouwing die destijds moest worden verwijderd in het 

ontwerpbestemmingsplan aan te geven als verblijfsruimte. 

4. Ons perceel vormt in het voorontwerp een geheel met het naast gelegen perceel terwijl er een 

onderbreking is van 2.50 m water, zoals dit in het huidige bestemmingsplan ook is aangegeven. 

Verzocht wordt de plankaart hierop aan te passen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit punt houdt verband met een brede discussie over bergingen op onbebouwde percelen. Zie 

paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

2. In het kader van een zienswijze ten behoeve van een vooraanschrijving vanwege bouwen zonder 

omgevingsvergunning, heeft betrokkene aangegeven dat het in zijn inspraakreactie gaat om het 

kadastrale perceel F 1604. Uit nader onderzoek blijkt dat de aldaar in het voorontwerp opgenomen 

aanduiding SR-34 niet juist is. Ter plekke is volgens de inventarisatie een schuurtje aanwezig. De 

betreffende aanduiding zal worden aangepast in het bestemmingsplan. 

3. Wij zien geen grond om op deze locatie een aanduiding op te nemen voor verblijfsrecreatie.  In deze 

zaak is uitspraak gedaan door de rechtbank van Utrecht. Wij zien geen aanleiding om daar op terug te 

komen.  

4. De legakker en recreatiewoning worden aangepast. 

 

Strik, A. (namens H.J. Deenik) 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Voor het perceel gelegen achter het Woelwaternest, F102 is men reeds enige tijd bezig met de 

voorbereidingen voor de aanvraag voor een recreatieverblijf (zie ook bijlage). Dit conform de 

mogelijkheid zoals dit in artikel 17 lid 2, sub a van het bestemmingsplan Landelijk gebied Oost 1977 is 

opgenomen. De aanvraag omgevingsvergunning zal dan ook binnenkort worden ingediend. 

Deze mogelijkheid is niet langer opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Verzocht wordt 

om deze bouwmogelijkheid weer om te nemen bij het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Commentaar gemeente 

1. Inmiddels is de vergunning verleend. Op basis hiervan zal het bestemmingsplan worden aangepast. 

 

Tombe, C.J. & M. de 6-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F56 is op de westpunt een berging aanwezig (voor 1993) welke niet is aangegeven op 

de plankaart. Verzocht wordt om de bestaande berging op te nemen in het bestemmingsplan. 

2. De beperking tot “snelvaren” als mede de handhaving daarvan wordt gemist in het bestemmingsplan. 

Verzocht wordt om dit op te nemen in het bestemmingsplan; 

3. In het voorontwerp ontbreekt elke eenvoudig waarneembare constatering van de gigantische overlast 

van (nijl)ganzen, bestaande uit bovenmatige onaanvaardbare- bevuiling van eilanden, steigers, boten 

en water. Aandacht – en beleid- hieromtrent mag in het bestemmingsplan niet ontbreken 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat er inderdaad  legaal een  schuur aanwezig is, met een maatvoering 

van 2,10 meter bij 1,55 meter.  Op de betreffende locatie zal een aanduiding SR-3 worden 

opgenomen.  

2. In het Besluit motorboten Plassenschap Loosdrecht e.o. 2003 zijn regels vastgelegd over maximum 

snelheden voor motorboten. Het afgegeven signaal zal met het Plassenschap Loosdrecht e.o. worden 

gecommuniceerd. 

3. Alhoewel wij de overlast serieus nemen is het geen zaak van het bestemmingsplan. De gemeente zal 

met het Plassenschap Loosdrecht e.o. en Natuurmonumenten in overleg treden om het probleem te 

bespreken. 
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Tombe, W.Ph. des 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op de kaart staat voor het perceel F084 niet aangegeven dat op 2 plaatsen een plek is ingeruimd ten 

behoeve van de opslag van haardhout; een van 1x3 m en een van 2x4 m. het gaat hierbij om 4 palen 

met hot betimmerd en een afdak erop. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie is niets gebleken over de aanwezigheid van deze bouwwerken ten tijden van 

de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan in 1978. Ook zijn ons geen vergunningen bekend 

van na die periode. Wij zien daarom geen aanleiding om de bouwwerken mee te nemen in het 

bestemmingsplan.  

 

Uijl-Hammer, A. den 14-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het perceel F1448 is sinds eind 2011 gesplitst en bij het kadaster doorgegeven. In de oude situatie is 

het perceel F1448 groot 32 are  en 80 centiare,  met plankier en gebouw nr. 247 in eigendom van dhr. 

Visser. 

In de nieuwe situatie is het perceel F2277 groot 22 are en 25 centiare, eigendom van dhr. Visser en 

perceel F2278 groot 10 are en 55 centiare met plankier en gebouw nr 247 eigendom van fam. Den 

Uijl. Verzocht wordt op dit aan te passen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.2 voor onze reactie 

 

Valewink, G.J. 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. De bebouwing op perceel F387 is niet juist ingetekend. Verzocht wordt het bestemmingsplan aan te 

passen aan de huidige situatie conform de bijgevoegde tekening. 

2. Ingestemd wordt met de mogelijkheid van een klein schuurtje op het perceel. In loop van tijd is 

gebleken dat deze ruimte noodzakelijk is om onderhoudsmateriaal op te bergen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. 

2. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie. 

 

Verhoeff, C.J.M. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. De percelen F201, F202 en F1067 zijn niet conform de feitelijke situatie opgenomen op de plankaart. 

Voor de feitelijke situatie wordt verwezen naar de bijgevoegde tekeningen.  

De percelen zouden respectievelijk oorspronkelijk groot zijn 36,40, 84.70 en 95,00 aren. Verzocht 

wordt om de legakkers aan te passen zoals op de bijgevoegde kaart is aangegeven. 

2. Geconstateerd is dat het zomerhuisje met steigers en botenhelling gelegen op de legakker met het 

nummer F202 niet volledig correct is weergegeven.  Het betreft hier diverse onderdelen.  Verzocht 

wordt dit aan te passen. Hiervoor zijn diverse stukken toegevoegd van de in verleden verleende 

vergunningen. 

3. Voor de recreatiewoning, de Smalleart (nr 227) is op basis van de plankaart niet goed op te maken of 

de verbouwing van het zomerhuisje op basis van de verleende vergunning (kenmerk 1977/124/1657) 

correct is opgenomen. Als bijlage zijn kopieën van de betreffende vergunning toegevoegd. 

4. In 2004 is op basis van een verleende vergunning een botenhelling aangelegd welke niet terug te 

vinden is op de plankaart.  Als bijlage zijn kopieën van de betreffende vergunning toegevoegd. 

5. In 2006 is op basis van een verleende vergunning aanpassingen plaatsgevonden aan de steigers 

welke gelegen zijn aan en om het zomerhuisje. Deze zijn niet verwerkt op de plankaart.  Als bijlage 

zijn kopieën van de betreffende vergunning toegevoegd. 
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Commentaar gemeente 

1. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.2 voor onze reactie 

2. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie 

3. Het  recreatieverblijf heeft een maatvoering van 12.20 m x 4.40 m conform verleende vergunningen. 

Voor zover dit nauwkeurig is na te meten, is het correct overgenomen in het bestemmingsplan. 

4. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie 

5. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie 

 

Vervat, C. 15-5-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Voor het perceel F1490 (Sr 15) is in de lijst specifieke vorm van recreatie 10 t/m 68 de oppervlakte 

van  11.11 m2 opgenomen. Dit moet echter 16.11 m2 zijn. Verzocht wordt om de oppervlakte hierop 

aan te passen.  

 

Commentaar gemeente 

1. Er is vergunning verleend voor een zomerhuisje van 8,56 m2. De genoemde oppervlakte van 16.11 

m2 betreft een niet legale uitbreiding. Ook de 11.11 m2 is niet correct en zal worden teruggebracht 

naar 8.56 m2. 

Voorhout, F.A. 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1967 staat slechts een gedeelte aangegeven met de bestemming GLW. Men wil dit 

graag aan de oost- en westzijde uitgebreid zien. Oorspronkelijk is er een eiland geweest over de 

gehele lengte van het perceel. Hierbij was het eiland verbonden met het perceel F116. Bij aankoop 

van het perceel in 1996 was de legakker reeds grotendeels overspoeld. Om de legakker weer boven 

water te halen heeft de gemeente ingestemd met het verzoek en hiervoor in 1997 een vergunning 

verleend.  Als bijlage zijn kopieën van de betreffende vergunning toegevoegd. 

2. Aan de oostzijde is vergunning verleend voor vlonderwerk en een constructie met een breedte van ca 

370 x 815 mm met als voorwaarde dat dit deel ook op termijn als akker zou uitvoeren (bijlage 4, 5 en 

6). Verzocht wordt dat de uitbreiding in het bestemmingsplan wordt opgenomen. 

3. Hierdoor wordt het ook mogelijk om op deze locatie een berging te plaatsen, dit heeft nu de 

bestemming Water. Verzocht wordt dan ook om de bestemming te wijzigen in de bestemming GLW. 

4. Het perceel F1969 betreft een grotendeels vervallen legakker. Er heeft altijd en legakker gezeten. Ook 

op de oude plankaart is nog een lijntje zichtbaar met een aanduiding van die steiger. Verzocht wordt 

dit in het nieuwe bestemmingsplan ook weer aan te duiden. 

5. Verder wordt opgevallen dat aan de oostzijde het eiland niet is doorgetrokken tot de kadastrale 

perceelgrens, terwijl de legakker vroeger wel tot aan de erfgrens heeft doorgelopen. Zie ook oude 

plankaart, bijlage 1. 

6. De gemeente en het recreatieschap vinden het wenselijk dat legakkers onderhouden worden en 

zoveel mogelijk worden voorzien van beschoeiing. Ook in dat licht is het logisch dat de mogelijkheden 

die er waren voor het terugbrengen van legakkers niet worden beperkt t.o.v. het vigerende plan. 

 

Commentaar gemeente 

1. De legakker wordt aangepast 

2. Vlonders worden niet ingetekend op de verbeelding. Dit onderwerp is door veel insprekers 

aangedragen. Zie paragraaf 2.5 voor onze reactie. Een geldige omgevingsvergunning blijft recht 

geven op uitvoering. 

3. Hangt samen met punt 1 

4. Het bestemmingsvlak is juist ingetekend. Op de aanwezige luchtfoto’s is een grotere legakker niet te 

zien. Indien men wil uitbreiden kan gebruik worden gemaakt van de afwijkingsbevoegheid die is 

opgenomen in het bestemmingsplan. 

5. Zie punt 4 

6. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het bestemmingsplan Kievitsbuurten. Zie verder paragraaf 2.3 

en 2.7 over dit onderwerp. 
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Waard, W. de 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F468 zijn de opstallen niet juist of niet volledig weergegeven. Twee legale, want al 

tientallen jaren aanwezige opstellen ontbreken: een bijgebouwtje met slaapcapaciteit en een 

schuurtje. Er ontbreekt eveneens een legale (voor 1977 geplaatst) steiger aan de krekenkant van het 

perceel. Verzocht wordt het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat er inderdaad  legaal twee  schuurtjes aanwezig zijn.  Van 

slaapgelegenheid is evenwel niets bekend. Op de betreffende locatie zal een aanduiding SR-3 worden 

opgenomen. Ten aanzien van de steiger verwijzen wij naar paragraaf 2.5 aangezien dit onderwerp 

door veel insprekers is aangedragen. 

 

Wal, H. van Der 26-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 
1. Inspreker geeft aan dat een bestaande berging op perceel F1236  ten onrechte niet op de 

verbeelding is ingetekend. Voor de berging heeft de voormalige gemeente Breukelen op 20 augustus 
1980 een bouwvergunning afgegeven. 

2. De bouwregels voor bergingen zouden meer moeten worden gerelateerd aan het oppervlak van het 
perceel. Inspreker geeft aan dat de voorgestelde regeling in het voorontwerp het niet mogelijk maakt, 
om per perceel een architectonisch gewenste invulling te geven. Op grote percelen geven grotere 
bergingen een fraaier aanzicht. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat er inderdaad  legaal een  schuurtje aanwezig is, met afmetingen van 

2,30 meter bij 2,65 meter.  Op de betreffende locatie zal een aanduiding SR-3 worden opgenomen.  

2. Ons uitgangspunt is dat de Kievitsbuurten zo veel mogelijk onbebouwd blijven. Gekozen is voor een 

maatvoering die minimaal nodig is voor het beoogde gebruik. Bij een grotere omvang van de legakker 

neemt weliswaar de hoeveelheid onderhoudswerk toe, maar is naar onze mening niet evenredig meer 

gereedschap nodig.  

 

Werf, Y.M.C. van der 20-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F391 staan de bouwwerken, steigers en vlonders niet juist weergeven op de 

verbeelding of ze ontbreken. De vlonders op het perceel staan niet op de verbeelding, de op de 

verbeelding opgenomen steigers komen niet overeen met de werkelijke situatie, en de contouren van 

de recreatiewoning kloppen niet. Voor de genoemde vlonders, steigers en recreatiewoning zijn 

bouwvergunningen afgegeven.  

2. Inspreker sluit zich verder aan bij de reactie van de Belangenvereniging Kievitsbuurten.  

 

Commentaar gemeente 

1. Bij de analyse zijn geen onjuistheden geconstateerd. Ten aanzien van de steigers en vlonders 

verwijzen wij naar paragraaf 2,5, aangezien het onderwerp door veel insprekers is aangedragen. 

2. In hoofdstuk 3 is de betreffende inspraakreactie samengevat en van een reactie voorzien. 

 

Westendorp, Th. & J. 5-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Op het perceel F1560  ontbreekt de recreatiewoning met bergkist, plankieren en steigers op de 

verbeelding. Voor alle bouwwerken is een bouwvergunning verleend. 

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat er inderdaad  legaal een stacaravan aanwezig is.  Op de betreffende 

locatie zal een aanduiding SR-1 worden opgenomen. Ten aanzien van de bergkist, plankieren en 

steigers  verwijzen wij naar paragraaf 2,5, aangezien het onderwerp door veel insprekers is 
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aangedragen.  

 

Westermann, J.C. 18-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. In vervolg op een telefonisch overleg en een e-mailwisseling met de gemeente verzoekt inspreker om 

het op zijn perceel F1102 aanwezige schuurtje op te nemen op de verbeelding van het 

bestemmingsplan. Het schuurtje was al aanwezig bij de vaststelling van het geldende 

bestemmingsplan. Daarnaast pas het schuurtje binnen de regels van het nu voorliggende 

bestemmingsplan.  

 

Commentaar gemeente 

1. Uit onze inventarisatie blijkt dat er inderdaad  legaal een  schuurtje aanwezig is, met afmetingen van 

2,57 meter bij 2,55 meter.  Op de betreffende locatie zal een aanduiding SR-3 worden opgenomen.  

 

Wiegmans, T.J. 13-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker verzoekt om voor het perceel F1607 een mogelijkheid op te nemen om een schuur te 

realiseren voor het opslaan van onderhoudsgereedschap. Inspreker wil het schuurtje na realisatie 

aan het zicht onttrekken door het planten van bomen en struiken.  

 

Commentaar gemeente 

1. Voor de bestemming Natuur stellen we een afwijkingsbevoegdheid voor, om kleine bergingen op 

onbebouwde percelen te kunnen bouwen ten behoeve van landschapsonderhoud. Als het betreffende 

perceel aan de voorwaarden voldoet behoort een berging tot de mogelijkheden. Op het eerste oog lijkt 

het daarvoor echter te klein. Zie verder paragraaf 2.4 voor een brede discussie over dit onderwerp. 

 

Willig, J.H. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker verzoekt om overleg met de gemeente over het gebruik en de mogelijkheden op perceel 

F1974. Op het genoemde perceel zijn overeenkomstig verleende vergunning 18 recreatieplaatsen 

met bergkisten aanwezig. Inspreker wil deze bestemming graag wijzigen zodat er 6 zomerhuizen 

mogelijk zijn. 

 

Commentaar gemeente 

1. Het uitgangspunt van het voorliggende bestemmingsplan is om geen nieuwe recreatieverblijven toe te 

staan. Wij zien geen winst in het inleveren van bergkisten voor nieuwe verblijfsmogelijkheden. Daarbij 

bestaat de kans dat de samengevoegde percelen in een later stadium opnieuw gesplitst worden, 

waarop conform de regels nieuwe bergkisten kunnen worden geplaatst. Een overleg in het kader van 

deze bestemmingsplanherziening lijkt ons dan niet zinvol. 

 

Wingelaar, M.M. 21-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Het is voor inspreker onduidelijk wat de toepassing “Natuur” voor gevolgen heeft.  

2. Verder verzoekt inspreker om een maatwerkregeling die de toegestane bebouwing op het perceel 

koppelt aan het toegestane gebruik. Op sommige percelen mag men immers alleen overdag zijn 

terwijl op andere percelen zelfs langdurig overnacht mag worden. Ook zijn er percelen met stroom en 

water. Deze percelen hebben ook meer opbergruimte nodig. 

3. Het is inspreker niet duidelijk waarom de toegestane bebouwing gekoppeld is aan het oppervlak van 

het perceel. Daarnaast vraagt inspreker hoe de gemeente deze regeling hanteert indien een eigenaar 

wel benodigde oppervlakte in bezit heeft maar deze verdeeld is over meerdere eilanden. 

4. Inspreker verzoekt de gemeente om duidelijk aan te geven wat bedoeld wordt met ‘recent gezonken 

eilanden mogen weer boven water worden gehaald’. Met name de aanduiding recent is onduidelijk.  

5. Inspreker verzoekt de gemeente te zoeken naar mogelijkheden voor het collectief inkopen van zonne-
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energie  en materialen om de beschoeiing te vernieuwen. Alleen wordt het gezamenlijke doel om de 

eilanden te behouden financieel haalbaar.  

6. Om diefstal tegen te gaan wil inspreker graag een bootlift. Verzocht wordt om dit in het 

bestemmingsplan mogelijk te maken.  

7. Inspreker merkt op dat veel aanwezige bebouwing op omliggende eilanden van de percelen F1383 en 

F 1545 niet op de verbeelding van het bestemmingsplan staat.  

8. Inspreker geeft aan dat er overgangsregelingen van kracht waren voor het gebied. Gevraagd wordt of 

deze nog van kracht zijn en waar deze schriftelijk terug te vinden zijn.  

9. Inspreker merkt op dat de gemeente Maarssen het duurzaam recreëren wil stimuleren.  

10. Inspreker betreurt het feit dat de gemeente alleen de eigenaren van grote eilanden lijkt te helpen en 

iet de eigenaren van kleine eilanden.  

 

Commentaar gemeente 

1. De bestemming Natuur is gebruikt in het deel van de Kievitsbuurten dat is aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied, in het kader van Natura2000. Vrijwel hetzelfde gebied is in het vigerende 

bestemmingsplan bestemd als ‘Natuurgebied’. Uitgangspunt van de bestemming Natuur is om de 

legaal aanwezige recreatiebebouwing te conserveren, kleine bergingen toe te staan ten behoeve van 

landschapsonderhoud maar verder geen bouwmogelijkheden te bieden. Voor legakkers buiten het 

Natura2000 gebied is gekozen voor de bestemming Groen. Hiermee ligt de nadruk nog steeds op de 

‘groene waarden’ maar met meer mogelijkheden voor recreatie. 

2. De belangrijkste functie van bergingen is het opslaan van materieel ten behoeve van het 

landschapsonderhoud. Gekozen is voor standaard bouwmaten die zijn afgestemd op dit gebruik. In de 

bestemming Groen mogen bergingen iets groter worden gebouwd, om de onder 1 genoemde reden. 

Verder zien wij geen sterke aanleiding om grotere maten toe te staan bij langdurige verblijfsrecreatie. 

3. Dit onderwerp is door veel insprekers aangedragen. Zie paragraaf 2.4 voor onze reactie 

4. Het is ons niet geheel duidelijk waar deze passage precies vandaan komt. Het klopt wel dat veel 

legakkers die inmiddels zijn verdwenen, toch als legakker zijn bestemd. Hierdoor is het voor de 

eigenaar gemakkelijker om een vergunning te krijgen voor het herstellen van de legakker. Het herstel 

is belangrijk om te voorkomen dat  er steeds grotere open plekken met veel golfslag ontstaan. In 

principe gaat het hierbij om legakkers die in de huidige planperiode zijn verdwenen. 

5. Dit is een interessant suggestie maar niet direct relevant voor het bestemmingsplan. Hierin mogen 

alleen ruimtelijk relevante zaken worden geregeld. Wel zal het worden meegenomen in de 

toekomstvisie voor het plassengebied. 

6. Wij hebben er voor gekozen in het hele gebied geen nieuwe privévoorzieningen voor boten toe te 

staan, behalve steigers. Mede gelet op de andere ontwikkelingen, willen we voorkomen dat de 

hoeveelheid bebouwing in het gebied nog meer toeneemt. Ter voorkoming van diefstal willen wij 

booteigenaren aanmoedigen zo veel mogelijk van jachthavens gebruik te maken. 

7. Het klopt dat er nog veel bebouwing mist op de verbeelding van het voorontwerp. Uit deze reactienota 

kan worden opgemaakt dat we ons best doen om alle inspraakreacties hierover goed uit te zoeken. 

Het is daarvoor wel nodig dat we een concrete aanwijzing krijgen voor bouwwerken die ontbreken. 

Mogelijk is het door andere perceelseigenaren iets meer specifiek aangegeven. Zo nodig kan daar 

met een zienswijze op worden teruggekomen. 

8. Het begrip geeft al aan dat het om een overgangsituatie gaat. Dit heeft er mee te maken dat men in 

1977 van mening was dat alle recreatieverblijven in de zuidelijke Kievitsbuurt op termijn diende te 

verdwijnen en in het bestemmingsplan zijn “wegbestemd”. Dit voornemen bestaat niet langer, zodat 

de recreatieverblijven met een aanduiding zijn aangegeven in het bestemmingsplan. Het 

overgangsrecht is niet langer van kracht. 

9. Sinds 1 januari 2011 maakt de gemeente Maarssen onderdeel uit van de gemeente Stichtse Vecht. 

Het is ons niet duidelijk om welke brief het precies gaat en wat de relatie met het bestemmingplan is. 

10. Het is ons niet geheel duidelijk welke aanwijzingen inspreker hier voor ziet. Voor zover dit te maken 

heeft met het genoemde onder 3, verwijzen wij nogmaals naar paragraaf 2.4 van deze nota. 
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Wit, H. de & Ambagtsheer, S. 17-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

Inspreker bedankt de gemeente voor de in het bestemmingsplan geboden mogelijkheden. Inhoudelijk 

merkt inspreker het volgende op: 

1. Inspreker geeft aan dat op het perceel F1391 de volgende bebouwing aanwezig is: 

o Recreatiewoning 

o Pergola 

o 2 bergkisten 

o Motorschip 

o Kajuitboot 

Verzocht wordt te controleren of er iets over het hoofd is gezien.  

2. De pergola wordt gebruikt voor houtopslag en meet 6 meter in de lengte, 1 meter in de breedte en 

1,80 meter in de hoogte. De afstand tot de recreatiewoning bedraagt meer dan 5 meter. Verzocht 

wordt om voor de pergola een sr-3 aanduiding op te nemen. 

3. Inspreker verzoekt de gemeente om te bevestigen dat de vervanging van het dak in 2012 mogelijk 

was zonder vergunning omdat het onderhoud betrof.  

4. Inspreker verzoekt om een regeling voor recreatiewoningen die niet spreekt over inhoudsmaten maar 

alleen gebaseerd is op toegestaan oppervlak, goot en nokhoogte. Hierdoor wordt voor de eigenaren 

duidelijker hoe ondergrondse bebouwing wordt meegerekend. Een dergelijke regeling is wel 

opgenomen voor woonarken. De gemeente zou de maximale oppervlakte ook nog kunnen koppelen 

aan de oppervlakte van het perceel zodat ruimtelijke ongewenste situaties worden voorkomen.  

5. Het is voor inspreker niet duidelijk hoe de gemeente omgaat met inpandige balkons en veranda’s. 

Tellen die mee in de maximale inhoudsmaat van 200m3?  

6. Inspreker wil graag dat de gemeente in het bestemmingsplan opneemt dat bergingen ook verder dan 

5 m van het hoofdgebouw af mogen staan indien realisatie binnen 5m van het hoofdgebouw om 

technische redenen niet mogelijk is, en de berging landschappelijk wordt ingepast.  

7. Inspreker verzoekt de gemeente om de maatvoeringen voor steigers en boothellingen los te laten en 

gebruikt te maken van een regeling gebaseerd op een percentage van de oever. Daarnaast zou de 

mogelijkheid geboden moeten worden om in eigen water 6m uit de oever te bouwen met een breedte 

van 5m. Inspreker motiveert dit verzoek met de volgende punten: 

a) In de winter heb je vaak 2 boten op een boothelling liggen en heb je dus al snel een breedte van 

4m nodig. Daarbij zijn boten al snel 5m lang en heb je dus minimaal een oppervlakte van 20m2 

nodig; 

b) De Kievitsbuurten worden speelser als er ook grotere steigers mogelijk zijn; 

c) Een steiger voor 2 boten van elk 6m is minimaal 18m2 

d) Bij een kopsteiger is 3m lengte te weinig voor een boot van ongeveer 5m.  

8. Inspreker verzoekt de gemeente om de hoogte van terrein afscheidingen gelijk te stellen aan de 

toegestane hoogte voor windschermen.  

9. Inspreker geeft aan dat de regeling voor pergola’s niet helemaal duidelijk is. Kan deze regeling ook 

gebruikt worden voor het overkappen van het terras? Indien dit niet het geval is verzoekt inspreker 

om een regeling die het overkappen van het terras mogelijk maakt.  

10. Indiener constateert dat de regels een mogelijkheid bieden voor een terras/vlonder van 40m2. Deze 

oppervlakte is te beperkt om te kunnen voldoen aan de behoefte van vandaag de dag waar lounge 

sets en zonnebedden de trend zijn. Inspreker stelt voor dat er een regeling opgenomen wordt die een 

maximaal percentage aan bebouwing (recreatiewoning, berging, bergkisten, vlonders en terrassen) 

toestaat. Deze regeling zou ook voor de handhaving makkelijker zijn dan de nu opgenomen regels.  

11. In artikel 17 wordt een mogelijkheid geboden voor het overschrijden van de regels met 0.5m voor 

overstekende balkons en daken. Inspreker snapt niet waarom deze regeling wordt toegespitst op 

balkons en daken. Een veranda voor een huis of een wat meer overstekend dak zou het buitenleven 

ten goede komen. Inspreker gaat er vanuit dat veranda’s en overstekende daken niet meetellen voor 

de totale inhoud en oppervlakte van de recreatiewoningen. Inspreker stelt voor om de bouw van 

veranda’s wel te beperken met een oppervlakte gekoppeld aan de oppervlakte van de 

recreatiewoningen.  

 

Commentaar gemeente 

1. De recreatiewoning is op de verbeelding aangegeven met een daarvoor bedoelde aanduiding. Ten 

aanzien van de pergola en bergkisten verwijzen wij naar paragraaf 2.5 van deze nota, aangezien dit 
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punt door veel insprekers is aangedragen. Voor pleziervaartuigen is primair het ‘Ligplaatsenbeleid 

Pleziervaartuigen’ van het Plassenschap Loosdrecht e.o. van kracht. Het bestemmingsplan geeft 

ligplaatsen niet specifiek aan maar volgt het genoemde beleid (zie artikel 11.3 i). 

2. De aanduiding sr-3 is alleen opgenomen op plaatsen waar reeds bij vaststelling van het vigerende 

bestemmingsplan een berging aanwezig was, of waar nadien een vergunning voor is verleend. Wij 

zien geen concrete aanleiding om het beschreven bouwwerken als zodanig aan te merken. In artikel 2 

van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht zijn bouwwerken opgenomen die zonder vergunning 

mogen worden gerealiseerd. Hier onder valt ook tuinmeubilair van maximaal 2,5 meter hoog. Mits de 

pergola niet met wanden is afgewerkt kan deze als tuinmeubilair worden aangemerkt.  

3. Voor dergelijke vragen wordt geadviseerd liefst vooraf contact op te nemen met het Omgevingsloket 

van de gemeente Stichtse Vecht. Omdat het geen zaak is voor het bestemmingsplan zullen wij er hier 

niet verder op in gaan. 

4. Met het opnemen van een maximale inhoudsmaat voor de noordelijke Kievitsbuurt en Kalverstraat 

wordt aangesloten bij het bestemmingsplan ‘300 meterstrook Scheendijk noord’. De reden voor het 

opnemen van een inhoudsmaat is dat meer ruimte biedt voor de vormgeving dan een vastgelegde 

oppervlaktemaat. De inhoudsmaat van 200m3 is voor een recreatieverblijf ruim voldoende. 

Ondergronds bouwen is toegestaan maar de inhoud moet worden meegerekend bij het totaal. 

5. Algemeen geldt dat dergelijke bouwdelen worden meegerekend met de inhoud, indien ze geheel of 

gedeeltelijke met wanden zijn omsloten. Bij een inpandig balkon zal dat per definitie het geval zijn. 

Een veranda met maximaal één wand - meestal de wand van het hoofdgebouw – zal niet met de 

inhoud worden meegerekend.  

6. Met het oog op voorkomende obstakels wordt de maximale afstand vergroot van 5 meter naar 10 

meter. Het is overigens niet zo dat het hele bouwwerk binnen de straal moet zijn gelegen. In de regels 

wordt nadrukkelijk over de afstand gesproken, waarmee wordt bedoeld dat op een enkel punt 

gemeten, de gebouwen een onderlinge afstand van minder dan 10 meter hebben. 

7. De suggestie van indiener nemen wij niet over. Het gehele plangebied maakt onderdeel uit van de 

Ecologische  Hoofdstructuur. Om die reden is het beleid er op gericht om de hoeveelheid bouwwerken 

en gebouwen zo veel mogelijk te beperken.  Daarnaast moeten trekgaten zo veel mogelijk open 

worden gehouden om de karakteristieke landschapstructuur in stand te houden. Wel zijn we van 

mening dat bij elk aangeduid recreatieverblijf een aantal faciliteiten mogelijk moeten zijn, ten behoeve  

van waterrecreatie. Hierbij gaan we uit van het principe dat voor elk recreatieverblijf gelijke rechten 

gelden. De afmetingen van de legakker is naar onze mening minder relevant. 

8. Perceelafscheidingen zijn toegestaan om de begrenzing te markeren. Hoge schuttingen of muren 

tasten het beeld van het landschap te veel aan. Door middel van hoge beplanting kan eventueel meer 

privacy worden gecreëerd. 

9. De regeling voor pergola’s wordt verwijderd. De mogelijke impact op het landschap is vrij groot terwijl 

er geen noodzaak is om pergola’s te bouwen. Bovendien is tuinmeubilair tot 2,5 meter vergunningsvrij 

op grond van artikel 2 lid 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. 

10. Ook deze suggestie nemen wij niet over. De regeling in het voorontwerp is een  flinke uitbreiding ten 

opzichte van het vigerende bestemmingsplan, waarin alleen plankieren zijn toegestaan met een 

maximaal oppervlak van 25 m2. Nog meer verharding is om de onder 7 genoemde redenen niet 

wenselijk. Tevens is niet duidelijk waarom de voorgestelde 40 m2 aan verharding te weinig zou zijn. 

11. De regeling is bedoeld voor hemelwaterafvoer en de vormgeving van recreatieverblijven. Het 

aanbrengen van een dakgoot moet niet ten kosten gaan van het oppervlakte. Tevens is een overstek 

vaak mooier vanuit architectonisch oogpunt. Ten aanzien van overkappingen zie 5.  

 

Woerden-de Jager, Q.R.H. 4-7-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker verzoekt om bouwmogelijkheden  mogelijk te maken zodat de noodzakelijk beschoeiing 

van eilanden bekostigd kan worden. Inspreker stelt voor om een mogelijkheid op te nemen van een 

studio van 40m2 bij een bepaalde omvang van een eiland. Op deze wijze kan op grotere akkers 

geringe bebouwing plaatsvinden en is het denkbaar dat deze eilanden in stand gehouden worden.  

 

Conclusie 

1. Het onderhoud is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Wij ondersteunen wel 

het principe dat perceeleigenaren aangemoedigd worden om hun percelen te beschoeien. Met het 

oog daarop is een regeling opgenomen voor kleine bergingen op onbebouwde percelen. Deze 
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bergingen hebben een duidelijke relatie met het onderhoud, omdat hierin de nodige gereedschappen 

kunnen worden opgeslagen. Zie hiervoor verder paragraaf 2.4. Bij de omvang van de  regeling is 

rekening gehouden met de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied. Het toestaan 

van nieuwe recreatieverblijven in het gebied is in strijd met de uitgangspunten van de gemeente en 

provincie. Nu alle locaties zijn bebouwd  waar op grond van het vigerende bestemmingsplan een 

recreatieverblijf was toegestaan, is besloten geen nieuwe recreatieverblijven mogelijk te maken. Van 

hetgeen indieners voorstellen zou een precedent met onaanvaardbare gevolgen uitgaan.   

 

Zijderveld, S.A. 19-6-2013 

 

Samenvatting inspraakreactie 

1. Inspreker geeft aan de door de gemeente beloofde persoonlijke brief niet te hebben ontvangen. 

Inhoudelijk merkt inspreker het volgende op.  

2. In het voorontwerpbestemmingsplan ontbreekt de op perceel F1154 aanwezige schuur. De 

betreffende schuur is reeds 20 jaar aanwezig.  

3. Inspreker betreurt het feit dat door het bestemmingsplan het karakter van de Noordelijke en Zuidelijke 

Kievietsbuurten ernstig kan worden bedreigd.  

 

Commentaar gemeente 

1. Het is spijtig dat indiener de brief niet heeft ontvangen. Normaliter wordt gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke basisadministratie, maar veel belanghebbenden wonen niet in de gemeente Stichtse 

Vecht. Mogelijk staan van indiener niet de juiste gegevens in het systeem. Via het kadaster zijn 

daarom de contactgegevens van alle perceeleigenaren opgevraagd. Vanwege de omvang van deze 

lijst hebben we niet alle adressen kunnen controleren. 

2. Op basis van oude inventarisaties blijkt inderdaad legaal een berging aanwezig. Deze zal worden 

aangeduid in het bestemmingsplan. 

3. Met het bestemmingsplan wordt juist beoogd het gebied in stand te houden. Daarvoor is het soms 

juist nodig dat bepaalde maatregelen genomen kunnen worden. Helaas maakt indiener niet concreet 

waardoor er sprake is van een bedreiging. 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2010 besloten voor de Kievitsbuurten een nieuw bestemmingsplan op 

te stellen (Figuur 1). Dit bestemmingsplan dient ter vervanging van een plan dat is vastgesteld in 1978. De 

belangrijkste doelstelling is om een actueel en digitaal toetsingskader te hebben voor ontwikkelingen in 

het gebied, waarbij de cultuurhistorische en ecologische waarden goed worden beschermd. Het nieuwe 

bestemmingsplan is consoliderend van aard, wat betekent dat de huidige situatie grotendeels wordt 

gehandhaafd en opnieuw wordt vastgelegd. 

 

 

Figuur 1 Begrenzing plangebied bestemmingsplan Kievitsbuurten 

 

Uit de zienswijze van de provincie op het bestemmingsplan Kievitsbuurten blijkt dat het onderzoek naar 

de effecten op de Ecologische Hoofdstructuur (NatuurNetwerk Nederland) onvoldoende in beeld zijn 

gebracht in de onderbouwing van het bestemmingsplan. Dit betekent dat er een volledig Nee, tenzij-

onderzoek noodzakelijk is. Onderhavig rapport is deze Nee, tenzij-toets voor het EHS-beleid. 
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1.2 DOEL 

Het doel van de EHS-toetsing is om te bepalen of door de bestemmingsplanwijziging sprake kan zijn van 

aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Indien hiervan sprake is, wordt 

beoordeeld welke effecten dit zijn, of deze effecten significant negatief zijn. Wanneer sprake is van 

mogelijk significant negatieve effecten wordt beschreven hoe hier mee omgegaan moet worden (plan 

aanpassen, plussen en minnen, saldobenadering of herbegrenzing). 

1.3 UITGANGSPUNTEN 

Als eerste zijn alle onderdelen en ontwikkelingen van het bestemmingsplan die daadwerkelijk 

conserverend zijn, dat wil zeggen die ook in het vigerende bestemmingsplan al mogelijk zijn en die voor 

en in het nieuwe plan niet gewijzigd zijn, geen onderdeel zijn van de beoordeling. 

 

Tevens is het uitgangspunt bij de toetsing, conform het standpunt van de Provincie, dat “de huidige 

bebouwing, voor zover deze al voor de vaststelling in 1978 van het vigerende bestemmingsplan aanwezig 

was of nadien met vergunning is gerealiseerd, als maximaal toelaatbaar wordt gezien”. Ontwikkelingen 

die na 1978 zijn uitgevoerd buiten de bestemmingsplankaders, zijn altijd uitgevoerd met een vergunning 

(en zijn dus op dat moment getoetst). Illegale ontwikkelingen zijn middels een handhavingsprocedure 

aangeschreven en behandeld, waardoor deze of niet meer aanwezig zijn of inmiddels wel vergund zijn. 

Dit betekent dat de bestaande situatie (bebouwing et cetera) als uitgangspunt genomen kan worden. 
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2 Te toetsen ontwikkelingen 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

De Kievitsbuurten is een onderdeel van het Utrechtse laagveengebied en ligt in de zuidwesthoek van de 

Loosdrechtse Plassen. Net als veel andere laagveengebieden is in het gebied in het verleden veen gestoken 

waardoor de kenmerkende structuur van legakkers en petgaten is ontstaan. Omdat het veen hier vrij diep 

is gestoken, hebben de legakkers in doorsnee een hoge en smalle vorm. Door erosie zijn op verschillende 

plaatsen in het gebied de legakkers onder water verdwenen en zijn grotere vlakken open water ontstaan 

zoals de Loosdrechtse Plassen zelf (ten westen van de Kievitsbuurten). Dit heeft als negatief gevolg dat 

nog bestaande legakkers te kampen hebben met meer golfslag, hetgeen het erosie proces versnelt.  

 

In de Kievitsbuurten is de structuur van de legakkers nog wel zichtbaar, maar staat deze ook onder sterke 

druk van erosie. Ook hier zijn al legakkers onder water verdwenen, waarbij een deel nog zichtbaar is door 

dode bomen die boven water uitsteken. De legakkers zijn nog maar erg smal en de oevers zijn over het 

algemeen zeer steil. Om verdere erosie te voorkomen zijn veel legakkers beschoeid, veelal met tropisch 

hardhout. Door te beschoeien blijven de legakkers minimaal 20 jaar voor het landschap behouden. 

 

  

Afbeelding 1 Typische voorbeelden legakkers in de Kievitsbuurten. Smalle percelen zonder oevervegetatie en met 

beschoeiing en met bos van berk en els (links) of bebouwing met tuintjes (rechts). 

 

De Kievitsbuurten bestaat uit twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel. De noordelijke Kievitsbuurt 

is grotendeels ingericht voor en in gebruik als recreatiegebied. Ten westen van het plangebied ligt de 

Scheendijk met een grote dichtheid aan woningen, recreatieterreinen en jachthavens. Op veel legakkers 

zijn (recreatie)woningen aanwezig en is de bijbehorende legakker ingericht als tuin. Deze woningen en 

legakkers zijn alleen per boot bereikbaar. In de noordelijke Kievitsbuurt mag gemotoriseerd gevaren 

worden. De zuidelijke Kievitsbuurt is meer natuurlijk ingericht en het aantal recreatiewoningen is hier 

aanzienlijk lager. De meeste legakkers zijn begroeid met een natuurlijke vegetatie van hoofdzakelijk bos 
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van berken en elzen. In de Zuidelijke Kievitsbuurt mag niet zonder ontheffing gemotoriseerd gevaren 

worden.  

 

De Kievitsbuurten is in de Provinciale Structuurvisie (grotendeels) begrensd als Ecologische 

Hoofdstructuur. Het zuidelijke deel is tevens begrensd als Natura 2000-gebied (Oostelijke Vechtplassen) 

(figuur 2). 

2.2 NIEUW VAST TE STELLEN BESTEMMINGPLAN 

Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard, bestaande planologische mogelijkheden 

worden grotendeels overgenomen uit het vigerende plan. Het bestemmingsplan kan worden opgedeeld in 

twee delen, het zuidelijke deel (ten zuiden van De Meent), dat ook begrensd is als Natura 2000-gebied en 

het noordelijke deel (ten noorden van De Meent) dat geen Natura 2000-gebied is. Vanwege de aanwezige 

waarden is het onwenselijk om grootschalige ontwikkelingen toe te staan. Zo wordt het gebied beter 

beschermd tegen ingrepen in het landschap die schadelijk zijn voor de beschreven waarden. Ook worden 

in het bestemmingsplan geen nieuwe recreatieverblijven mogelijk gemaakt en wordt in de zuidelijke 

Kievitsbuurt de huidige bebouwing als maximaal toelaatbaar gezien.  

 

  

Figuur 2 Bestemmingsplankaart, noordelijke Kievitsbuurt 

 



 

 

  

 

Nee-tenzij toets bestemmingsplan Kievitsbuurten 

 
078572338:D - Definitief ARCADIS 

 
7 

     

 

Figuur 3 Bestemmingsplankaart, zuidelijke Kievitsbuurt 

 

In het bestemmingsplan is al aangegeven welke ontwikkelingsmogelijkheden in potentie een negatief 

effect kunnen hebben op beschermde natuurwaarden. Dit zijn tevens de punten die door de Provincie 

Utrecht benoemd worden in de zienswijze. De ontwikkelingen die ook al mogelijk zijn in het vigerende 

bestemmingsplan, zijn geen onderdeel van de toetsing. Deze mogelijkheden worden in de voorliggende 

paragraaf beoordeeld: 

 Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven; 

 Art.5.2.2 en 6.2.2 d: De mogelijkheid om bij recht bij recreatieverblijven respectievelijk 4m² (zuid) of 

6m² (noord) aan bergingen bij te bouwen; 

 Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4m² te bouwen op 

legakkers van minimaal 600 m², zonder gebouwen, te bouwen; 

 Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen; 

 Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land. 

 

2.3 TOELICHTING MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Art. 5.2.2a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven 

Dit artikel biedt uitbreidingsmogelijkheden van een recreatiewoning in de noordelijke Kievitsbuurt tot  

200 m³, bij een maximale goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van niet meer dan 7,5 meter. Omdat 

alle recreatieverblijven, op basis van een gedetailleerde inventarisatie, “tot op de muur” zijn bestemd en 

op kaart zijn aangegeven, leidt de uitbreiding niet tot areaalverlies binnen de EHS. In de praktijk is alleen 

uitbreiding mogelijk in de hoogte. De aangegeven maximum-hoogtematen zijn echter beperkt, veelal reeds 

bereikt en zullen in de praktijk daarom nauwelijks uitnodigen tot uitbreiding. 

 

Het is niet aannemelijk dat de extra ruimte die gecreëerd kan worden dusdanig is dat dit leidt tot een 

significante wijziging van het gebruik van de woningen. De bezetting en het gebruik door het jaar heen zal 

hierdoor niet substantieel kunnen veranderen. Verwacht wordt ook dat het aantal vaarbewegingen 

vergelijkbaar blijft. Tevens zijn alle woningen inmiddels aangesloten op riolering en wordt nergens meer 

ongerioleerd geloosd. De verruiming leidt dan ook niet tot een toename van lozingen.  
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Art.5.2.2 en 6.2.2d: De mogelijkheid om bij recht bij recreatieverblijven respectievelijk 4m² (zuid) of 

6m² (noord) aan bergingen bij te bouwen  

Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4m² te bouwen op 

legakkers van minimaal 600 m², zonder gebouwen, te bouwen 

Het bestemmingsplan staat bij recht 6 m² (noord) respectievelijk 4 m² (zuid) toe aan bergingen bij 

recreatieverblijven. Daarnaast zijn bergingen tot 4 m² via afwijking mogelijk bij percelen zonder gebouwen 

groter dan 600 m² (zowel noord als zuid). In de praktijk zijn in deelgebied zuid bij recht 40 verblijven die 

aanspraak kunnen maken op een nieuwe berging (maximaal 160 m² (40 x 4m²)). Via de afwijking zijn dit 

nog 35 bergingen (maximaal 140 m² (35 x 4m²)). In het noordelijk deel gaat het om 110 verblijven die bij 

recht aanspraak kunnen maken op een nieuwe berging (maximaal 660 m² (110 x 6m²)) en 20 via de 

afwijking (maximaal 80 m² (20 x 4m²)). Bij een maximaal gebruik van deze regeling leidt dit tot een 

toename van het bebouwingsoppervlak van 740 m² in het noordelijke deel en 300 m² in het zuidelijke deel.  

 

NB.: Uitgangspunt in deze beoordeling is dat de bergingen alleen als bergingen gebouwd en gebruikt 

worden. Andere vormen van gebruik zijn niet beoordeeld. Tevens is er hierbij vanuit gegaan dat er geen 

sprake is externe werking van de objecten uit gaat. Dit betekent onder andere dat in of aan deze bergingen 

geen verlichting of geluidsinstallaties worden aangebracht die leiden tot een toename van verstoring van 

de omgeving (bijvoorbeeld geen ramen die leiden tot lichtuitstraling wanneer verlichting is aangebracht). 

 

NBB: Voor de beoordeling is geen gebruik gemaakt van de toets op uitbreidingen van geringe omvang bij 

bestaande functies. De uitbereidingen vinden op basis van de regels niet per definitie plaats op percelen of 

plekken waar al sprake is van verstoring. Een deel van de bergingen kunnen bijvoorbeeld ook gerealiseerd 

worden op nog niet bebouwde percelen. Hierdoor vallen de ontwikkelingen (of in ieder geval een deel er 

van) niet onder deze regeling. 

 

Art. 11.2.2: Het bouwen van steigers en botenhellingen 

Op grond van dit artikel is het mogelijk om bij elk recreatieverblijf buiten Natura 2000 een steiger te 

bouwen, ongeacht de grootte van het perceel. Voor het bouwen van een steiger of boothelling geldt een 

gezamenlijke oppervlakte, inclusief de oppervlakte gelegen binnen de bestemming Groen-

Landschappelijke Waarden van niet meer dan 15 m², met een maximale breedte van 1,2 meter en tot 

maximaal 3 meter uit de oever.  

 

Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land 

Voor veel akkers geldt dat ze in de loop der tijd gedeeltelijk zijn afgekalfd. Voor het behoud van 

geërodeerde legakkers kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn deze legakkers robuuster te maken 

door ze iets te verbreden, bijvoorbeeld met een natuurvriendelijke oever. Concreet betekent dit het 

omzetten van water in land, waardoor een strijdigheid met het bestemmingsplan kan optreden. Deze 

regeling dient uitsluitend om legakkers te behoeden voor verdwijning. Leidend is het behoud of 

versterking van de aanwezige cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden. Doordat in het 

artikel specifiek is opgenomen dat het alleen van toepassing is voor de instandhouding van legakkers, zijn 

andere doelen of vormen van demping uitgesloten. 
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3 Effectbeoordeling 

3.1 BEOORDELINGSKADER 

Het Rijk richt zich in zijn ruimtelijk beleid op nationale belangen, waaronder het Natuurnetwerk 

Nederland. Via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) werkt het rijksbeleid door naar de 

ruimtelijke verordeningen van de provincies. De provincie Utrecht heeft de bescherming van natuur (EHS) 

als provinciaal belang vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV) 2013. In de Structuurvisie is het ruimtelijk beleid voor provincie Utrecht 

beschreven voor de periode tot 2028. Deze periode sluit aan bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

van het Rijk. Hierin staan welke doelstellingen de provincie van belang acht en welk beleid hierbij hoort 

én hoe uitvoering aan het beleid wordt gegeven. De uitvoering wordt gedeeltelijk vormgegeven via de 

Verordening die gelijktijdig met de PRS is opgesteld. De PRV en PRS zijn in 2013 vastgelegd met een 

aanvulling in de partiële herzieningen van de PRS en de PRV in 2014. Met het vaststellen van de PRS is 

ook het Utrechtse EHS-beleid vastgelegd. In de PRV zijn de regels opgenomen waaraan ruimtelijke 

plannen van gemeenten moeten voldoen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het Natuurbeheerplan, 

waarin de te behalen natuurdoelen en kwaliteit beschreven staat van de Utrechtse EHS. 

 

Om te bepalen of een plan voldoet aan de provinciale regels is de EHS-wijzer opgesteld. Dit is een 

gestandaardiseerde werkmethode, waarmee bepaald kan worden of het EHS-beleid aan de orde is en zo 

ja, hoe aan dit beleid getoetst moet worden. Het belangrijkste onderdeel hiervan zijn de zes EHS-

toetsingsaspecten: 

 Bestaande en potentiele waarden van het ecosysteem; 

 Robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS; 

 Aanwezigheid van bijzondere soorten 

 Verbindingsfunctie van het gebied; 

 Behoud van oppervlakte; 

 Behoud van samenhang. 

 

De wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan worden afgezet tegen het vigerende beleid. Per 

toetsingsaspect is bekeken of het nieuwe bestemmingsplan leidt tot aantasting van een van deze aspecten. 

3.2 METHODE 

Voor de waardebepaling van de huidige situatie en de potenties van het gebied is zowel literatuur- als 

veldonderzoek uitgevoerd. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. Het veldonderzoek 

is bedoeld voor zowel het bepalen van de bestaande natuurwaarden (natuurbeheertypen en flora en 

fauna) als voor een kanseninschatting voor de mogelijkheden tot ontwikkeling van de natuurbeheertypen 

en leefgebied van flora en fauna. De diepgang van het onderzoek staat in verhouding tot het planniveau, 

zodat beoordeeld kan worden of het bestemmingsplan in strijd is met de soortbescherming en of de 
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ontwikkelingen de kansen voor verhoging van natuurwaarden in de weg staat. Om een goed beeld te 

krijgen is het plangebied twee keer bezocht, een keer ’s ochtends en een keer in de avond (Tabel 1). Bij 

beide bezoeken is van zowel het noordelijke als het zuidelijke gebied een representatief deel bezocht. 

Tabel 1 Veldbezoeken Kievitsbuurten 

Datum Tijd Soortgroepen 

14 juli 2015 05.30 – 10.00 uur 
Vegetaties en natuuurtypen 

Flora, vogels, vissen, reptielen, amfibieën, insecten 

22 juli 2015 19.30 – 23.30 uur Vogels, vleermuizen/zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten 

 

3.3 WEZENLIJKE WAARDEN EN KENMERKEN 

3.3.1 BESTAANDE EN POTENTIELE WAARDEN VAN HET ECOSYSTEEM 

Beschrijving toetsingsaspect 

De bestaande en potentiele waarden van het ecosysteem worden beoordeeld aan de hand van het 

functioneren van het ecosysteem. Hierbij ligt de nadruk op: 

1. Wat verandert er aan het functioneren van het huidige beheertype, inclusief oude boskernen 

(bestaande waarden)? 

2. Wat verandert aan de mogelijkheid, het gewenste beheertype te bereiken (potentiële waarden)? 

3. Wat verandert er aan de omgevingsfactoren die de actuele en potentiële systemen vragen. 

 

De huidige beheertypen zijn weergegeven op de Natuurbeheerplankaart 2015. Dit zijn de natuurtypen die 

op dit moment aanwezig zijn of die hier voor zouden kunnen komen op basis van de bestaande 

(a)biotische omstandigheden. Het grootse deel van het plangebied is begrensd als natuurtype Zoete plas 

[N04.02]. Daarnaast zijn nog drie natuurtypen begrensd: Kruiden- en faunarijk grasland [N12.02], Hoog- 

en laagveenbos [N14.02] en Vochtig bos met productie [N16.02] (Figuur 4). Opvallend is dat nagenoeg 

geen van de legakkers begrensd is. Omdat deze legakkers wel een essentieel onderdeel zijn van de EHS 

van de Kievitsbuurten, de ontwikkelingen uit het bestemmingsplan juist op deze akkers mogelijk gemaakt 

worden en nagenoeg op alle legakkers bos aanwezig is, zijn deze beoordeeld als het natuurtype Vochtig 

bos met productie1. Het bestemmingsplan maakt op de percelen met natuurtypen Kruiden- en faunarijk 

grasland en Hoog- en laagveenbos geen ontwikkelingen mogelijk die deze typen negatief beïnvloeden2. 

Deze zijn dan ook niet verder betrokken in de beschrijving en beoordeling. 

 

                                                                 

1 Dit is het type bos dat op basis van de aanwezige soorten het meest overeenkomt. 

2 De ontwikkelingen die in deze beoordeling getoetst worden, zijn alleen mogelijk op de percelen met een bestemming 

Groen – landschapswaarden of Natuur  – landschapswaarden. De vegetatie op de percelen met deze bestemmingen is 

getypeerd als het natuurtype Vochtig bos met productie. Andere vegetatietypen of natuurtypen zijn hier niet 

aangetroffen. De percelen op de natuurbeheerplankaart met de typeringen Kruiden- en faunarijk grasland en Hoog- en 

laagveenbos liggen niet op bovengenoemde bestemmingen waar ontwikkelingen mogelijk zijn. 
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Figuur 4 Natuurbeheerplankaart 2015 van het plangebied. 

 

De huidige kwaliteit van de overige twee natuurtype is vervolgens beschreven en beoordeeld aan de hand 

van de kwaliteitscriteria uit de Index Natuur en Landschap (Portaal Natuur en Landschap, 2015). 

Samengevat wordt gesteld dat de kwaliteit van het natuurtype Zoete plas slecht is en van Vochtige bos 

met productie matig3 (Tabel 2). De beoordeling is opgenomen in Bijlage 1. Deze kwalificatie sluit aan bij 

het resultaat uit de scan van de signaleringskaart EHS van de provincie Utrecht (Provincie Utrecht, 2015). 

De actuele natuurwaarde van de Kievitsbuurten wordt hierin aangeduid als laag (categorie A en B, voor 

respectievelijk deelgebied noord en zuid)4. 

  

                                                                 

3 Voor het natuurtype Vochtig bos met productie gaat het om opgaande bosvegetaties op de legakkers (dus binnen de 

bestemming Groen – landschapswaarden) en niet om de percelen met een specifieke Bos-bestemming. 

4 De kaart geeft de actuele natuurwaarde per beheertype weer. Deze is in categorieën van A tot en met F uitgedrukt, 

waarbij A het laagst is en F het hoogst. De basis voor deze kaart is de talrijkheid aan karakteristieke plantensoorten voor 

het specifieke biotoop (beheertype) in combinatie met het natuurwaardegetal van de soort en de waarde (weegfactor) 

die aan het biotoop is toegekend. Deze waarde is bepaald op basis van zeldzaamheid, vervangbaarheid en het 

internationaal belang van de biotoop. 
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Tabel 2 Kwaliteitsweergave natuurtypen Kievitsbuurten. De details zijn opgenomen in  

 

S
tr

u
c
tu

u
r 

F
lo

ra
 e

n
 f

a
u

n
a
 

M
il
ie

u
- 

e
n

 w
a
te

rc
o

n
d

it
ie

s
 

R
u

im
te

li
jk

e
 c

o
n

d
it

ie
s
 

T
O

T
A

A
L

 

N04.02 Zoete plas Slecht Slecht Slecht Goed Slecht 

N16.02 Vochtig bos met productie Matig Matig Matig Matig Matig 

 

In de EHS-wijzer worden onder bij dit aspect nog enkele aandachtspunten weergegeven. Deze worden 

hieronder kort toegelicht. 

 Oude boskernen: Binnen het plangebied liggen geen zogenaamde oude boskernen. Hier wordt dan ook 

niet verder op ingegaan. 

 Natura 2000: Het zuidelijke deel van de Kievitsbuurten is begrensd als Natura 2000-gebied 

(Vogelrichtlijngebied Oostelijke Vechtplassen). Een beoordeling in het kader van de 

Natuurbeschermingswet is al uitgevoerd, hier wordt niet verder op ingegaan. 

 Natuurambitie: De ambitiekaart is gelijk aan de huidige Natuurbeheerplankaart en ook de 

prioriteitsvolgorde is in 2016 gelijk aan die van 2015. Er is geen ambitie de kwaliteit in termen van 

andere natuurtypen te verhogen. De beschreven waarden in de kwaliteitsbeoordeling (Bijlage 1) zijn 

hiervoor bruikbaar. Op basis van die analyse kan bepaald worden welke verbeteringen mogelijk zijn. 

Hieruit blijkt ook dat de kwaliteit vooral bepaald wordt door systeemfactoren als oeverstructuur, 

waterkwaliteit, beheer en medegebruik. Het behalen van de ambities hangt dus vooral af van de mate 

van ingrijpen of aanpassen van het systeem en de structuur. De mogelijke ontwikkelingen uit het 

bestemmingsplan hebben hierop geen invloed. De ontwikkelingen uit het bestemmingsplan staan het 

behalen van de ambities dan ook niet in de weg. 

 Grondwater: De mogelijkheden uit het nieuwe bestemmingsplan hebben geen effect op de 

grondwaterstanden of kwelstromen. Op dit onderdeel wordt niet verder ingegaan. 

 Agrarisch natuurbeheer: Binnen de plangrens ligt een perceel dat begrensd is als Botanisch waardevol 

grasland [A02.01]. De bestemming op dit perceel heeft geen relatie met de mogelijke ontwikkelingen 

en is dan ook niet verder beoordeeld. 

 

Effect 

Uit de beschrijving van de huidige kwaliteit van de natuurtypen blijkt dat de waarde matig tot slechts is. 

De oorzaak hiervan is vooral de kunstmatige inrichting van het gebied, een hoge dichtheid zwevend slib 

met als gevolg een zeer beperkt doorzicht, de uniformiteit van de vegetaties en de versnipperde ligging. 

De kwaliteit van Zoete plas wordt vooral bepaald door het ontbreken van natuurlijke oevers en 

overgangen van land naar water. Hierdoor is het type eveneens in beperkte mate geschikt leefgebied voor 

diverse fauna. Voor het type Vochtig bos (het bos op de legakkers) geldt dat met name de versnipperde 

ligging en het kleine oppervlak (veel randeffecten) bepalend is voor de lage kwaliteit. De ontwikkelingen 

die mogelijk gemaakt worden in het nieuwe bestemmingsplan betreft alleen lokale, kleine ontwikkelingen 

die het huidige functioneren van de beheertypen in het hele plangebied als geheel nauwelijks beïnvloeden. 

De conclusies van de kwaliteitsbeoordeling (Bijlage 1) zullen door de mogelijke ontwikkelingen niet 

beïnvloed worden. De meeste factoren waaraan getoetst is, zijn van een hoger abstractieniveau. De 

structuur, milieu-, water en ruimtelijke condities van de natuurtypen worden niet op dit detailniveau 

beoordeeld. De mogelijkheden staan het huidige functioneren dan ook niet in de weg. 
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Dit geldt eveneens voor het bereiken van de gewenste beheertypen. Hoewel de huidige kwaliteit als matig 

en slecht is beoordeeld, staan de mogelijke ontwikkelingen herstel en verbetering van de kwaliteit niet in 

de weg. De lage waardering is vooral het gevolg van de het historisch gebruik en de inrichting van het 

gebied. De belangrijkste beperkingen voor het (verbeteren van het) ecologisch functioneren zijn de zeer 

steile oevers, het hierdoor ontbreken van oevervegetaties, het grote oppervlak water en het intensieve 

recreatieve gebruik van het hele gebied. Natuurlijke processen als verlanding en een natuurlijk 

waterregiem zijn hierdoor nagenoeg onmogelijk. De mogelijk gemaakte ontwikkelingen zijn van dusdanig 

kleine en lokale aard, dat dit geen invloed heeft op de landschapsstructuur of de ruimtelijke condities en 

staan tevens ontwikkelingen of maatregelen ten gunste van de natuurtypen niet in de weg. 

 

 

Afbeelding 2 Kenmerkende opgaande vegetatie van een legakker van berk, els, riet, gele lis en lokaal drijvende 

waterplanten (gele plomp) 

 

Conclusie 

De mogelijkheden die geboden worden in het nieuwe bestemmingsplan leiden niet tot een verandering in 

de kwaliteit van de natuurtypen. Tevens staat het de verbetering van de kwaliteit van de natuurtypen niet 

in de weg. Het oppervlak is dusdanig klein en de maatregelen voor kwaliteitsverbetering zijn van een 

dusdanig andere aard, dat de gewenste bestemmingen hierop niet van invloed zijn. Geconcludeerd wordt 

dat hier geen sprake is van een significante aantasting de bestaande en potentiele waarde van de EHS. 

3.3.2 ROBUUSTHEID EN AANEENGESLOTENHEID VAN DE EHS 

Beschrijving toetsingsaspect 

Met robuustheid en aaneengeslotenheid wordt bedoeld dat de gebieden die aangewezen zijn als EHS, 

ecologisch kunnen blijven functioneren. Het effect van een ruimtelijke ontwikkeling op dit aspect hangt af 

van de aard daarvan in relatie tot de specifieke locatie. Grote eenheden in de EHS moeten groot blijven. 

Maar het is ook belangrijk dat natuur die al versnipperd is, niet verder versnippert. Bij een ontwikkeling 

op een kwetsbare plek, zoals een corridor of bij een ecoduct, is eerder sprake van significante aantasting. 

In dit aspect zitten zowel absolute als relatieve elementen. Absoluut in de zin dat een oppervlakte kleiner 

dan 200 vierkante meter vaak niet gezien wordt als significant, terwijl een verlies van één hectare dat 

eigenlijk altijd wel is. Relatief in de zin dat oppervlakteverlies van een zeldzame biotoop eerder tot 

significante aantasting leidt.  
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Effect 

De mogelijkheid voor de realisatie van een recreatiewoning (art. 5.2.2a) heeft, in theorie, ruimtelijk gezien 

de grootste impact op de EHS. Omdat de bestemmingen ‘tot op de muur’ begrensd zijn, is fysieke 

uitbreiding niet mogelijk. Dit leidt dan ook niet tot aantasting van de EHS. De overige mogelijke 

ontwikkelingen zijn van kleine omvang (4m² tot 6m²), zowel per stuk als het totaal maximale mogelijke 

oppervlak. In totaal kan nog circa 1.040 m² bebouwd worden als berging, dit is circa 0,03 procent van het 

totale oppervlak van het bestemmingsplangebied dat als EHS begrensd is (ruim 330 hectare). Door de 

beperkingen in de uitgangspunten (zie paragraaf 2.3) is vanuit de nieuwe bergingen geen sprake van 

externe werking en leidt de aanwezigheid niet tot ander gebruik van de percelen.5 Het totaal oppervlak 

aan nieuw te realiseren steiger is niet bekend, is beperkt tot percelen in het noordelijke deel en alleen bij 

een bestemming recreatiewoning. Deze woningen zijn ook nu al bereikbaar via het water, waardoor bij 

een groot deel al een steiger aanwezig is. Het oppervlak steiger is eveneens slechts een fractie van het 

totale oppervlak EHS en sluit aan bij al verstoorde delen (bebouwing). Als gevolg van de mogelijkheid om 

water om te zetten in land (art. 11.4.1) kan het natuurtype wel wijzigen, maar dit gaat niet ten koste van 

het totale areaal natuur. Het betreft alleen ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor het behoud van de 

legakkers. Van grootschalige demping van water is geen sprake. 

 

Conclusie 

Het oppervlak EHS neemt niet of slechts in zeer beperkte mate af (alleen als gevolg van de bergingen of 

steigers), maar dit betreft dusdanig verspreide ontwikkelingen door het hele plangebied, dat dit niet van 

invloed is op de robuustheid en aaneengeslotenheid van het gebied. De mogelijkheden voor fauna om van 

het plangebied gebruik te maken wijzigen niet. Geconcludeerd wordt dan ook dat geen van de 

ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden door het nieuwe bestemmingsplan een aantasting van de 

robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS veroorzaken. 

3.3.3 AANWEZIGHEID VAN BIJZONDERE SOORTEN 

Beschrijving toetsingsaspect 

Onder de bijzondere soorten vallen de strikt beschermde soorten van de Flora- en faunawet (de tabel 2- en 

3-soorten) en de soorten van de provinciale Oranje lijst. Significante aantasting van bijzondere soorten 

wordt gezien als ‘afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’. Of te wel wordt 

het leefgebied of de groeiplaats dusdanig beïnvloed dat de soort uit het gebied verdwijnt. Toetsingscriteria 

hierbij zijn: 

 Kan de soort zich op de kortere en langere termijn op de locatie handhaven?  

 Blijft de habitat voor de soort voldoende van omvang en kwaliteit om de soort op lange termijn in 

stand te houden?  

 Wordt het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort kleiner? 

 

In het kader van het bestemmingsplan is het van belang dat de mogelijk gemaakte ontwikkelingen niet op 

voorhand strijdig zijn met de Flora- en faunawet. Dit is ook het beoordelingsniveau van onderzoek naar 

het voorkomen van beschermde en bijzondere soorten. Het veldbezoek heeft voldoende inzicht gegeven in 

de bestaande waarden en mogelijkheden voor beschermde soorten. Aanvullend soortgericht onderzoek bij 

een daadwerkelijke invulling van het bestemmingsplan (een project), al dan niet met een ontheffing, zijn 

hiermee overigens niet op voorhand niet meer noodzakelijk. In de effectbeoordeling van deze paragraaf is 

beschreven of, wanneer en naar welke soorten eventueel nog soortgericht onderzoek noodzakelijk is. 

 

                                                                 

5 Door het toestaan van een berging op een nog niet bebouwd perceel veranderd het gebruik van dit perceel niet. Het 

vereenvoudigd alleen het beheer en onderhoud omdat het materieel dat hiervoor nodig is ter plekke al aanwezig is. 
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Door de beperkte variatie in vegetatie, het nagenoeg ontbreken van overgangsvegetaties 

(moerasvegetaties) en het intensief recreatieve gebruik, is de soortenrijkdom en -dichtheid in de 

Kievitsbuurten laag. Het gaat voor de toetsing om soorten waarvoor het plangebied essentieel leefgebied 

is, bijvoorbeeld als voortplantings- of overwinteringsgebied. In onderstaande alinea’s is per soortgroep 

weergegeven welke soorten bekend zijn uit het plangebied (waarneming, literatuur et cetera) dan wel 

verwacht worden. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

 

 

 

Flora 

De vegetaties van de Kievitsbuurten zijn vrij homogeen. De legakkers bestaan hoofdzakelijk uit opgaand 

bos van ruwe berk, zwarte els en gewone es. De ondergroei is kenmerkend voor voedselrijke, vochtige tot 

natte omstandigheden met soorten als braam, valeriaan, moerasspirea, moeraszegge en gele lis. Door de 

oeverbeschoeiing is nagenoeg nergens sprake van een oevervegetatie. Het open water is lokaal begroeid 

met drijvende waterplanten, wat wordt gedomineerd door gele plomp. Door de grote diepte is het aandeel 

onderwatervegetatie beperkt. Het aandeel beschermde en bijzondere plantensoorten is laag. Lokaal zijn bij 

de veldbezoeken enkele exemplaren van zwanenbloem, kleine egelskop en waterdrieblad aangetroffen, 

van hoge dichtheden is geen sprake. Verder zijn nog dotterbloem en rietorchis bekend (RHO, 2015). 

Rietorchis is naar verwachting beperkt tot de graslanden aan de westzijden van het plangebied. 

 

Vogels 

De broedvogelpopulatie bestaat hoofdzakelijk uit algemeen en schaars in Nederland voorkomende 

soorten. Door de uniformiteit van de vegetatie (bos) afgewisseld met tuinen betreft het vooral soorten van 

opgaand bos, tuinen en smalle oevervegetaties. Aangetroffen en te verwachte soorten zijn wilde eend, 

meerkoet, fuut, fitis, boerenzwaluw, houtduif, merel, winterkoning, vink, rietgors en kleine karekiet. 

Incidenteel kunnen ook soorten als kleine bonte specht, matkop en wielewaal voorkomen. Van de soorten 

waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, worden alleen buizerd, sperwer en boomvalk verwacht. Ook 

kunnen enkele soorten van de Oranje lijst broeden in het gebied. Het gaat dan vooral om voor 

moerasgebieden kenmerkende en landelijk relatief algemeen tot schaars voorkomende soorten als 

rietzanger en snor. Nesten van deze soorten zijn bij de veldbezoeken niet waargenomen, maar dit was 

door de dichte kronen van de bomen (vol in het blad) ook nauwelijks mogelijk. Als foerageer- en 

rustgebied wordt het plangebied door diverse soorten gebruikt, waaronder minder algemene soorten (al 

dan niet van de Oranje lijst) als purperreiger, zwarte stern, grote karekiet (broedvogels omgeving, grote 

karekiet broedt bv. aan de oostkant van de Kalverstraat), brilduiker, krooneend, nonnetje en visarend 

(niet-broedvogels). 

 

Vissen 

Door het grote oppervlak open water dat in open verbinding staat met de omgeving, is het aandeel 

vissoorten in potentie hoog. Door het grotendeels ontbreken van oever- en onderwatervegetaties en de 

diepte van de petgaten, zal de dichtheid van met name de minder algemene soorten laag zijn. Minder 

algemene en beschermde soorten die verwacht worden zijn kleine modderkruiper, rivierdonderpad, 

bittervoorn, vetje en paling. Mogelijk komt ook kwabaal in zeer lage dichtheid (weer) voor. 

 

Amfibieën en reptielen 

Door ontbreken van geschikt leefgebied is het plangebied beperkt geschikt voor amfibieën. Alleen lokaal, 

in geïsoleerde waterelementen, zullen algemene soorten als bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad 

voorkomen. Uit de groep reptielen is alleen ringslang mogelijk aanwezig. Er zijn enkele incidentele 

waarnemingen bekend, maar van een populatie is geen sprake. Dit komt vooral door het ontbreken van 

voldoende geschikt leefgebied (moerasvegetatie). Composthopen en stapels met snoeiafval - die als 
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broeihoop kunnen fungeren - zouden mogelijkheden kunnen bieden voor verbetering van de 

voortplantingsmogelijkheden. Bestaande aanwezigheid en gebruik van dergelijke hopen is niet bekend. 

 

Zoogdieren 

Door de structuur van het plangebied is het aandeel zoogdieren dat voorkomt naar verwachting laag. Op 

de legakkers (met name waar ook bebouwing aanwezig is) zullen lokaal algemene soorten voorkomen als 

bosmuis of rosse woelmuis. Minder algemene soorten zijn schaars. Uit de wijde omgeving zijn enkele 

waarnemingen bekend van boommarter en otter (Nieuwkoop). Beide soorten zijn typische soorten van 

laagveengebieden, maar de Kievitsbuurten is door het grote oppervlak open water, het beperkte deel 

land/legakkers en het recreatieve gebruik grotendeels ongeschikt als leefgebied. Door aanwezigheid van 

geschikt leefgebied in de omgeving , zijn incidentele waarnemingen van zwervende exemplaren niet 

uitgesloten.  

 

Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich in gebouwen of in holtes van bomen, waarbij het 

gebruik verschilt per soort. Op enkele oud eiken of beuken bij woningen langs de Kalverstraat na, bestaat 

de opgaande vegetatie primair uit jong bos van berken en elzen. Deze bomen zijn niet geschikt als 

verblijfplaats voor vleermuizen. Verwacht wordt dan ook niet dat in het gebied verblijfplaatsen aanwezig 

zijn van boom bewonende soorten. De woningen kunnen wel geschikt zijn als verblijfplaats voor gebouw 

bewonende soorten. Het gaat dan vooral om gewone dwergvleermuis en mogelijk laatvlieger. Het 

plangebied zal vooral als foerageergebied functioneren voor vleermuizen uit kolonies in de omgeving 

(bijvoorbeeld uit Breukelen of de landgoederen). Het kan dan om verschillende soorten gaan als 

watervleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger en gewone dwergvleermuis. Bij het 

veldbezoek op 22 juli zijn alleen gewone dwergvleermuis en laatvlieger in lage dichtheden aangetroffen. 

 

Insecten 

De meeste beschermde en minder algemene insectensoorten zijn afhankelijk van specifieke leefgebieden 

en vegetaties. Door het ontbreken van bijzondere vegetaties zoals kruidenrijke graslanden, soortenrijke 

oevers, hoogveen et cetera, worden geen beschermde of andere bijzondere insectensoorten verwacht. Bij 

de veldbezoeken zijn ook weinig soorten (en exemplaren) waargenomen. Een uitzondering hierop is de 

veenmol, waarvan enkele waarnemingen bekend zijn uit het plangebied en de direct omgeving. 

 

Effect 

Alle ontwikkelingsmogelijkheden zijn van dusdanig beperkte omvang, zelfs wanneer alle beschikbare 

ruimte ook daadwerkelijk gebruikt wordt (zie paragraaf 3.3.2), dat geen sprake kan zijn van een aantasting 

van essentieel leefgebied. De instandhouding van de soorten binnen het plangebied zal niet in het geding 

zijn. Er blijft te allen tijde ruim voldoende alternatief leefgebied over de verstoorde soorten. 

 

Het is echter niet uitgesloten dat lokaal wel een effect kan optreden op een specifiek leefgebied of 

groeiplaats en/of individu. Per mogelijke ontwikkeling wordt aangegeven of door de ontwikkeling schade 

of verstoring kan optreden van beschermde of bijzonder flora en fauna. 

 

Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven; 

Dit betreft alleen uitbreiding in de hoogte, om dat de bestemmingen tot op de muur begrensd zijn. Bij 

verbouwing van gebouwen kan verstoring optreden van gebouw bewonende soorten. In de 

Kievitsbuurten zal dit gaan om enkele broedvogels (o.a. huismus, witte kwikstraat, spreeuw) en 

vleermuizen (vnl. gewone dwergvleermuis). Per ontwikkeling zal bepaald moeten worden of verstoring 

van vaste rust- en verblijfplaatsen kan optreden. Indien hiervan sprake is, is onderzoek noodzakelijk of 

beschermde soorten aanwezig zijn. Op basis van de verwachte soorten is, mits geschikte en voldoende 
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mitigatie en/of compensatie uitgevoerd wordt, een ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Flora- en 

faunawet mogelijk. 

 

Art.5.2.2 en 6.2.2 d: De mogelijkheid om bij recht bij recreatieverblijven respectievelijk 4m² (zuid) of 6m² (noord) aan 

bergingen bij te bouwen; 

Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4m² te bouwen op legakkers van 

minimaal 600 m², zonder gebouwen, te bouwen. 

De bouw van de bergingen kan in principe overal op een legakker plaats vinden, waardoor verstoring kan 

optreden van flora, broedvogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. Uit de meeste soortgroepen 

gaat het om soorten die niet zijn opgenomen in de lijsten met beschermde of bijzondere soorten of gaat het 

om soorten uit de laagste beschermingscategorie. Door de bouw van een berging kan vegetatie en hiermee 

een groeiplaats vernietigd worden. Op basis van de aangetroffen vegetaties, soorten en de inrichting van 

de Kievitsbuurten is schade aan strikt beschermde flora niet waarschijnlijk, maar niet uitgesloten. Dit geldt 

zeker voor de bijzondere soorten van de oranje lijst van de Provincie Utrecht die aanzienlijk langer is dan 

de lijst met beschermde soorten.  

 

Voor broedvogels geldt dat activiteiten die nesten of broedende vogels verstoren verboden zijn, maar voor 

de meeste soorten geldt dat na het broedseizoen nesten wel verwijderd mogen worden. Wanneer voor de 

bouw van een berging (opgaande) vegetatie verwijderd moet worden, is controle noodzakelijk of 

broedende vogels aanwezig zijn. Een alternatief is het uitvoeren van de realisatiewerkzaamheden buiten 

het broedseizoen. Uitzondering hierop zijn de jaarrond beschermde nesten, die ook buiten het 

broedseizoen beschermd zijn (met name van roofvogels en uilen). Bij de kap van bomen is een controle 

noodzakelijk of door de kap nesten van deze soorten vernietigd of verstoord worden. Indien aanwezig is 

een ontheffing6 nodig of kan een alternatieve locatie gezocht worden. 

 

Ook voor de overige soortgroepen geldt dat door de bouw van een berging leefgebied vernietigd of 

verstoord kan worden. Op basis van de aangetroffen habitats, soorten en de inrichting van de 

Kievitsbuurten is vernietiging van leefgebied van strikt beschermde soorten niet waarschijnlijk, maar niet 

uitgesloten. Verstoring kan wel optreden, maar gezien de omvang zal dit niet leiden tot aantasting van een 

geheel (essentieel) leefgebied.  

 

Voor vleermuizen geldt dat het overgrote deel van de vegetaties (de bomen) niet geschikt zijn als 

verblijfplaats, waardoor eventuele kap niet zal leiden tot aantasting hiervan. Uitzondering hierop zijn 

enkele (oude) eiken en beuken, wanneer deze gekapt worden, is onderzoek naar het gebruik door 

vleermuizen wel noodzakelijk. Verder geldt, met name voor vleermuizen, dat verstoring van leefgebied 

ook kan optreden door externe werking, met name door verlichting. Kenmerkende soorten van 

laagveengebieden (watervleermuis en meervleermuis) zijn erg lichtverstoringsgevoelig, waardoor een 

toename van verlichting kan leiden tot het mijden van gebieden (al van af een verlichting van 0,2 lux). Op 

basis van de doeleinden van de bestemming (berging) en het uitgangspunt dat hier geen verlichting wordt 

aangebracht (die leidt tot een toename van de lichtintensiteit van de omgeving), is van een toename van 

verlichting van de omgeving ook geen sprake. Verstoring van leefgebied (foerageergebied) van 

vleermuizen is dan ook niet aan de orde. 

 

Samengevat geldt dat geen effecten verwacht worden op de gunstige staat van instandhouding van de 

beschermde soorten. Ondanks dat geldt wel voor alle genoemde soortgroepen dat per ontwikkeling 

(locatie) bepaald moet worden of verstoring of vernietiging van (leefgebied van) beschermde of bijzondere 

                                                                 

6 De kans dat een ontheffing afgegeven wordt voor de realisatie van een (kleine) berging is naar verwachting laag, 

aangezien er naar verwachting altijd voldoende alternatieven zijn. 
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soorten kan optreden. Indien hiervan sprake is, is onderzoek noodzakelijk of deze soorten aanwezig zijn. 

Op basis van de aangetroffen en verwachte soorten is, mits geschikte en voldoende mitigatie en/of 

compensatie uitgevoerd wordt, invulling van de bestemming mogelijk (al dan niet met een ontheffing van 

de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet). 

 

Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen; 

Voor het realiseren van het landdeel van de steiger wordt verwezen naar de paragraaf hierboven (5.2.2, 

5.2.3, 6.2.2 en 6.2.3). Aanvullend kunnen werkzaamheden in het water leiden tot verstoring van vissen en 

aan water gebonden insecten. De mogelijkheden ten aanzien van de omvang van de steigers zijn beperkt 

in zowel omvang al de locaties waar deze gerealiseerd mogen worden. Door de beperkte omvang kan 

alleen lokaal verstoring optreden van leefgebied van vissen of insecten, het overgrote deel van het open 

water blijft onaangeroerd. Tevens geldt dat een steiger alleen geplaats kan worden bij een 

(recreatie)woning, waardoor van verstoring van het water ook in de huidige situatie al aan de orde is. 

Tevens betekent dit (alleen steigers bij percelen met (recreatie)woningen) dat van een toename van 

vaarbewegingen eveneens geen sprake zal zijn.  

 

Op basis van de verwachte soorten en de aard van de mogelijke ontwikkelingen, is vernietiging van 

essentieel leefgebied niet aan de orde. Lokaal kan wel tijdelijke verstoring optreden gedurende 

aanlegwerkzaamheden, maar deze zijn vergelijkbaar met en vallen weg tegen de al bestaande verstoring 

door pleziervaart. Negatieve effecten door verstoring kunnen echter niet geheel uitgesloten worden, 

waardoor geldt dat per ontwikkeling (locatie) bepaald moeten worden welke mate van verstoring waar 

zal optreden. Met het treffen van de juiste mitigatiemaatregelen (ihkv de Flora- en faunawet) is invulling 

van de bestemming mogelijk. 

 

Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land. 

Deze ontwikkeling is specifiek opgesteld voor het behoud en herstel van legakkers. Een dergelijke 

ontwikkeling zal per plan en locatie specifiek onderzocht moeten worden of en welke soortgroepen 

verstoord kunnen worden. Dit hangt af van onder andere de omvang van de herstelwerkzaamheden, de 

werkwijze en de locatie. Het gaat dan niet alleen om aquatische soorten, maar ook om vogels (moet 

tijdelijk bos gekapt worden), vleermuizen (wordt er ’s avond gewerkt), flora (wat is de status van de te 

herstellen legakker) et cetera.  

 

Per ontwikkeling zal bepaald moeten worden of verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen kan 

optreden. Indien hiervan sprake is, is onderzoek noodzakelijk of beschermde soorten aanwezig zijn. Op 

basis van de verwachte soorten is, mits geschikte en voldoende mitigatie en/of compensatie uitgevoerd 

wordt, realisatie onder voorwaarden (al dan niet met een ontheffing van de verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet) mogelijk.  

 

Conclusie 

Omdat in het plangebied beschermde soorten voorkomen, zijn lokaal negatieve effecten op (leefgebied 

van) soorten niet op voorhand uit te sluiten. Per ontwikkeling zal bepaald moeten worden of verstoring 

van vaste rust- en verblijfplaatsen kan optreden. Indien hiervan sprake is, is onderzoek noodzakelijk of 

beschermde soorten aanwezig zijn. Op basis van de verwachte soorten is, mits geschikte en voldoende 

mitigatie en/of compensatie uitgevoerd wordt, realisatie onder voorwaarden (al dan niet met een 

ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet) mogelijk.  

 

Samengevat wordt dat geen van de mogelijke ontwikkelingen zal leiden tot een dusdanig aantasting van 

groeiplaatsen of leefgebieden dat soorten zich niet in het plangebied kunnen handhaven. Wanneer sprake 

is van verstoring zijn mitigatie- of compensatiemaatregelen mogelijk, waardoor ook het behoud van de 
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soorten op de langere termijn gegarandeerd is. Tot slot zijn de ontwikkelingen van dusdanige aard dat 

deze het verspreidingsgebied niet kunnen aantasten.  

3.3.4 VERBINDINGSFUNCTIE VAN HET GEBIED 

Beschrijving toetsingsaspect 

Verbindingen voor fauna zijn er op twee niveaus: allereerst de geregelde (al dan niet dagelijkse) 

verplaatsingen van fauna tussen rust- en foerageergebieden en als tweede verbindingen tussen 

verschillende leefgebieden voor dispersie of migratie tussen zomer- en winterleefgebieden. 

 

De vormgeving en inrichting van een verbinding is afhankelijk van de mobiliteit van een soort. Voor 

soorten die te allen tijde gebonden zijn aan primair leefgebied (bv. vissen, veel insecten) bestaat een 

verbinding uit aaneengesloten leefgebied. Meer mobiele soorten (bv. vogels of grotere zoogdieren) kunnen 

gebieden overbruggen die niet bestaan uit leefgebied. Afhankelijk van de mobiliteit kunnen barrières 

ontstaan door ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij leefgebied.  

 

De kievitsbuurten is onderdeel van het kerngebied van een aaneengesloten gebied dat begrensd is als 

EHS. Het gaat om een deel van de Loosdrechtse Plassen en Maarsseveen/Tienhoven/Westbroek. Naar het 

noorden en westen is het gebied verbonden via de Utrechtse Vecht en enkele andere smalle 

verbindingszones naar de laagveengebieden van de Ronde venen en de Nieuwkoopse Plassen. In zijn 

geheel vormt het een verbinding tussen en naar andere laagveengebieden, maar het is geen zogenoemde 

verbindingszone. 

 

Nabij het bestemmingsplangebied ligt een door de provincie Utrecht aangewezen knelpunt waar de 

realisatie of verbetering van een faunaverbinding noodzakelijk is. Het gaat om een verbinding tussen de 

zuidelijke Kievitsbuurten en de Veenderij, waar de Nieuweweg een barrière vormt. Het plan is hier het 

treffen van verkeersmaatregelen en een duiker met doorlopende oever aan te leggen. 

 

Effect 

Alle ontwikkelingsmogelijkheden die in potentie hebben een negatief effecten te hebben op de EHS, zijn 

van dusdanig beperkte omvang, zelfs wanneer alle beschikbare ruimte ook daadwerkelijk gebruikt wordt 

(zie paragraaf 3.3.2), dat geen sprake is van een aantasting van de verbindende functie van het hele 

plangebied. Er is geen sprake van het blokkeren van zowel dagelijkse foerageerroutes als van 

migratiemogelijkheden naar andere delen van de EHS in de omgeving.  

 

Effecten op het functioneren van verbindingen kunnen ook optreden als gevolg van (een toename van) 

verstoring. Het aantal recreatiewoningen zal door het nieuwe bestemmingsplan niet toe nemen en 

uitbreidingen van bestaande woningen zijn slechts beperkt mogelijk zijn (alleen in de hoogte). Nieuwe 

steigers (art. 11.2.2) zijn alleen mogelijk op plekken waar al recreatiewoningen aanwezig zijn en waar dus 

al vaarbewegingen plaats vinden. Van een toename van het aantal vaarbewegingen is op basis hiervan 

dan ook niet te verwachten.  

 

Tot slot kan de omzetting van water naar land een barrière vormen voor aan water gebonden soorten. 

Omdat dit artikel zich beperkt tot behoud of herstel van legakkers, is van grootschalige drooglegging geen 

sprake. De verbindende functie is zeker niet in het geding door de mogelijkheden die geboden worden. 

 

Conclusie 

De verbindende functie van en in de EHS neemt niet af. De mogelijke ontwikkelingen zorgen niet voor een 

(toename van) een fysieke obstructie of een toename van verstoring. De mogelijkheden voor fauna om zich 
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van, door en naar het plangebied te verplaatsen worden niet belemmerd. Geconcludeerd wordt dan ook 

dat geen van de ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden door het nieuwe bestemmingsplan de 

verbindingsfunctie aantast. 

3.3.5 BEHOUD VAN OPPERVLAKTE 

Beschrijving toetsingsaspect 

Dit aspect heeft overlap met het aspect robuustheid en aaneengeslotenheid. Door nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mag het oppervlak EHS niet significant verminderen. Concreet betekend dit dat er geen 

sprake mag zijn van een afname van het oppervlakte EHS als gevolg van nieuwe bestemmingen. 

Daarnaast is gesteld dat niet alleen naar het planlogische oppervlak gekeken moet worden, maar ook naar 

de daadwerkelijk situatie in het veld. Dit in verband met ontwikkelingen die wel leiden tot een aantasting 

van het oppervlak natuur, maar wel passen in de bestemming. 

Effect 

Door het nieuwe bestemmingsplan wijzigt planologisch het oppervlak met een bestemmingen Groen – 

landschapswaarden (art. 5) en Natuur – landschapswaarden (art. 6) niet. De mogelijk gemaakte 

ontwikkelingen zijn toegestaan binnen deze bestaande bestemming. Van een planologische afname van 

het oppervlak EHS is geen sprake.  

 

Alle mogelijk gemaakte ontwikkelingen, met uitzondering van 11.4.1 (omzetten van water in land), leiden 

in principe tot een afname van het oppervlak natuur ‘in het veld’ door de omvorming naar verhard 

oppervlak. Zoals in paragraaf 2.3 beschreven gaat het om maximaal 740 m² in het noordelijke deel en om 

300 m² in het zuidelijk deel. Ongeveer 20 procent van deze bebouwing betreft bergingen op percelen 

zonder bestaande bebouwing. Hoewel in het noordelijke deel een groot deel van de legakkers bestaat uit 

tuin met gecultiveerde plantensoorten, is niet op voorhand te voorspellen waar de bebouwing gerealiseerd 

wordt. De niet ingerichte legakkers bestaan nagenoeg geheel uit opgaand bos. Hoewel het zuidelijke deel 

aanzienlijk minder gecultiveerd ingericht is, is het aandeel onbebouwde percelen waar bergingen 

gebouwd mogen relatief hoog (circa 50 procent). Ook hier gaat het naast de tuinen om legakkers die 

begroeid zijn met bos. In een maximale situatie verdwijnt er door de bouw van bergingen 1.040 m² aan 

oppervlakte natuur, waarvan het grootste deel zal bestaan uit opgaand bos. 

 

Door de realisatie van steigers verdwijnt geen oppervlakte water (de steiger hangt er boven), maar in 

principe wordt de kwaliteit van de oever wel aangetast. Omdat van oevers in zowel de noordelijke als de 

zuidelijke Kievitsbuurten nauwelijks sprake is, er is alleen een oeverbeschoeiing die direct overgaat in een 

diep petgat, is van aantasting van oevervegetaties ook geen sprake. 

 

Tot slot vindt door de mogelijkheid van omzetten van water naar land geen afname van natuur op, maar 

is alleen sprake van wijziging van een type natuur van waternatuur naar grasland, ruigte of bos. Er is dus 

geen sprake van een afname van oppervlak EHS. Gezien het overgrote deel van het plangebied uit water 

bestaat, wordt een kleine afname ten gunste van land eveneens niet gezien als een significante aantasting 

van het oppervlakte natuur. 
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Afbeelding 3 De kievitsbuurten bestaat voor een groot deel uit open water, met alleen lokaal drijvende waterplanten.  

 

Conclusie 

De mogelijkheden die geboden worden in het nieuwe bestemmingsplan leiden planologisch niet tot een 

afname van het oppervlakte EHS. Wel kan er sprake zijn van een afname oppervlak natuur ‘in het veld’. 

Het gaat hier om een maximale afname van 1.040 m² door bergingen. De realisatie van steigers heeft naar 

verwachting geen effect op het oppervlak natuur, omdat de oevers geen tot een zeer beperkte 

natuurwaarde hebben. Deze afname is circa 0,03 procent van het totaal oppervlak van het plangebied 

(ruim 330 hectare), waarbij het waarschijnlijk is dat dit niet allemaal ten koste gaat van oppervlakte 

natuur, maar een deel ook in tuinen gerealiseerd wordt. Geconcludeerd wordt dat hier geen sprake is van 

een significante aantasting van de oppervlakte van de EHS. 

3.3.6 BEHOUD VAN SAMENHANG 

Beschrijving toetsingsaspect 

Het behoud van samenhang is overkoepelend toetsingsaspect, dat elementen bevat van robuustheid, 

aaneengeslotenheid en verbindingen. Het gaat hierbij om het behoud en functioneren van de EHS als een 

geheel.  

 

Effect 

Uit de bovenstaande effectanalyses (paragrafen 3.3.1 tot en met 3.3.5) blijkt dat op geen van de aspecten 

een significant negatief effect te verwachten is als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan en de 

mogelijkheden die dit biedt. Omdat er geen aantasting plaats vindt van essentieel leefgebied van 

beschermde en bijzondere soorten, de robuustheid van de EHS als geheel niet aangetast wordt en de 

verbindende functie behouden blijft is geen sprake van aantasting van de samenhang. Het oppervlak aan 

natuurwaarden dat verdwijnt is dusdanig kleine en ligt verspreid door het gebied, dat door deze afname 

de samenhang van de EHS als geheel in het geding is.  

 

Conclusie 

De samenhang van de EHS neemt niet af. De mogelijke ontwikkelingen zorgen niet voor een afname van 

de robuustheid of de verbindende functie van het gebied. Geconcludeerd wordt dan ook dat geen van de 

ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden door het nieuwe bestemmingsplan de samenhang aantast. 
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4 Conclusie 

4.1 NEE, TENZIJ-TOETS 

Voor de Nee, tenzij-toets in het kader van het EHS-beleid van de Provincie Utrecht, is beoordeeld of de 

geboden ontwikkelruimte van het nieuwe bestemmingsplan Kievitsbuurten van de gemeente De Stichtse 

Vecht significant negatieve effect kan hebben op de wezenlijke en kenmerkende waarden van de EHS. Het 

gaat hierbij specifiek om de volgende mogelijk gemaakte ontwikkelingen: 

 Art. 5.2.2 a: Uitbreidingsmogelijkheid voor recreatieverblijven; 

 Art.5.2.2 en 6.2.2 d: De mogelijkheid om bij recht bij recreatieverblijven respectievelijk 4m² (zuid) of 

6m² (noord) aan bergingen bij te bouwen; 

 Art. 5.3.2 en 6.3.2: De mogelijkheid om via binnenplanse afwijking bergingen van 4m² te bouwen op 

legakkers van minimaal 600 m², zonder gebouwen, te bouwen; 

 Art. 11.2.2 b: Het bouwen van steigers en botenhellingen; 

 Art. 11.4.1: De mogelijkheid om water om te zetten in land. 

 

In de beoordeling is ingegaan op zes EHS-toetsingsaspecten die gezamenlijk de wezenlijke kenmerken en 

waarden vormen van de EHS. Uit de effectbeoordeling blijkt dat, rekening houdend met de 

uitgangspunten en aannames zoals geen fysieke uitbreiding van het oppervlak van woningen, geen 

externe werking van licht en geluid vanuit de bergingen en een vergelijkbare hoeveelheid vaarbewegingen 

als in de huidige situatie omdat de uitbreidingen dusdanig beperkt mogelijk zijn dat dit niet zal leiden tot 

een significante toename (zie ook paragrafen 1.3 en 2.3), op geen van de aspecten significant negatieve 

effecten optreden als gevolg van de nieuwe mogelijkheden (Tabel 3). De ontwikkelingen die mogelijk 

gemaakt worden zijn van dusdanige beperkte omvang, dat ook wanneer alle ruimte gelijktijdig ingevuld 

wordt, geen sprake is van significantie. Een verdere uitwerking in de vorm van planaanpassing, plussen 

en minnen of compensatie is niet aan de orde. 

Tabel 3. Samenvattende conclusies Nee, tenzij-toets 

Toetsingsaspect Conclusie Toelichting  

Bestaande en potentiele waarden van 
het ecosysteem 

Geen negatief effect 
De waarden worden bepaald door andere factoren dan 
die beïnvloed worden door de mogelijke bestemmingen. 

Robuustheid en aaneengeslotenheid 
van de EHS 

Geen negatief effect De robuustheid van het plangebied wordt niet aangetast. 

Aanwezigheid van bijzondere soorten 
Mogelijk negatief, 
maar zeker niet 
significant 

Eventuele effecten op soorten zijn te voorkomen of een 
ontheffing Flora- en faunawet is niet onmogelijk. 

Verbindingsfunctie van het gebied Geen negatief effect De verbindende functie wordt niet aangetast 

Behoud van oppervlakte 
Mogelijk negatief, 
maar zeker niet 
significant 

Het bebouwde oppervlak neemt mogelijk toe, zij het in 
dusdanig kleine omvang (0,03% van het totale 
oppervlak) dat niet significant is. 

Behoud van samenhang Geen negatief effect 
De samenhang van het gebied en met de omgeving 
wordt niet aangetast. 
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Bijlage 1 Natuurtypen 

N04.02 ZOETE PLAS 

Beschrijving 

Zoete plassen komen vooral voor in het lage deel van Nederland. Het gaat om grote en kleine wateren met 

voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de 

oever plaatsvindt. Het kan gaan om meren, plassen, wielen, kolken en dobben, maar ook om relatief 

smalle, trek- of petgaten, vaarten, kanalen en afgekoppelde rivierarmen. De meeste laagveenplassen zijn 

ontstaan door vergraving, vervening of erosie. Bij grote plassen in het laagveengebied heeft de wind veel 

grip op het water waardoor hoge golven ontstaan en de kans op erosie toeneemt. 

 

Het betreft waterlichamen, breder dan 4 meter en dieper dan 20 centimeter met stilstaand of zeer 

langzaam stromende wateren. De vegetatie bestaat uit fonteinkruiden, zannichellia, waterlelies, gele 

plomp, watergentiaan, krabbenscheer, kikkerbeet, groot blaasjeskruid, waterpesten, hoornbladen, 

vederkruiden, waterviolier, waterranonkels en soms sterrenkrozen. De vegetaties zijn erg variabel in 

bedekking, ook in één seizoen. Omringend water zonder de genoemde soorten en de drijftillen worden 

daarom ook tot het beheertype gerekend. 

 

Structuur 

De kwaliteit van de structuur wordt bepaald door de variatie in de inrichting en de oeverzone. Structuren 

die in al deze wateren van belang zijn, zijn opgenomen in onderstaande tabel. De kwaliteitsbepaling is als 

volgt:  

Goed:  indien minimaal 7 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn,  

Matig:  indien 5-7 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn 

Slecht:  indien <5 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn 

 

Uit de onderstaande tabel blijkt dat maximaal drie structuurelementen voldoen aan de criteria. De huidige 

kwaliteit is dan ook als slecht beoordeeld. 

 

Structuurelement Minimum Maximum Huidige situatie 

Ondiepe delen (<1,5m) 50% oppervlak  < 50% 

Natuurlijke oever 75% oeverlengte  <75% 

Natuurlijke begroeiing 75% oeverlengte  <75% 

Gemiddelde breedte rietkraag 20% dwarsprofiel 

3 meter 

40% dwarsprofiel <20% 

<3 meter 

Verlandingsvegetatie (drijftillen of bij oever) 5% bedekking/100 m 50% bedekking/100 m Lokaal 5% 

Kroos en vrij zwevende planten  2% bedekking/100m <2% 

Planten met drijfbladen 5% bedekking/100 m 20% bedekking/100m Lokaal <5%  

Lokaal >20% 

Ondergedoken waterplanten, gehele 

waterkolom 

50% bedekking/100m 80% bedekking/100m <50% 

Ondergedoken waterplanten, onderste deel 

waterkolom 

20% bedekking/100m  ?? 
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Flora en fauna 

Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het verspreid voorkomen van kwalificerende flora- en 

faunasoorten uit de volgende soortgroepen. Verspreid voorkomen wil zeggen dat het merendeel van de 

soorten benodigd om te kwalificeren (ondergrens klasse matig of goed) voorkomt op meer dan 20% van 

de oppervlakte van het beheertype. De soorten die waargenomen zijn in of bekend zijn uit de 

Kievitsbuurten zijn in onderstaande tabel vet weergegeven. Soorten die bekend zijn uit de (directe) 

omgeving zijn cursief weergegeven. De gebruikte bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

 

Soortgroep Soorten 

Planten: brede waterpest, doorgroeid fonteinkruid, drijvende waterweegbree, drijvend fonteinkruid, fijn 

hoornblad, fijne waterranonkel, gesteeld sterrenkroos, glanzig fonteinkruid, groot blaasjeskruid, 

groot nimfkruid, grote waterranonkel, haaksterrenkroos, kikkerbeet, krabbenscheer, 

kransvederkruid, langstengelig fonteinkruid, oeverkruid, ongelijkbladig fonteinkruid, paarbladig 

fonteinkruid, plat fonteinkruid, puntig fonteinkruid, rond sterrenkroos, rossig fonteinkruid, spits 

fonteinkruid, stomp fonteinkruid, stomphoekig sterrenkroos, stijve waterranonkel, teer vederkruid, 

watergentiaan, waterviolier, zittende zannichellia 

Vissen: bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, kroeskarper, kwabaal, paling, 

rivierdonderpad, riviergrondel, ruisvoorn, snoek, tiendoornige stekelbaars, vetje, zeelt 

Libellen: Grote plassen en kanalen: kanaaljuffer, plasrombout;  

Laagveenwateren: bruine korenbout, gevlekte witsnuitlibel, glassnijder (kritisch), groene 

glazenmaker, grote roodoogjuffer (mijdt kroossloten en houdt niet van schoning), viervlek, vroege 

glazenmaker (kritisch), vuurjuffer  

Kleine voedselrijke wateren: azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel, bruine glazenmaker, donkere 

waterjuffer, geelvlekheidelibel, gewone pantserjuffer, kleine roodoogjuffer, noordse winterjuffer, 

paardenbijter, smaragdlibel, tengere pantserjuffer, variabele waterjuffer, vuurlibel 

 

Kwaliteitsbepaling voor flora- en fauna is als volgt: 

Goed:  indien minimaal 10 kwalificerende soorten planten, 7 soorten vissen en 3 soorten libellen 

verspreid; 

Matig:  indien minimaal 7 kwalificerende soorten planten, 5 soorten vissen en 2 soorten libellen 

voorkomen, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt. 

Slecht:  indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is. 

 

Hoewel geen volledige inventarisatie is uitgevoerd, is op basis van een steekproef, literatuur en een 

habitatbeoordeling een beoordeling gedaan van het voorkomen van de soorten. Hieruit blijkt dat het 

aantal soorten dat voorkomt in het gebied laag is, waarbij vooral de floristische waarde laag is. De huidige 

kwaliteit is dan ook als matig tot slecht beoordeeld. 

 

Milieu- en watercondities 

De beschrijving van de milieu en watercondities is verdeeld in een hydrologisch en een chemisch deel. In 

deze beoordeling is alleen het hydrologische deel behandeld, chemische gegevens zijn niet beschikbaar en 

in relatie tot het bestemmingsplan ook niet relevant. In onderstaande tabel zijn de variabelen die van 

toepassing zijn op de Kievitsbuurten vet weergegeven. 
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Variabele Goed Matig Slecht 

Kwel/wegzijging Geen kunstmatige invloed op 

kwel en infiltratie in het 

beheergebied 

Matige kunstmatige 

invloed op kwel en 

infiltratie in het 

beheergebied (bijv. 

polder) 

Grote kunstmatige invloed 

op kwel en infiltratie in het 

beheergebied (bijv. diepe 

polder of wegzijging naar 

nabij gelegen diep water) 

Aanvoer Aanvoer wordt niet gereguleerd 

door stuwen, sluizen en/of 

gemalen, volgt natuurlijk te 

verwachten variatie 

Beperkt gereguleerd maar 

volgt hoofdzakelijk een 

natuurlijk te verwachten 

variatie (neerslag pieken) 

Volledig gereguleerd 

Afvoer Afvoer wordt niet gereguleerd 

door stuwen, sluizen en/of 

gemalen, volgt natuurlijk te 

verwachten variatie 

Beperkt gereguleerd maar 

volgt hoofdzakelijk een 

natuurlijk te verwachten 

variatie (neerslag pieken) 

Volledig gereguleerd 

Waterstand Waterstanden worden niet 

gereguleerd en volgen de 

natuurlijk te verwachten variatie 

Waterstand wordt 

gereguleerd maar is onder 

invloed van piekafvoeren of 

lage waterstanden. 

Gereguleerde dynamiek, 

bijv. flexibel peilbeheer in 

poldersysteem 

Waterstand is volledig 

gereguleerd, 

geautomatiseerde 

bemaling, gereguleerde 

inlaten, omgekeerd 

peilbeheer t.b.v. landbouw 

 

De kwaliteitsbepaling voor milieu- en watercondities is als volgt: 

Goed:  indien minstens 3 variabelen in de categorie goed vallen; 

Matig:  indien niet voldaan wordt aan de criteria voor de klassen goed of slecht; 

Slecht:  indien minstens 3 variabelen in de categorie slecht vallen. 

 

Het waterpeil in de plassen is volledig gereguleerd om een vast peil te kunnen garanderen. Dit om te 

voorkomen dat percelen of bebouwing onderlopen of dat er een grote mate van inklinking en veenoxidatie 

plaats vindt. De huidige kwaliteit is dan ook als slecht beoordeeld. 

 

 

Ruimtelijke condities 

De ruimtelijke condities beschrijft de samenhang van het natuurtype met andere vergelijkbare 

natuurtypen in de omgeving. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of het type geïsoleerd ligt of dat er 

verbindingen zijn en wat de afstand is tot deze andere gebieden. In onderstaande tabel zijn de variabelen 

die van toepassing zijn op de Kievitsbuurten vet weergegeven. 
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Kenmerk Goed Matig Slecht 

Aantal elementen binnen 

natuurgebied 

Complex van wateren Meer verspreid liggende 

wateren van het type 

aanwezig 

<5 wateren van het type 

aanwezig 

Gemiddelde afstand tussen 

elementen binnen natuurgebied 

<400m 400-800m >800m 

Isolatie Zowel geïsoleerde als 

verbonden elementen 

aanwezig 

Alleen geïsoleerde of 

alleen verbonden 

elementen aanwezig 

 

Afstand tot dichtstbijzijnde 

natuurgebied met dit beheertype 

<20km 20-50km >50km 

Inrichting gebied tussen wateren Natuur: Variatie van 

bos, struweel en 

grasland 

Natuur: Alleen bos, 

struweel of grasland 

Geen natuur grenzend 

aan de plas 

 

De kwaliteitsbepaling voor ruimtelijke condities is als volgt: 

Goed:  indien minstens 4 variabelen in de categorie “goed” vallen; 

Matig:  indien niet voldaan wordt aan de criteria voor de klassen “goed” of “slecht”; 

Slecht:  indien minstens 3 variabelen in de categorie “slecht” vallen. 

 

Het natuurtype is onderdeel van een groter geheel van een EHS-kerngebied met een variatie aan 

natuurtypen. Hoewel het aandeel zoete plas sterk de overhand heeft, liggen in de omgeving ook andere 

natuurtypen. De kwaliteit voor deze factor kan dan ook als goed beoordeeld worden. 

N16.02 VOCHTIG BOS MET PRODUCTIE 

Beschrijving 

Vochtig bos met productie bestaat uit loofbossen die gedomineerd worden door diverse boomsoorten 

zoals populier, es, esdoorn, beuk, haagbeuk, eik, iep en els. Het is een grotendeels gesloten bos met een 

weelderige ondergroei. In potentie kan dit bostype de meeste houtige soorten bevatten. De diversiteit is 

laag tot matig hoog. Vooral soorten van oudere, meer ontwikkelde bosgroeiplaatsen ontbreken vaak nog, 

terwijl makkelijk koloniserende sporenplanten en vogels al aanwezig zijn. Door snelle groei en sterfte kan 

binnen afzienbare tijd een gevarieerde bosstructuur ontstaan, met veel dood hout en een weelderige 

struiklaag en bodemvegetatie. 

 

Structuur 

De structuurkwaliteit wordt bepaald door de mate van variatie in het bos met open plekken, dood hout, 

gemengd bos en een goed ontwikkelde bosrand. Deze variatie is vooral van belang voor diverse 

faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren. Het beheertype vochtig bos met productie 

wordt gedomineerd door loofboomsoorten. In de Index is het uitgangspunt dat de structuurelementen in 

geïsoleerde bossen kleiner dan 5 hectare niet gekarteerd worden. Gezien de zeer kleine oppervlaktes van 

de legakkers, is hier in deze beoordeling geen rekening mee gehouden. Beschreven is of de 

structuurvariabele per legakker met bos en alle legakkers gezamenlijk voldoet aan het structuurkenmerk. 
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Structuurkenmerken Hoeveelheid Huidige situatie 

Gemengd > 40% oppervlakte > 40% oppervlakte 

Gemengd > 60% oppervlakte > 60% oppervlakte 

Europees > 60% oppervlakte > 60% oppervlakte 

Europees > 80% oppervlakte > 80% oppervlakte 

Struweel en open plekken > 5% oppervlakte < 5% oppervlak 

Struweel en open plekken > 10% oppervlakte - 

Gelaagde boomfase > 20% oppervlakte > 20% oppervlak 

Gelaagde boomfase > 40% oppervlakte < 40% oppervlak 

Dikke dode bomen > 3 per ha < 3 per hectare 

Dikke dode bomen > 6 per ha - 

Dikke dode bomen > 9 per ha - 

Dikke levende bomen > 20% oppervlakte < 20% oppervlak 

Dikke levende bomen > 40% oppervlakte - 

 

De kwaliteit van de structuur wordt bepaald door de mate van variatie. De kwaliteitsbepaling is als volgt:  

Goed:  indien minimaal 7 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn,  

Matig:  indien 4 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn 

Slecht:  indien geen kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn 

 

Uit de tabel blijkt dat maximaal vijf structuurkenmerken aanwezig zijn in het bos op de legakkers. De 

huidige kwaliteit is dan ook als matig beoordeeld. 

 

Flora en fauna 

De biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het verspreid voorkomen van kwalificerende flora- en 

faunasoorten uit de volgende soortgroepen. In onderstaande tabel zijn de soorten die bekend zijn uit de 

Kievitsbuurten vet weergegeven. 

 

Soortgroep Soorten 

Broedvogels: appelvink, blauwborst, boomklever, boomkruiper, fluiter, groene specht, grote bonte specht, 

keep, kleine bonte specht, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, sijs, vuurgoudhaan, 

wielewaal, zwarte specht 

 

Kwaliteitsbepaling voor flora- en fauna is als volgt: 

Goed:  indien minimaal 4 kwalificerende soorten voorkomen; 

Matig:  indien 2-3 kwalificerende soorten voorkomen; 

Slecht:  indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is. 

 

Hoewel geen volledige inventarisatie is uitgevoerd, is op basis van een steekproef, literatuur en een 

habitatbeoordeling een beoordeling gedaan van het voorkomen van de soorten. Hieruit blijkt dat het 

aantal soorten dat voorkomt in het gebied voldoet aan de kwaliteitscategorie Goed. De dichtheid zal 

echter laag zijn (voldoet niet aan het 15%-criterium) gezien de kleine oppervlaktes beschikbaar leefgebied. 

De huidige kwaliteit is dan ook als matig beoordeeld. 
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Milieu- en watercondities 

De beschrijving van de milieu en watercondities is voor Vochtig bos met productie gekoppeld aan de 

kwaliteit als gevolg van stikstofdepositie. Hierbij is gebruik gemakt van de kritische depositiewaarden van 

een vergelijkbaar habitattypen, namelijk Vochtige alluviale bossen. 

 

  Goed Matig Slecht 

Stikstofdepositie*  < 1420 mol N ha
-1
 y

-1
 1420-2420 mol N ha

-1
y

-1
 > 2420 mol N ha

-1
y

-1
 

* Waarde voor vochtige alluviale bossen (verschillende subtypen, 26,1-33,9 kg) (Van Dobben & Van Hinsbergen, 2008). 

 

De achtergronddepositie ter hoogte van de Kievbitsbuurten varieert tussen de 1.334 mol en de 1.705 mol 

N/ha/jaar (RIVM, 2015). In het westelijk deel ligt de depositie hoger dan in het oostelijke deel. Volgens de 

hierboven genoemde indeling valt het grootse deel in de categorie matig. Wanneer echter naar de kritische 

depositiewaarden gekeken wordt van de habitattypen van Natura 2000-gebieden (Van Dobben et al, 2012), 

ligt de grenswaarde van vochtige alluviale bossen (meest kritische variant, de beekbegeleidende bossen) 

op 1.857 mol N/ha/jaar. Wanneer ook nog gekeken wordt naar het habitattype Hoogveenbossen, ligt de 

kritische depositiewaarde op 1.786 mol/ha/jaar. De achtergronddepositie overschrijdt op dit moment 

nergens deze kritische depositiewaarde. Op basis van die redenering kan de kwaliteit als goed worden 

beoordeeld. 

 

Ruimtelijke condities 

De ruimtelijke condities beschrijft de samenhang van het natuurtype met andere vergelijkbare 

natuurtypen in de omgeving. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of het type geïsoleerd ligt of dat er 

verbindingen zijn en wat de afstand is tot deze andere gebieden. In onderstaande tabel zijn de variabelen 

die van toepassing zijn op de Kievitsbuurten vet weergegeven. 

 

Oppervlakte beheertype/Ruimtelijke 

samenhang 
>50 hectare 5-50 hectare <5 hectare 

Onderdeel van samenhangend boscomplex Goed Goed Matig 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere bossen Goed Matig Slecht 

Geïsoleerd Matig Slecht Slecht 

 

De legakkers liggen op zich allemaal geïsoleerd omdat het allemaal kleine eilandjes zijn. In samenhang 

met elkaar vormt het echter wel een geheel, waardoor het voor met name meer mobiele soorten wel als 

een geheel gezien kan worden. De geïsoleerde ligging kan overigens ook voordelen hebben, doordat de 

kans op predatie kleiner is. De eilanden met bos vormen samen een groter geheel van een EHS-kerngebied 

met een variatie aan natuurtypen. Door het kleine oppervlak wordt de ruimtelijke kwaliteit als matig 

beoordeeld. 
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37. P.M. Schoorl, Oud Blaricumerweg 16 in Naarden 46 
38. J. Singels namens Jachthaven De Opbouw, Scheendijk 15 in Breukelen 47 



2 
 

39. F.TH.M. Smits en P.B.A. Smits, p/a Rijksstraatweg 127 in Duivendrecht 48 
40. Wijn & Stael advocaten (namens mevr. N.G. Spierenburg - Plomp en dhr. H. Spierenburg, p/a Postbus 

354 in Utrecht) 48 
41. W. Ph. des Tombe, Harmoniehof 14 in Amsterdam 50 
42. W. den Uijl, Meindert Hobbemastraat 35 in Maarssen 50 
43. C.J.M. Verhoeff en M.I.W. Knopper-Verhoeff, p/a Hoflaan 8 in Wassenaar 51 
44. Mevr. A. Vos - van de Waal en E.J. Bosscher, Vijverlaan 1 in Groenekan 51 
45. Mr W. de Waard, Papenhoutlaan 15 in Brussel 52 
46. Y.C.M. van der Werf, Herengracht 1G in Den Haag 52 
47. Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners (namens familie Willig), p/a postbus 69 in Barneveld 54 
48. Q. Woerden en W. Woerden, G. van Nijenrodestraat 34 in Breukelen 56 

3. Ambtshalve wijzigingen 57 

3.1 Verbeelding 57 

3.2 Regels 57 

3.3 Toelichting 60 

4. Staat van wijzigingen 62 

4.1  Verbeelding 62 

4.2  Regels 64 

4.3  Toelichting 68 
  



3 
 

1. Ingekomen zienswijzen  
 
1.1 Inleiding 
 

Gedurende de termijn van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Kievitsbuurten', van 

27 februari tot 9 april 2015, zijn 54 zienswijzen ingekomen. De zienswijzen zijn in het volgende 

hoofdstuk afzonderlijk samengevat en beantwoord.  

 

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

weergegeven. Alle binnengekomen zienswijze worden als ontvankelijk beschouwd, waardoor dit niet 

per geval is aangegeven. 

Een aantal zienswijzen is gericht aan het college van B&W of aan de afdeling ontwikkeling. Deze 

zienswijzen zijn doorgestuurd naar de gemeenteraad, aangezien bij de gemeenteraad de bevoegd-

heid ligt om in het kader van het vaststellingsbesluit met betrekking tot de zienswijzen een beslissing 

te nemen. 

 

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. 
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1.2 Overzicht van de zienswijzen 
 

1 R.E.P.A. Ballieux 
  

Bakh. van den Brinkstraat 47 Utrecht 

2 T.E.  Bax 
  

Ramstraat 1 Utrecht 

3 R.C. op de Beek P.J.  Bot Louis Bouwmeesterlaan 17 Utrecht 

4 E.  Bekkering 
  

Valeriaanstraat 124 Soest 

5 Belangenvereniging Kievitsbuurten / WSV 'De vierde en vijfde Plas'. p/a Straatweg 32 Breukelen 

6 G.A. van den Berkhof Jachthaven Ruimzicht Nieuweweg 8 Breukelen 

6a G.A. van den Berkhof Jachthaven Ruimzicht Nieuweweg 8 Breukelen 

6b G.A. van den Berkhof Jachthaven Ruimzicht Nieuweweg 8 Breukelen 

7 A. Bockwinkel 
  

p/a Nederhoven 39 Amsterdam 

8 M.A.J.M. Bos 
  

Meerweg 9 Bussum 

9 R.A. van den Bosch 
  

Marlotlaan 10 Den Haag 

10 A.J.G.M. van den Brink G.J.A.M. van den Brink Roggebotweg 1 Dronten 

11 J.A. Bunschoten 
  

p/a Postbus 4622 Breda 

12 H.J.  Deenik 
  

Vlashoek 5 Vught 

13 C. Gieling 
  

Buitenweg 273 Maarssen 

14 J. van der Grift 
  

Oranje Nassaulaan 14 Bilthoven 

14a J. van der Grift 
  

Oranje Nassaulaan 14 Bilthoven 

15 M.L. Herinckx 
  

Utrechtseweg 55 Hilversum 

16 M. Hompes 
  

p/a Foeliestraat 18 Amsterdam 

17 J.A.C. Ilsink - Pouw 
  

Hommelbrink 5 Hattem 

18 M.J.S. Jurriëns 
  

Pieter de Hoochstraat 238 Amsterdam 

19 R.D.A. Van Kasteel 
  

p/a Postbus 23000 Amsterdam 

20 H.A.I.M. Koeman 
  

Peerlenburgh 25 Maarssen 

21 E.F. Kuperus 
  

Klapstraat 10 Vreeland 

22 H.C.M. Landsman - van Engelen 
  

p/a Marktstraat 14 Bolswaard 

23 W.E.J.M. van Leusden 
  

p/a Postbus 4116 Apeldoorn 

24 C.C.  van der Linden 
  

M.H. Trompstraat 7 Maarssen 

25 C.R. von Lindern 
  

Kievietslaan 9a Wassenaar 

26 S. Maks - van der Veer   Bentveldweg 8 Bentveld 

27 F.J.H. Marissen   Lopikerweg West 75 Lopik 

28 Natuur en milieufederatie Utrecht   Hengeveldstraat 29 Utrecht 

29 L. Nieuwenhuijze E.M. Rijnja p/a Albrechtlaan 3a Bussum 

30 Provincie Utrecht   Postbus 80300 Utrecht 

31 G.G. Randeraad   p/a Foeliestraat 18 Amsterdam 

32 D.C. de Ridder   J.M. de Muinck Keizerlaan 5 Utrecht 

33 T.M.G. Schaap   Sint Vitusstraat 6b Naarden 

34 C.J. Schenk   Mijzijde 34 Kamerik 

34a C.J. Schenk   Mijzijde 34 Kamerik 

35 J.B. van Scherpenzeel Beider Belang BV Kerkweg 8 Maarssen 

35a J.B. van Scherpenzeel Beider Belang BV Kerkweg 8 Maarssen 

35b J.B. van Scherpenzeel Beider Belang BV Kerkweg 8 Maarssen 

35c J.B. van Scherpenzeel Beider Belang BV Kerkweg 8 Maarssen 

36 M. Scholman P. Scholman De Meent 16 Breukelen 

37 P.M. Schoorl   Oud Blaricumerweg 16 Naarden 

38 J. Singels Jachthaven De Opbouw Scheendijk 15 Breukelen 

39 F.Th.M. Smits P.B.A. Smits p/a Rijksstraatweg 127 Duivendrecht 

40 N.G. Spierenburg - Plomp H. Spierenburg p/a Postbus 354 Utrecht 
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41 W.Ph. des Tombe   Harmoniehof 14 Amsterdam 

42 W. den Uijl   Meindert Hobbemastraat 35 Maarssen 

43 C.J.M. Verhoeff M.J.W. 
Knopper - 
Verhoef Hoflaan 8 Wassenaar 

44 A. Vos - van de Waal E.J. Bosscher Vijverlaan 1 Groenekan 

45 W.  de Waard   Papenhoutlaan 15 Brussel 

46 Y.C.M. van der Werf   Herengracht 1G Den Haag 

47  Willig   p/a Postbus 69 Barneveld 

48 Q. Woerden W. Woerden G. van Nijenrodestraat 134 Breukelen 
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2. Zienswijzen en beantwoording 
 
 

1. R.E.P.A. Ballieux, Bakhuizen van den Brinkstraat 47 in Utrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

De indiener van de zienswijze vraagt alsnog punten 2, 3 en 4 van de ingediende zienswijze op de 

verbeelding aan te passen. Concreet en puntsgewijs mist indiener op de verbeelding de volgende 

bouwwerken: 

a. Op perceel F-375, 40 m ten westen van het recreatieverblijf twee vlonders, die in 1975 al aange-

geven werden op de kadasterkaart; 

b. Op perceel F-1473 staat aan de uiterste westkant een bergkist (150 bij 90 cm en 100 cm hoog) 

en een vervallen steiger. Indiener merkt op dat in dit verband het argument dat de kist en steiger 

er niet op staan omdat ze dicht bij het huisje liggen niet opgaat omdat er geen huisje op dit per-

ceel aanwezig is. 

(voor de maatvoering zie zienswijze) 

 

Commentaar: 

a. Kleine vormen van verharding zoals vlonders worden niet separaat opgenomen op de verbeel-

ding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar 

dat is hoogstens indicatief. De genoemde vlonders zijn legaal aanwezig en voldoen aan de re-

gels van het bestemmingsplan.  

b. Voor de steiger geldt dat deze niet meer direct geregeld is binnen het regime van dit bestem-

mingsplan. Het betreft een vervallen steiger, welke dus niet meer daadwerkelijk aanwezig is. De 

genoemde bergkist staat op een kavel zonder recreatiewoning en heeft een omvang die groter is 

dan de regels binnen de bestemming 'Natuur - Landschapswaarden' direct toelaat. De verbeel-

ding wordt op dit punt aangepast met de toevoeging van een aanduiding 'specifieke vorm van re-

creatie - berging'.  

 

Conclusie: 

Aanbrengen van een aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - berging' ter plaatse van de ge-

noemde bergkist met een oppervlakte van 150 cm bij 90 cm. Voor de overig gevraagde punten wor-

den geen aanpassingen gedaan.  

 
2. dhr. T.E. Bax, Ramstraat 1 in Utrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener geeft aan dat de goothoogte, bouwhoogte en de oppervlakte van het huisje aangeduid met 

(sr-43) op perceel F-1987 verkeerd zijn opgenomen in bijlage 1 bij de regels en verzoekt deze aan te 

passen. De goothoogte, bouwhoogte en oppervlakte moeten respectievelijk zijn 2,81 m, 3,66 m en 

28,75 m². 

 

Commentaar: 

Indiener geeft terecht aan dat de recreatiewoning niet correct zijn ingetekend en opgenomen in bijla-
ge 1 bij de regels. De verbeelding en de bijlage worden op dit punt aangepast. 
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Conclusie 
Aanduiding (sr-43) op de verbeelding wordt vergroot conform de toegestuurde informatie en de tabel 
in bijlage 1 bij de regels wordt de goot-, bouwhoogte en oppervlak van deze recreatiewoning aange-
past in respectievelijk 2,81 m, 3,66 m en 28,75 m².  

 
3. Dhr. R.C. op de Beek en P.J. Bot, Louis Bouwmeesterlaan 17 in Utrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt op de verbeelding de steigers om het huis en de berging welke op 21,35 m van de 

recreatiewoning op perceel F-1439 staat op te nemen. Voor de berging is een vergunning verleend 

die door indiener is bijgevoegd.  

 

Commentaar: 

Kleine vormen van verharding zoals steigers worden niet separaat opgenomen op de verbeelding. In 

sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar dat is 

hoogstens indicatief. De genoemde vlonders zijn legaal aanwezig en voldoen aan de regels van het 

bestemmingsplan. Indiener geeft terecht aan dat de vergunde berging niet op de verbeelding is op-

genomen. De verbeelding wordt op dit punt aangepast. 

 

Conclusie: 

Op de verbeelding wordt op perceel F-1439 een aanduiding (sr-ber) toegevoegd ten behoeve van de 

vergunde berging. Verder worden geen aanpassingen gedaan. 

 
4. Dhr. E. Bekkering, Valeriaanstraat 124 in Soest 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener heeft de huidige situatie van het eiland, met kadastraal nummer F-1693, met zomerhuis en 

berging in kaart gebracht en concludeert dat deze redelijk veel afwijkt van de kaart zoals die in het 

bestemmingsplan is gepresenteerd. Ook de eilanden ten aan de noord- en zuidzijden zijn door indie-

ner op zijn kaart aangegeven. Het in het bestemmingsplan ten zuiden van het zomerhuis gelegen 

eiland bestaat momenteel uit palen die op afstand van elkaar zijn aangebracht, dus water en geen 

land.  

 

Commentaar: 

Indiener geeft terecht aan dat zijn eigen perceel en enkele naburig gelegen legakkers niet juist zijn 

ingetekend. Daarbij merken we wel op dat verdwenen legakkers in de regels als 'land' worden be-

stemd, zodat de legakkerstructuur kan worden hersteld. Dit is nu toegepast op de percelen ten zui-

den van dat van de indiener. Deze legakkers komen ook voor in het vigerende bestemmingsplan. 

 

Conclusie: 

De legakkers en daarmee de bestemmingslegging worden op de verbeelding aangepast conform de 

feitelijke situatie en het vigerend bestemmingsplan. 

 
5. Belangenvereniging Kievitsbuurten / WSV 'De vierde en vijfde Plas', p/a Straatweg 32 in 

Breukelen 
 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener stelt dat mede gezien de recente ontwikkelingen, zoals het gereedkomen van het Plan 

van Aanpak, de Toekomstvisie voor de Kievitsbuurten (Masterplan) opgenomen dient te worden 

in de toelichting. In de toelichting wordt nu verwezen naar het initiatief dat is genomen om tot een 
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toekomstvisie te komen maar er wordt geen melding gemaakt van het feit dat er voor de Kievits-

buurten een deelplan als onderdeel van het 'Masterplan' zal worden gemaakt. De vereniging 

heeft er steeds voor gepleit om eerst een toekomstvisie voor de Kievitsbuurten te maken en 

daarna het bestemmingsplan. De Toekomstvisie zal volgens plan een ontwikkelingsstrategie bie-

den voor het gebied en een ruimtelijk en instrumenteel kader voor uitvoeringsprojecten. 

2. De artikelen 4.4, 5.5, 6.5, 11.4 en 11.5 bepalen onder meer de mogelijkheden voor de verbreding 

van akkers en ook voor verondieping van de watergangen. Deze artikelen bieden voor vergun-

ningverlening onvoldoende toetsingskader voor de bescherming van het unieke gebiedspatroon 

en al haar unieke waarden. 

3. Indiener verzoekt in de artikelen 4.4.3, 5.5.3, 6.5.3 en 11.5.3 het woord 'onevenredig' te schap-

pen. Omdat niet aangeduid wordt wat onevenredig is laat de tekst ruimte voor afweging tegen 

andere dan genoemde belangen. Op basis van deze bepalingen kan bijvoorbeeld vergunning 

worden gegeven om de breedte van de smalle lange legakkers zeer ruim te overschrijden en 

trekgaten te verondiepen, met mogelijk gevolg dat de landschappelijke en cultuurhistorische 

structuren onomkeerbaar worden aangetast. 

4. De landschappelijke historische kwaliteit komt summier naar voren in hoofdstuk 3 van de toelich-

ting en ontbreekt in de regels. De Kievitsbuurten behoren tot de aardkundige waardevolle land-

schappen binnen de provincie. Deze waardering voor de Kievitsbuurten wordt mede bepaald 

door de 'kenmerkende patroon van legakkers en petgaten'. De landschaps- en cultuurhistorische 

waarden zijn in het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende uitgewerkt als adequaat toetsingska-

der. Indiener vraagt om in de toelichting de landschappelijke historische kwaliteit van de Kievits-

buurt nader te beschrijven. 

5. Indiener verzoekt in artikel 1.29 dat de cultuurhistorische waarden definieert, in de laatste bijzin 

toe te voegen: het karakteristieke legakkerpatroon met smalle lange akkers, diepe trekgaten en 

kenmerkende land-waterverhoudingen. 

6. De tekst van artikel 11.4.1 houdt in dat het College alleen kan afwijken van het verbod voor aan-

wezige akkers. Dus niet voor akkers die vroeger hebben bestaan, maar niet meer 'aanwezig' zijn, 

zoals dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 11 maart j.l. door de gemeente is betoogd. In-

diener verzoekt aan artikel 11.4.1 toe te voegen: 'of voor zover dat kan leiden tot herstel van 

legakkers die aantoonbaar aanwezig zijn geweest maar door een natuurlijke oorzaak zijn ver-

dwenen'. 

7. Verlanden en verondiepen en wat er mee kan samengaan is voor de leden een groot probleem 

(zie ook onze inspraakreactie). De ongerustheid over dit onderwerp wordt versterkt door wat in 

het ontwerpbestemmingsplan over de Quickwin Veenslib wordt vermeldt. In de toelichting staat 

dat de Quickwin Veenslib nog onvoldoende is uitgewerkt om meegenomen te worden in dit be-

stemmingsplan en dat zo nodig het plan gedeeltelijk zal worden herzien. Tegelijkertijd krijgt de 

vereniging de informatie dat de Quickwin snel zal starten en wordt een eindbeeld gepresenteerd 

met in verhouding zeer brede oevers en zeer flauwe taluds (voorlichtingsbijeenkomst op 25 

maart j.l.). Dit is in strijd met de landschaps- en cultuurhistorische waarden en geeft inhoudelijke 

onduidelijkheid. 

8. In het ontwerpbestemmingsplan wordt allen de omvang van het gebruik van vlonders en verhar-

dingen beperkt tot 40 m² per perceel (artikel 5.4.d) maar wordt de omvang van de aanleg niet 

beperkt. De maximale omvang dient te worden vastgelegd. Indiener verzoekt aan artikel 5.2. een 

nieuw lid toe te voegen: 'per perceel met een oppervlakte van ten minste 100 m² mogen vlonders 

worden gebouwd en andere vormen van verhardingen aangelegd met een gezamenlijk opper-

vlakte van niet meer dan 10 procent van het oppervlakte va het perceel en niet meer bedragende 

dan 40 m² per perceel.  
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9. In totaal hebben circa 45 onbebouwde legakkers de minimale maten van 600 m². Op deze perce-

len kunnen bergingen worden toegevoegd. Indiener stelt dat de bergingen in deze omvang een 

relatief grote impact op de waardevolle omgeving kunnen hebben. Ook vlonders en verhardingen 

kunnen een negatieve impact op de waardevolle omgeving hebben. Indiener verzoekt de moge-

lijk negatieve impact van de mogelijke bergingen c.q. vlonders en verhardingen te verkleinen. Dit 

kan door een beeldkwaliteitsplan op te stellen ten behoeve van de vergunningverlening.  

10. Met de genoemde maatregelen, vastleggen maximale omvang vlonders en verhardingen en 

beeldkwaliteitsplan, kunnen mogelijke negatieve impact van vlonders en verhardingen op de 

waardevolle omgeving beperkt blijven. Er is dan ook geen reden om de Zuidelijke Kievitsbuurt 

anders te behandelen dan de Noordelijke Kievitsbuurt. Indiener verzoekt ook in de Zuidelijke Kie-

vitsbuurt vlonders en verhardingen toe te staan op gelijke wijze als in de Noordelijke Kievitsbuurt. 

 

Commentaar: 

1. De eerste stappen met betrekking tot de Toekomstvisie zijn gezet. Het zal nog wel enige tijd kos-

ten dat de Toekomstvisie in definitieve vorm gereed is. De gemeente is al enkele jaren bezig met 

het opstellen van het bestemmingsplan en wil deze nu laten vaststellen om zo ook in een actueel 

juridisch-planologisch te kunnen voorzien. De gemeente zal de toelichting aanvullen met een be-

schrijving van de stand van zaken met betrekking tot de Toekomstvisie. 

2. De genoemde artikelen zijn juist bedoeld om de activiteiten te kunnen beoordelen, waar ze an-

ders vergunningsvrij zouden kunnen worden uitgevoerd. Belangrijk is te noemen dat de artikelen 

4.4.3, 5.5.3, 6.5.3 en 11.5.3 bedoeld zijn als toetsingskader, omdat hierin de waarden worden 

genoemd die niet evenredig mogen worden aangetast. Wel geven indieners terecht aan dat de 

genoemde waarden onvoldoende zijn gedefinieerd in artikel 1 van het bestemmingsplan, waar-

door het toetsingskader op dit punt onvoldoende is uitgewerkt. Dit heeft een relatie met het ge-

noemde onder 5. 

3. Het woord 'onevenredig' is nodig om in redelijkheid een besluit te kunnen nemen. Daarbij moet 

het besluit altijd zorgvuldig worden onderbouwd en worden belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld om een zienswijze in te dienen. 

4. De Kievitsbuurten is een bijzonder gebied waarvoor de kwaliteiten in allerlei bronnen zijn be-

schreven. De gemeente heeft bij het opstellen van de paragraaf gebruik gemaakt van deze bron-

nen, waarbij een evenwicht is gezocht tussen bondigheid en volledigheid. De gemeente is van 

mening dat de landschappelijke historische kwaliteit in hoofdstuk 3 weliswaar kernachtig maar 

adequaat is beschreven.  

5. Gelet op het genoemde onder 2 zijn wij het met indiener eens dat een beschrijving van het land-

schap belangrijk is om een toetsingskader te bieden. Voor de plansystematiek is het beter dit te 

regelen onder “Landschapswaarden” in artikel 1.40, omdat daarmee de link wordt gelegd met de 

hoofdbestemmingen. De tekstuele suggestie wordt deels overgenomen. De toevoegingen “smal” 

en “diep” zijn niet in het gehele gebied van toepassing.  

6. Wij sluiten ons aan bij deze zienswijze en nemen de suggestie over. 

7. Zoals geschetst in de toelichting wordt voor het plassengebied gewerkt aan een toekomstvisie, 

en wordt gesproken over de zogenaamde Quickwin Veenslib. Deze processen lopen parallel aan 

het bestemmingsplan, dat om geheel andere redenen wordt herzien (zie paragraaf 1.1 van de 

toelichting). Hoewel de gesprekken verder gevorderd zijn, is nog geen formele aanvraag gedaan 

of (planologisch) besluit in voorbereiding. De gemeente Stichtse Vecht toont zich bereid, om een 

nieuwe planologische procedure in gang te zetten als daar vanuit de ontwikkelingen in het plas-

sengebied om wordt gevraagd. Bij een dergelijke procedure krijgen belanghebbenden opnieuw 

de kans een zienswijze bekend te maken. Vooralsnog is daarvan geen sprake, zodat in het ont-

werpbestemmingsplan daarmee geen rekening is gehouden.  
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8. Naar aanleiding van deze zienswijze is de regeling herzien. In afwijking van de suggestie van 

indiener wordt in artikel 5.2.2 een maximaal oppervlakte opgenomen voor het 'bouwen' van plan-

kieren. Voor overige vormen van verharding die 'aangelegd' worden is het juist om dit in de ge-

bruiksregels te limiteren. Artikel 5.5 is alleen bedoeld om werkzaamheden aan te wijzen die niet 

vergunningvrij mogen worden uitgevoerd. 

Het voorstel om een maximaal oppervlakte aan verharding te koppelen aan de perceelsgrootte 

nemen wij niet over. Buiten de begrenzing van Natura2000 wegen wij recreatieve belangen 

zwaarder mee, en zien geen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren om de voorgestelde regeling 

aan te passen. Verharding is in deze mate niet beeldbepalend in het landschap. Daarnaast is de 

voorgestelde regeling zeer lastig uitvoerbaar, omdat het vereist dat het perceel tot op de vierkan-

te meter nauwkeurig wordt opgemeten. 

9. Naar aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het minimaal vereiste land-

oppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m². Wij zijn van mening dat maximaal 45 kleine ber-

gingen over het hele plangebied geen onevenredige afbreuk doen aan het karakteristieke land-

schap. Daarbij nemen wij in overweging dat de bergingen juist bedoeld zijn voor landschapson-

derhoud, ter voorkoming van het wegspoelen van legakkers. Daarnaast gaat het om kleine 

bouwwerken op grote percelen, waarbij wij er op vertrouwen dat de perceeleigenaren zorg dra-

gen voor een goede ruimtelijke inpassing. 

10. Het voorstel om de Zuidelijke Kievitsbuurt qua vlonders en verhardingen hetzelfde te behandelen 

als de Noordelijke Kievitsbuurt wordt niet overgenomen. De Zuidelijke Kievitsbuurt maakt onder-

deel uit van het Natura 2000. De Noordelijke Kievitsbuurt is geen Natura 2000 gebied maar 

maakt wel onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Dit brengt met zich mee dat voor de 

Noordelijke Kievitsbuurt onder (strikte) voorwaarden nieuwe vlonders en verhardingen mogelijk 

worden gemaakt. In de Zuidelijke Kievitsbuurt worden nieuwe vlonders en verhardingen in princi-

pe niet mogelijk gemaakt. Verharding bij recht toestaan in de Zuidelijke Kievitsbuurten zou een 

grote ontwikkelingsruimte betekenen, waarbij de gevolgen voor EHS en Natura 2000 mogelijk 

negatief uitpakken. Overigens kent ook het vigerend bestemmingsplan een gedifferentieerd re-

gime tussen de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt. In artikel 17.2 wordt in het bestemmings-

plan wel vervanging van legale verharding mogelijk gemaakt. 

 

Conclusie: 

1. De toelichting wordt aangevuld met de actuele stand van zaken met betrekking tot de toekomst-
visie.  

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen. 

5. Aan artikel 1.40 wordt toegevoegd de zinsnede: 'het karakteristieke legakkerpatroon met lange 

akkers, trekgaten en kenmerkende land-waterverhoudingen.' 

6. Aan artikel 11.4.1 wordt toegevoegd de zinsnede 'of voor zover dat kan leiden tot herstel van 

legakkers die aantoonbaar aanwezig zijn geweest maar door een natuurlijke oorzaak zijn ver-

dwenen' 

7. De toelichting zal worden geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. 

8. De artikelen 5.2.2 en 5.4 worden aangepast op het punt van verharding.  

9. De voorgestelde regeling wordt in stand gelaten. Geen aanpassingen op dit punt. 

10. Geen aanpassingen. 
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6. G.A. van den Berkhof namens Jachthaven Ruimzicht, Nieuweweg 8 in Breukelen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Met betrekking tot de jachthaven aan de Nieuweweg 8 verzoekt indiener:  

1. Op de verbeelding de toiletunit toe te voegen conform de bijgevoegde tekening; 

2. Met het oog op de continuering van de jachthaven na de pensionering van indiener, te voorzien 

in een mogelijkheid voor een mantelzorgunit van 80 m². Specifiek wordt deze mogelijkheid be-

noemd bij de agrarische pagina en ook indiener wil de mogelijkheid voor deze voorziening.  

 

Commentaar: 

1. Indiener geeft terecht aan dat de genoemde toiletunit niet op de verbeelding is ingetekend. 

2. Wij zijn het met indiener eens dat de regeling ten behoeve van mantelzorg ook in de bestemming 

Recreatie-Jachthaven opgenomen moet worden. Voorwaarde is wel dat op het betreffende ter-

rein een legale bedrijfswoning aanwezig is. 

 

Conclusie: 

1. Op de verbeelding wordt een bouwvlak van 2,20 m bij 5 m toegevoegd ten behoeve van de be-

staande toiletunit. 

2. In de bestemming 'Recreatie-Jachthaven' wordt een mogelijkheid geboden om af te wijken van 

de gebruiksregels ten behoeve van mantelzorg. Als extra voorwaarden ten opzichte van andere 

bestemmingen geldt dat op het perceel een legale bedrijfswoning aanwezig is. 
 
6a. G.A. van den Berkhof, Jachthaven Ruimzicht, Nieuweweg 8 in Breukelen 
 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt de feitelijke indeling van de steigers van de Jachthaven in het plan aan te passen. 

De haven bestaat uit 2 delen. Voor het ene deel, 'de grote haven' is een indelingstekening bijge-

voegd. Voor het andere deel, 'de kleine haven' zijn 12 kleine loopsteigers aangebracht voor het be-

naderen van vaartuigen. 

 

Commentaar: 

Als ondergrond van de verbeelding is een GBKN kaart van het Kadaster gebruikt, waar de steigers 

niet helemaal juist zijn ingetekend. De kadastrale ondergrond dient enkel ter oriëntatie en heeft geen 

juridische werking. De bestemmingslegging van de steigers en de ligplaatsen van de boten is vol-

doende geregeld binnen de bestemming 'Water' en de aanduiding 'lp'. In artikel 11.2.1 wordt de be-

staande indeling van de steigers mogelijk gemaakt.  

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 
 
6b. G.A. van den Berkhof, Jachthaven Ruimzicht, Nieuweweg 8 in Breukelen 
 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener vraagt de 2 bestaande boatsavers, die worden verhuurd als overdekte bootstalling op te 

nemen als bestaande bouwwerken in het bestemmingsplan. 

 

Commentaar: 

In het gehele gebied en tevens in de strook waarvoor het bestemmingsplan '300-meterstrook 

Scheendijk-Noord' geldt is het beleid om geen nieuwe boatsavers toe te staan. Hier is voor gekozen 

om de openheid van het landschap te bewaken. De betreffende boatsavers zijn volgens de informatie 
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van de gemeente na 1977 geplaatst zonder vergunning. Daarmee bestaat er geen grond om de 

boatsavers op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 
 
7. A. Bockwinkel, H.E. Bockwinkel-Rutgers, J.W. Bockwinkel, J.M. Bockwinkel, p/a Nederho-

ven 39 in Amsterdam 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener verzoekt in de artikelen 4.4.3, 5.5.3, 6.5.3 en 11.5.3 het woord 'onevenredig' te schap-

pen. Er wordt niet aangeduid wat evenredig of onevenredig is en de tekst van de bepaling laat 

ruimte voor afwegingen tegen allerlei belangen die niet natuur-, landschappelijk of cultuurhisto-

risch van aard zijn. Bijvoorbeeld voor afweging met economische en/of andere belangen. De na-

tuur- , landschappelijke en cultuurwaarden moeten echter volledig worden beschermd en die be-

scherming mag niet afhankelijk zijn van een afweging tegen andere belangen.  

2. In toelichting ontwerpbestemmingsplan is nu uitdrukkelijk uitgelegd dat het oogmerk van de be-

palingen in artikel 11.4.1, met betrekking tot de bevoegdheden ten aanzien van het omzetten van 

water en land, alleen is om afgekalfde legakkers iets te kunnen verbreden en om ze te behoeden 

voor verdwijning. Indiener vraagt dit niet alleen in de toelichting maar ook in de regels vast te 

leggen. Dit kan bijvoorbeeld door aan de definitie van het begrip 'cultuurhistorische waarden' in 

artikel 1.29 de woorden toe te voegen: 'alsmede het karakteristieke patroon van smalle legakkers 

met diepe trekgaten'. Zie in dit verband de Nota zienswijzen en voortoets onder 3.3 Landschap: 

'Doordat het veen in de Kievitsbuurten vrij diep is gestoken, hebben de legakkers in doorsnee 

een hoge en smalle vorm'. 

3. In het gebied komen geen bebouwingslinten voor, daarom stelt indiener dat het woord 'bebou-

wingslinten' in de definitie van 1.29 kan worden geschrapt. 

4. De tekst van artikel 11.4.1 houdt in dat het College alleen kan afwijken van het verbod voor aan-

wezige akkers. Dus niet voor akkers die vroeger hebben bestaan, maar niet meer 'aanwezig' zijn, 

zoals dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 11 maart j.l. door de gemeente is betoogd. In-

diener verzoekt aan artikel 11.4.1 toe te voegen: 'of voor zover dat kan leiden tot herstel van 

legakkers die aantoonbaar aanwezig zijn geweest maar door een natuurlijke oorzaak zijn ver-

dwenen'. 

5. Indiener is bezorgd over het bepaalde in artikel 11.5. Ingevolgde die bepaling is het onder meer 

verboden om het profiel van watergangen en/of waterpartijen te wijzigen en ook het graven of 

dempen ervan. Het college heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken. Aan die bevoegdheid wor-

den geen andere beperkingen gesteld dan dat een deskundige tevoren moet worden gehoord. 

Aangezien het college van het advies kan afwijken, is er sprake van een 'onbegrensde' bevoegd-

heid. Het college kan bijvoorbeeld besluiten om het gehele gebied geheel of gedeeltelijk te laten 

vullen met slib. Dit kan dan met het argument dat de natuur gebaat is bij het aanleggen van na-

tuurvriendelijke oevers of met moerasvorming (zie o.a. pagina 20 sub 3.3).  

6. Indiener is van mening dat in de regels moet worden aangegeven tot waar de afwijkingsbe-

voegdheid van het college reikt. Dit kan bereikt worden door de voorgestelde combinatie van wij-

zigingen in artikel 1.29, namelijk de toevoeging van de woorden: 'alsmede het karakteristieke pa-

troon van smalle legakkers met diepe trekgaten' en het schappen van het woord 'evenredig' uit 

het artikel 11.5.3. Hierbij wordt verwezen naar het belang dat door het Rijk wordt gehecht aan 

behoud van cultuurhistorische waarden. Zoals verwoord in Besluit ruimtelijke ordening dient bij-

zondere aandacht te worden besteed aan de waarden van cultureel erfgoed, onder en boven de 

grond. 



13 
 

7. Indiener verzoekt de zinsnede: 'de kenmerkende ondiepe oevers en bijbehorende oeverbegroei-

ing uit het oude vereningslandschap' op pagina 23 te schappen. Die ondiepe oevers zijn niet 

kenmerkend voor de Kievitsbuurten, waar het veen diep werd gestoken en waar de karakteristiek 

bestaat uit steile oevers langs diepe watergangen. 

8. Indiener verzoekt de zinsnede: 'De Zuidelijke Kievitsbuurt is een belangrijk gebied voor oever- en 

verlandingsvegetaties, maar ook voor moeras- en watervogels.' op pagina 37 te schrappen. Er is 

echter (nog) niet vastgesteld dat verlanding zou dienen plaats te vinden. Integendeel, de huidige 

karakteristiek moet volgens het plan vooralsnog geconserveerd worden. 

9. Indiener verzoekt de zinnen: 'Voor trekgatenlandschappen geldt dat de natuur er wel bij vaart, als 

door erosie en verharding natuurlijke oevers met veel riet ontstaan. Met name in de zuidelijke 

Kievitsbuurt is de huidige natuur niet optimaal vanwege het ontbreken van water- en oeverplan-

ten vegetatie. Legakkers met natuurlijke oevers kunnen een geschikt biotoop vormen voor veel 

beschermde diersoorten en planten.' te schrappen.  

10. In het bestemmingsplan is het begrip 'natuurlijke oever' respectievelijk 'natuurvriendelijke oever' 

nergens helder omschreven, laat staan gedefinieerd, zodat deze woorden om die reden niet pas-

sen in het bestemmingsplan. 

11. Indiener is van mening dat als in de toekomst wordt besloten dat de waarden als 'nieuwe natuur-

ontwikkeling' moeten prevaleren boven het behoud van cultuurhistorische waarden, dan moet dat 

via een procedure van een bestemmingsplanwijziging. Daarin kunnen dan de verschillende en 

soms tegenstrijdige belangen van betrokken organisaties en personen worden afgewogen. 

12. Indiener maakt bezwaar tegen het toestaan van nieuwe bergingen op onbebouwde percelen, 

omdat het aanzicht van het landschap wordt verstoord en omdat de recreatiedruk er door zal 

toenemen met bijbehorende vervuiling van het oppervlaktewater. Daarbij zal het gebruik als 

overnachtingsplaats toenemen, ook al is dit niet toegestaan, omdat niet wordt gehandhaafd. 

13. Indiener maakt bezwaar tegen het toestaan van nieuwe bergingen op bebouwde percelen, omdat 

hiervoor geldt dat toename van bebouwing een verstoring van aanzicht van het landschap met 

zich meebrengt. 

14. Indiener maakt bezwaar tegen de voorgestelde maximale hoogtematen van bergingen. Indiener 

stelt dat een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 2.00 m en 2.50 m voldoende is om al het 

denkbare onderhoudsgereedschap op te slaan.  

15. Daarbij moet op bebouwde percelen rekening worden gehouden met de verhoudingen van bijge-

bouwen tot hoofdgebouwen. De bijgebouwen moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt 

zijn aan het hoofdgebouw (welstandsnota pagina 162). Aan de andere kant kan het niet zo zijn 

dat legakkers met een heel kleine woning er op ook maar een heel kleine berging mogen bou-

wen. Dit ontwerpbestemmingsplan mag dat soort ongelijkheid niet tot gevolg hebben, allen al 

daarom niet omdat de behoefte aan een berging afhangt van de omvang van de legakker. Daar-

bij geldt hoe kleiner de woning, hoe groter de behoefte aan extra bergruimte. In de Zuidelijke 

Kievitsbuurt hebben bijna alle aanwezige recreatiewoningen een lagere goothoogte en 20% van 

de woningen een lagere nokhoogte dan de toegestane goot- en nokhoogte van de bijgebouwen 

(2.60 en 3.00 m). Indiener pleit ervoor de maximale maten van de bergingen te verkleinen. De 

nokhoogte naar bijvoorbeeld 2.60 of 2.50 m en de goothoogte naar 2.00 m. In dat geval resteren 

er in de Zuidelijke Kievitsbuurt nog maar twee woningen met een lagere nokhoogte en drie wo-

ningen met een lagere goothoogte. Voor die vijf gevallen zouden de toegestane maten van het 

hoofdgebouw kunnen worden verhoogd zodat ze 'hoofdgebouw' kunnen blijven ten opzichte van 

de toegestane berging. 

16. Indiener stelt dat het bouwen van vlonders en verhardingen in de Noordelijke Kievitsbuurt moet 

worden beperkt. Krachtens het bepaalde in artikel 5 is het toegestaan om verhardingen te plaat-

sen, zonder enige beperking van de omvangen. In 5.4.d wordt alleen de omvang van het gebruik 
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van vlonders en verhardingen beperkt tot 40 m² per perceel. De maximale omvang dient te wor-

den vastgelegd. Daarbij dient echter niet alleen het maximum in absolute zin te worden vastge-

legd, maar ook de omvang in relatie tot de omvang van het perceel. Indiener verzoekt aan artikel 

5.2.2 een nieuw lid toe te voegen: 'per perceel mag verharding worden aangelegd of mogen 

vlonders gebouwd met een maximum van een bepaald percentage (bijvoorbeeld 10 of 20 per-

cent) van de perceeloppervlakte (zonder water) en niet meer bedragende dan 40 m² per perceel.'  

17. Indiener stelt dat gezien de doelstelling om het aantal bouwsels zoveel mogelijk te beperken, de 

meest oostelijke aanduiding op de verbeelding ter plaatse van perceel F-1606 verwijderd moet 

worden. Op deze plek staat geen berging maar ligt een hoop hout, afgedekt met golfplaat. 

18. In artikel 4.3.a en artikel 4.3.b zijn kennelijk de woorden weggevallen 'is niet toegestaan'. Deze 

woorden staan wel in 4.3 onder c en d, net als in de corresponderende bepalingen 5.4 onder a 

en b en 6.4 onder a en b. 

19. In artikel 1 is een aantal definities opgenomen die zinloos zijn in dit bestemmingsplan omdat de 

betrokken functies in het betrokken gebied niet voorkomen of er geen bepalingen staan in het 

plan die erop betrekking hebben. In dit verband kan worden geschrapt 1.15 (beroep aan huis), 

1.29 (lintbebouwing) en 1.39 (kleinschalig kamperen).  

20. Indiener stelt dat 1.42 een onduidelijke bepaling bevat die hier overbodig is. 

21. Indiener stelt dat het woord 'een' aan het begin van de zin in artikel 1.44 kan worden geschrapt.  

22. Volgens indiener kan 1.20 of 1.22 vervallen omdat beiden hetzelfde luiden.  

23. Indiener vraagt te overwegen om het begrip 'groenvoorzieningen', zoals deze is opgenomen in 

artikel 5.1 te definiëren in artikel 1.  

 

Commentaar: 

1. Het woord 'onevenredig' is nodig om in redelijkheid een besluit te kunnen nemen. Daarbij moet 

het besluit altijd zorgvuldig worden onderbouwd, en worden belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld om een zienswijze in te dienen. 

2. Wij zij het met indiener eens dat een beschrijving van het landschap belangrijk is om een toet-

singskader te bieden. Voor de plansystematiek is het beter dit te regelen onder “Landschaps-

waarden” in artikel 1.40, omdat daarmee de link wordt gelegd met de hoofdbestemmingen. De 

tekstuele suggestie wordt deels overgenomen. De toevoegingen “smal” en “diep” zijn niet in het 

gehele gebied van toepassing.  

3. In 1.29 wordt het begrip 'cultuurhistorische waarden' omschreven. Belangrijk voor de cultuurhisto-

rische waarden zijn naast de ontstane verschijningsvorm of eigenschappen, de in of op de bo-

dem voorkomende overblijfselen van patronen. Om het begrip patronen nader te duiden wordt 

aangegeven wat hieronder in het algemeen verstaan wordt. Het is niet juist dat in het gebied 

geen bebouwingslinten voorkomen. De Scheendijk is namelijk een lint die getypeerd kan worden 

als bebouwingslint. 

4. Wij sluiten ons aan bij deze zienswijze en nemen de suggestie over. 

5. Artikel 11.5 is een verbod om enkele zaken vergunningsvrij uit te mogen voeren. Dit is een stan-

daardregeling uit andere bestemmingsplannen die voorkomt dat een ieder ongecontroleerd 

werkzaamheden in het gebied uit kan voeren. Doordat hier nu een Omgevingsvergunning voor 

nodig is, is er inspraak mogelijk en vindt er een toetsing plaats aan de hand van het bestem-

mingsplan en relevante natuurwetgeving. 

6. De gemeente kan deels meegaan in de voorgestelde wijzigingen. Het woord 'onevenredig' is 

nodig om in redelijkheid een besluit te kunnen nemen. Daarbij moet het besluit altijd zorgvuldig 

worden onderbouwd en worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze 

in te dienen. Zie ook beantwoording van indiener 5 onder punt 5.  



15 
 

7. De gemeente is het eens met indiener en zal de zinsnede 'kenmerkende ondiepe oevers en bij-

behorende oeverbegroeiing' vervangen door 'oevervegetatie'.  

8. De zin beschrijft dat er specifieke vegetaties aanwezig zijn, namelijk oever- en verlandingsvege-

taties. De verlandingsvegetaties kan worden omschreven als vegetatietypen op de grens van wa-

ter en land, zoals drijftilvegetaties, moerasvaren- en veenmosrietland en trilveen. De door indie-

ner genoemde zin doet geen uitspraken over of er wel of geen verlanding moet plaatsvinden. 

9. Deze zinsnede sluit nauwgezet aan bij eerdere analyse van het landschap zoals beschreven in 

het bestaande (provinciaal) beleid. We zien dan ook geen enkele reden om de zin te schappen.  

10. De terminologie wordt in de regels van het bestemmingsplan niet gebruikt. Aangezien er geen 

sprake is van een juridische context achten wij het niet noodzakelijk de begrippen nader toe te 

lichten, hetzij te verwijderen. 

11. Het bestemmingsplan beoogt beide waarden te borgen, zodat een integrale afweging gemaakt 

moet worden. In het kader van de Toekomstvisie zal deze afweging verder worden uitgewerkt. 

12. Naar aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het minimaal vereiste land-

oppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m². Wij zijn van mening dat deze regeling geen on-

evenredige afbreuk doet aan het karakteristieke landschap. Daarbij nemen wij in overweging dat 

de bergingen juist bedoeld zijn voor landschapsonderhoud, ter voorkoming van het wegspoelen 

van legakkers. Daarnaast gaat het om kleine bouwwerken op grote percelen, waarbij wij er op 

vertrouwen dat de perceeleigenaren zorg dragen voor een goede ruimtelijke inpassing. Gebruik 

als overnachtingsplaats is niet toegestaan op grond van artikel 5.4 e en 6.4 e. Als extra maatre-

gel zijn voorzieningen als een keuken(blok) en slaapgelegenheid nu verboden in 5.3.2 f en  6.3.2 

f. Tevens worden raampartijen verboden. 

13. Wij zijn van mening dat maximaal 150 relatief kleine bergingen op bebouwde percelen over het 

hele plangebied geen onevenredige afbreuk doet aan het karakteristieke landschap. Daarbij ne-

men wij in overweging dat de bergingen juist bedoeld zijn voor landschapsonderhoud, ter voor-

koming van het wegspoelen van legakkers.  

14. De suggestie om de goot- en bouwhoogte voor bergingen te verlagen wordt niet overgenomen. 

De hoogtematen in het ontwerp zijn minimale maten om een gangbare deur te kunnen plaatsen, 

rekening houdend met de dakconstructie. Het verschil met de voorgestelde hoogtematen is ook 

niet dusdanig dat sprake is van een groot kwaliteitsverschil. 

15. Indiener geeft zelf aan waarom het lastig is om de bergingen in alle gevallen ondergeschikt te 

maken aan de recreatieverblijven. Zoals ook onder het vorige punt (punt 14) is genoemd wordt 

gelet op het beoogde gebruik uitgegaan van minimale maten. De suggestie om de goot- en 

bouwhoogte voor bergingen in de Zuidelijke Kievitsbuurten te verlagen wordt niet overgenomen. 

De hoogtematen in het ontwerp zijn minimale maten om een gangbare deur te kunnen plaatsen, 

rekening houdend met de dakconstructie. Het verschil met de voorgestelde hoogtematen is ook 

niet dusdanig dat sprake is van een groot kwaliteitsverschil. 

16. Naar aanleiding van deze zienswijze is de regeling herzien. In afwijking van de suggestie van 

indiener wordt in artikel 5.2.2 een maximaal oppervlakte opgenomen voor het 'bouwen' van plan-

kieren. Voor overige vormen van verharding die 'aangelegd' worden is het juist om dit in de ge-

bruiksregels te limiteren. Artikel 5.5 is alleen bedoeld om werkzaamheden aan te wijzen die niet 

vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd. 

Het voorstel om een maximaal oppervlakte aan verharding te koppelen aan de perceelsgrootte 

nemen wij niet over. Buiten de begrenzing van Natura2000 wegen wij recreatieve belangen 

zwaarder mee en zien geen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren om de voorgestelde regeling 

aan te passen. Verharding is in deze mate niet beeldbepalend in het landschap. Daarnaast is de 

voorgestelde regeling zeer lastig uitvoerbaar, omdat het vereist dat het perceel tot op de vierkan-

te m nauwkeurig wordt opgemeten. 
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17. Uit oude inventarisaties blijkt dat het bouwwerk inderdaad geen berging is, maar een afdak met 

daaronder opslag. De geïnventariseerde afmetingen zijn 6,30 x 2,50 meter, hoog 1 meter. Gelijk 

met andere kleine bouwwerken nemen wij hiervoor geen aanduiding op, maar is herbouw moge-

lijk op grond van artikel 17.2 van de regels.  

18. Indiener constateert terecht dat het zinsdeel in beide artikelen niet zijn opgenomen. Dit zal wor-

den hersteld.  

19. De begrippen 'beroep aan huis' en kleinschalig kamperen' worden genoemd in artikel 3.5.2. Deze 

begrippen komen dus wel voor en zullen dus blijven gehandhaafd in artikel 1. Het begrip 'Lintbe-

bouwing' wordt niet gedefinieerd in artikel 1.  

20. De begripsomschrijving voor 'nevenactiviteit' is een standaard omschrijving die de gemeente 

hanteert in bestemmingsplannen. Het begrip 'nevenactiviteit' is opgenomen in artikel 3.5.2 tabel 

3.1. 

21. De gemeente is dit met indiener eens, 'een' wordt geschrapt. 

22. De gemeente is dit met indiener eens.  

23. Het is niet gebruikelijk hiervoor een definitie op te nemen. De gemeente heeft bijvoorbeeld voor 

dit begrip ook geen definitie opgenomen in de bestemmingsplannen Landelijk gebied Maarssen, 

Breukelen Woongebied of Maarssen-Dorp Woongebied.  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen.  

2. Aan 1.29 wordt toegevoegd de zinsnede: 'het karakteristieke legakkerpatroon met akkers, trekga-

ten en kenmerkende land-waterverhoudingen'.  

3. Geen aanpassingen. 

4. Aan artikel 11.4.1 wordt toegevoegd de zinsnede 'of voor zover dat kan leiden tot herstel van 

legakkers die aantoonbaar aanwezig zijn geweest maar door een natuurlijke oorzaak zijn ver-

dwenen' 

5. Geen aanpassingen. 

6. Geen aanpassingen. Zie ook conclusie zienswijze 5 onder punt 5. 

7. De zinsnede onder 4.1.1 van de toelichting 'De kenmerkende ondiepe oevers en bijbehorende 

oeverbegroeiing uit het oude verveningslandschap… ' wordt vervangen door 'De oevervegetatie 

uit het oude verveningslandschap…'.  

8. Geen aanpassingen.  

9. Geen aanpassingen.  

10. Geen aanpassingen. 

11. Geen aanpassingen. 

12. Aan artikel 5.3.2 en artikel 6.3.2 worden toegevoegd: 'f. raampartijen, keukenblokken en slaapge-

legenheden zijn niet toegestaan.  

13. Geen aanpassingen. 

14. Geen aanpassingen. 

15. Geen aanpassingen. 

16. De artikelen 5.2.2 en 5.4 worden aangepast op het punt van verharding.  

17. De meest oostelijk aanduiding voor een berging op perceel F-1606 wordt verwijderd. 

18. Aan artikelen 4.3 worden onder lid a en b toegevoegd: '…, is niet toegestaan.' 

19. Geen aanpassingen. 

20. Geen aanpassingen. 

21. Het eerste woord, 'een', wordt uit regel 1.44 geschrapt. 

22. Artikel 1.22 komt te vervallen. Artikelen 1.23 t/m 1.62 worden vernummert in 1.22 t/m 1.61. 

23. Geen aanpassingen. 
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8. M.A.J.M. Bos, Meerweg 9 in Bussum 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Eerder heeft indiener een overleg gehad met de gemeente en geconstateerd dat alleen de recreatie-

woning en de berging van 4 m², op een afstand van circa 75 m, zijn ingetekend op perceel F-1460. 

Indiener verzoekt ten behoeve van legakker F-1460, met verwijzing naar artikel 17 lid 2 en aangezien 

dit al voor 1978 was aangepast, de volgende aanvullingen te formaliseren in het bestemmingsplan: 

1. Drie kleine aanlegsteigers op het land zoals aangegeven op meegezonden tekening. 

2. Het tegelplateau rond de recreatiewoning, welke vervangen gaat worden en deels als is vervan-

gen door houten plankiers. Indiener heeft een uitgebreide beschrijving van de situatie ter plaatse 

toegevoegd. 

3. Het tegelplateau aan de voor- en achterzijde van de berging wordt eveneens vervangen door 

houten plankier. 

4. De bestaande kist tegen de achterzijde van de berging/wc. 

5. Het verwijderen van losstaande kisten en pergola. 

 

Commentaar: 

1. Kleine vormen van verharding zoals steigers en plankieren worden niet separaat opgenomen op 

de verbeelding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de onder-

grond, maar dat is hoogstens indicatief. Aangezien deze bouwwerken al voor 1978 aanwezig wa-

ren voldoen ze aan de regels van het bestemmingsplan.  

2. Zie 1. 

3. Zie 1. 

4. Bergkisten van een beperkte omvang worden niet separaat opgenomen op de verbeelding. 

Naast de berging is bij de gemeente op het genoemde perceel geen bouwwerk bekend die aan-

geduid zou moeten worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hieraan niet de conclusie kan 

worden verbonden dat de genoemde bergkist legaal aanwezig is.  

5. De aanduiding (sr-ber) wordt aangepast, zodat het toiletgebouw inclusief de bergkist zich binnen 

deze aanduiding bevinden.  

6. Zie 1. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen.  

5. Geen aanpassingen. 

 
9. R.A. van den Bosch, Marlotlaan 10 in Den Haag 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Eerder is door indiener een inspraakreactie ingediend, waaraan op een aantal bezwaren is tegemoet 

gekomen.  

1. Het is de indiener onduidelijk waarom in de nota inspraak en overleg is aangegeven dat de 

schuur op perceel F-436 niet opgenomen hoeft te worden omdat deze aan het huisje vast ge-

bouwd is en niet op een afstand van 5 m staat. Bovendien is momenteel een omgevingsvergun-

ning in behandeling die de bestaande schuur combineert met een extra kamer en daarmee een 

vergroting van 7 m² van de schuur ten opzichte van de bestaande situatie. Indiener vraagt of op 
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de plankaart alsnog de huidige schuur komt, maar bij voorkeur de toekomstige situatie op te ne-

men.  

2. Daarnaast vraagt indiener de aanwezige steigers en botenhelling op te nemen in de tekening van 

het bestemmingsplan. 

 

Commentaar: 

1. Aangezien momenteel de omgevingsvergunning in behandeling is en op voorhand een positief 

advies hierover wordt verwacht zal de aanduiding worden aangepast aan de nieuwe situatie.  

2. Kleine vormen van verharding zoals steigers en de botenhelling worden niet separaat opgeno-

men op de verbeelding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de 

ondergrond, maar dat is hoogstens indicatief. Aangezien deze bouwwerken al voor 1978 aanwe-

zig waren voldoen ze aan de regels van het bestemmingsplan. 

 

Conclusie: 

1. Aanduiding (sr-74) op perceel F-436 zal worden aangepast aan de nieuwe situatie.  

2. Geen aanpassingen. 

 

10. A.J.G.M. van den Brink en G.J.A.M. van den Brink, Roggebotweg 1 in Dronten 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener heeft er geen moeite mee dat de hondenkennel als berging is aangeduid, maar hij is niet 

op de juiste locatie ingetekend. Dit moet zijn aan de oostkant van de recreatiewoning. 

2. De noordelijke legakker is naar aanleiding van de inspraakreactie groter ingetekend, maar aan 

de oostkant mist nog steeds een oorspronkelijk deel. 

3. Vanwege de gezondheidssituatie van een van de familieleden is het wenselijk om het tegelpad 

terug te brengen, zodat de recreatiewoning met rolstoel te bereiken is. Wat zijn de mogelijkheden 

in het nieuwe bestemmingsplan om het tegelpad dat tot 2000 aanwezig was weer terug te bren-

gen?  

4. Indiener verzoekt rekening te houden met een vervangende recreatiewoning. Een woning die 

qua architectuur veel meer lijkt op de woning die er van 1932 tot 1987 heeft gestaan. De beoog-

de recreatiewoning is hoger dan de huidige, maar kleiner in oppervlakte. Indiener heeft tekenin-

gen van de nieuwe woning toegezonden. 

5. Indiener wil weten welke mogelijkheden het bestemmingsplan heeft voor een alternatief plan om 

een nieuwe rolstoeltoegankelijke recreatiewoning binnen de afmetingen zoals opgenomen in bij-

lage 1. 

Indiener heeft de benodigde informatie zoals luchtfoto, foto's, situatietekening, enkele schetsen en 

een overzicht van maten aan de gemeente toegezonden. In het begeleidend schrijven bij deze infor-

matie verzoekt indiener aan de gemeente in het kader van een tijdige aanvraag aan indiener een 

termijn kenbaar te maken waarop eventueel iets moet worden ingediend en een contactpersoon voor 

voorinformatie.  

 

Commentaar: 

1. Terecht wordt aangegeven dat de berging niet op de juiste plaats staat aangegeven.  

2. Op de plankaart van het vigerend bestemmingsplan is inderdaad te zien dat de legakker aan de 

oostzijde verder doorloopt. De verbeelding zal conform deze plankaart worden aangepast. 

3. Voor het aanleggen van het tegelpad moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De 

mogelijkheden met betrekking tot deze omgevingsvergunning worden beschreven in artikel 6.5.  

4. De maatvoering in bijlage 1 is tot stand gekomen volgens dezelfde uitgangspunten als alle ande-

re percelen, namelijk de bestaande situatie in 1978 of wat nadien is vergund. In dit geval is de 
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vergunning voor het huidige recreatieverblijf leidend geweest, maar we zien geen bezwaar tegen 

het aanhouden van de maatvoering zoals geïnventariseerd in 1978 Na een nadere bestudering 

van de inventarisatie uit 1978 zullen de maten in bijlage 1 worden veranderd in 2,7 m voor de 

goothoogte, 6 m voor de bouwhoogte en 51,28 m² voor de oppervlakte. 

5. Het beleid voor percelen binnen de begrenzing van Natura 2000 is om de bestaande mate van 

bebouwing te 'bevriezen'. Nieuw in het ontwerpbestemmingsplan is de mogelijkheid om nieuw te 

bouwen binnen het vastgelegde oppervlakte en met in achtneming van maximale goot- en bouw-

hoogte. Voor een alternatief bouwplan dat aan bovengenoemde maatvoering voldoet, kan op 

grond van het nieuwe bestemmingsplan vergunning worden verleend. Een bouwplan dat afwijkt 

van de genoemde maatvoering past niet in het beleid van de gemeente. In bijzondere situatie 

kan afgeweken worden van het bestemmingsplan met een afwijkingsprocedure of bestemmings-

plan herziening. Het is raadzaam met het plan in overleg te gaan met het omgevingsloket van de 

gemeente, alvorens een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend. 

 

Conclusie: 

1. De locatie van de aanduiding zal worden gecorrigeerd. 

2. De legakker wordt aan de oostzijde vergroot op basis van de plankaart van het vigerend be-

stemmingsplan.  

3. Geen aanpassingen.  

4. De maten voor (sr-48) in bijlage 1 worden gewijzigd in 2,70 m (goothoogte), 6,00 m (bouwhoogte 

en 51,28 m² (oppervlakte). 

5. Geen aanpassingen.  

 
11. Van der Pas advocatuur (namens J.A. Bunschoten, p/a Postbus 4622 in Breda)  

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener heeft eerder een inspraakreactie ingediend en geeft aan dat in de Nota Inspraakreacties 

en Vooroverleg zijn reactie niet volledig is weergegeven. In de nota wordt niet vermeld het naar 

voren gebrachte punt met betrekking tot een op het perceel aanwezige botenkraan, die niet op 

de verbeelding is aangegeven. Dit punt had bij de weergave van de inspraakreactie moeten wor-

den toegevoegd. Indiener handhaaft zijn reactie, inhoudende dat de botenkraan op de verbeel-

ding dient te worden aangeven, aangezien de aanwezigheid hiervan bij de gemeente bekend 

was. Indiener heeft hiervoor een bewijsstuk meegezonden. 

2. Indiener is van mening dat de op zijn perceel aanwezige woning positief bestemd als woning 

dient te worden. Hierbij is het van belang dat indiener in een brief van 7 maart 1995 aan de ge-

meente heeft verzocht om een vestigingsadres (lees: woonadres) toe te kennen aan het door 

hem gekochte perceel. Bunschoten verwijst daarbij naar informatie van het kadaster. In de reac-

tie op 29 juni 1995 stelt de gemeente: 'wij de betreffende woning het huisnummer 9 hebben toe-

gekend'. Indiener stelt zich dan ook op het standpunt dat deze brief opgevat dient te worden als 

een formeel besluit over de bewoning van het door indiener gekochte perceel, meer in het bij-

zonder het op dat perceel aanwezige gebouw. Bovendien heeft de gemeente ook in alle jaren na 

1995 steeds in relatie tot indiener het standpunt ingenomen en hiervan ook doen blijken dat op 

het perceel van indiener een woning aanwezig was. Hiertoe voegt indiener een uittreksel uit de 

gemeentelijke basisadministratie bij, waaruit blijkt dat de echtgenote van indiener woonachtig 

was op het adres. Bovendien blijkt dit uit de aansluiting op het riool en overigens op alle gebrui-

kelijke nutsvoorzieningen en uit de WOZ beschikking, waarin bijvoorbeeld in 2013 ook OZB werd 

aangeslagen. Merkwaardig genoeg is dit niet langer het geval voor Nieuweweg 9 in het huidige 

belastingjaar (2015). Ook rioolheffing voor Nieuweweg 9 ws wordt niet langer verschuldigd. Dit is 
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volgens indiener niet juist. Indiener verzoekt dit aan te passen en verzoekt indien nodig deze 

brief ook als afzonderlijke bezwaarschrift tegen bedoelde aanslag aan te merken. Per brief van 

21 juli 2011 van de gemeente wordt voor onbepaalde tijd ontheffing verleend aan indiener van 

het verbod vervat in de Ligplaatsenverordening recreatiearken gemeente Breukelen. Indiener 

meent dat de aanduiding Nieuweweg 9 ws in de aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen betrek-

king heeft op deze recreatieark.  

 

Commentaar: 

1. Het punt is inderdaad opgenomen in een verslag van de mondelinge inspraakreactie die op 14 

mei 2013 is gegeven door de heer Van Bunschoten. Echter heeft de heer Van Bunschoten dit 

verslag nooit ondertekend geretourneerd, waardoor het verslag niet als inspraakreactie in be-

handeling is genomen. In plaats daarvan heeft de heer Van Bunschoten een zelfgeschreven in-

spraakreactie ingediend, bij de gemeente binnengekomen op 12 juni 2013. In deze inspraakreac-

tie is de kraan niet genoemd. 

Hoe dan ook geeft de zienswijze nu voldoende aanleiding om de zaak te beoordelen. Het klopt 

dat voor de botenhijskraan een vergunning is verleend in 2011. Hiermee zal rekening worden 

gehouden in het bestemmingsplan. De hijskraan wordt net als andere bouwwerk geen gebouw 

zijnde ook mogelijk gemaakt buiten het bouwvlak. De regeling voor bouwwerken geen gebouw 

zijnde wordt aangevuld. 

2. Ten aanzien van de voormalige kantine bestaat geen aanleiding om dit als woning te bestem-

men. Het gebouw is niet ten behoeve van een woonfunctie gebouwd, er is nooit een positief pla-

nologisch besluit genomen over wijziging van het gebruik en ook in de praktijk dient het niet als 

hoofdverblijf. Ook in de argumenten zoals genoemd in de zienswijze zien wij geen aanleiding om 

de bestemming te wijzigen. Hierover het volgende. 

Indiener verwijst ter onderbouwing net als in de inspraakreactie naar een brief van de voormalige 

gemeente Breukelen over het toekennen van het vestigingsadres Nieuweweg 9. Hierin wordt 

abusievelijk gesteld dat het om een woning zou gaan. Echter is in deze procedure de functie van 

het object nooit in het geding geweest. In de aanvraag van 7 maart 1995 wordt door de heer 

Bunschoten niets geschreven over het beoogde gebruik. Indiener stelt dat het woord 'vestigings-

adres' daar wel op wijst, maar gelet op de bestemming ligt het meer voor de hand dat het om een 

bedrijfsvestiging zou gaan. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat het onderzoek gericht was 

op het elders voorkomen van het gewenste adres en niet op het gebruik van het betreffende per-

ceel. Aan het gebruik van het woord 'woning' kunnen dus geen rechten worden ontleend. 

Dat geldt evenmin voor de belastingaanslagen van de gemeente, die eveneens door indiener 

worden aangehaald. Bij deze aanslagen wordt geen relatie gelegd met het bestemmingsplan, 

hoogstens is dat als waardebepalend element meegewogen in de WOZ. Voor de onroerende-

zaakbelasting is het verder niet relevant hoe een object is bestemd. Voor de afvalstoffen- en ri-

oolheffing wordt evenmin naar het bestemmingsplan gekeken, maar wordt een inschatting ge-

maakt van de belasting op de gemeentelijke voorzieningen in de praktijksituatie.  

 

Conclusie: 

1. In artikel 7 (bestemming Recreatie-Jachthaven) worden bij een jachthaven behorende voorzie-

ningen, waaronder begrepen stalruimten, werkplaatsen voor onderhoud en reparatie, andere 

dienstruimten en hijskranen toegestaan. Lid 7.2.1 b wordt afgestemd op lid 7.1. In artikel 7.2.2 

wordt de maximale bouwhoogte van kranen gesteld op 7 meter. 

2. Geen aanpassingen.  
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12. H.J. Deenik, Vlashoek 5 in Vught 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt om op de plankaart met betrekking tot recreatiewoning 't Woelwaternest aan de 

Kalverstraat 39 (kadastraal perceel F-2338) het volgende aan te passen: 

1. De aanduiding van het botenhuis met een afmeting van circa 6 bij 4 meter. 

2. De achtersteiger met een afmeting van 1,25 bij 4 meter. 

 

Commentaar: 

1. Indiener geeft terecht aan dat de recreatiewoning en het botenhuis niet correct zijn ingetekend. 
2. Kleine vormen van verharding zoals vlonders worden niet separaat opgenomen op de verbeel-

ding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar 
dat is hoogstens indicatief. De genoemde vlonders zijn legaal aanwezig en voldoen aan de re-
gels van het bestemmingsplan.  

 

Conclusie: 

1. De aanduidingen voor de recreatiewoning en voor het botenhuis worden gecorrigeerd. 

2. Geen aanpassingen. 

 

13. C. Gieling, Buitenweg 273 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Op het perceel van indiener ontbreekt de schuur van 4,5 m bij 3,3 m (kadastraal perceel F- 1493). 

Indiener verzoekt deze schuur op te nemen op de plankaart en heeft hiertoe een illustratie bij zijn 

zienswijze gevoegd. 

 

Commentaar 

Bergingen zijn niet afzonderlijk op de verbeelding weergegeven zolang ze binnen een straal van 

10 m van een recreatieverblijf staan. Het hebben of realiseren van een berging binnen die zone is 

geregeld in de regels van het bestemmingsplan. Een aparte aanduiding is dus niet nodig. 

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 

 
14. J. van der Grift, Oranje Nassaulaan 14 in Bilthoven 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener geeft aan dat de gegevens van de afmetingen van de bebouwing op de tekening en bijbeho-

rend rapport met 'Bijlage 1 Tabel verblijven' aangeduid met (sr-36) op perceel F-386 van voor 1980 

zijn gehanteerd, terwijl er in 1980 een verandering c.q. uitbreiding heeft plaatsgevonden op dit per-

ceel. Indiener vraagt het bestemmingsplan aan te passen conform bijgevoegde kopieën van de ver-

gunning en bouwtekening. 

 

Commentaar: 

Indiener geeft terecht aan dat de opgegeven maatvoering niet juist is. Uit nadere bestudering van 

archiefmateriaal blijkt 8 m² het juiste oppervlakte te zijn. De bouwhoogte in de tabel komt overeen 

met de meegestuurde tekeningen, als gerekend wordt vanaf het peil. 

 

Conclusie 

De oppervlakte genoemd voor perceel F-386 zal worden gewijzigd naar 8 m². 
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14a. J. van der Grift, Oranje Nassaulaan 14 in Bilthoven 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

In het bestemmingsplan mist indiener in Artikel 6 Natuur - Landschapswaarden de mogelijkheid om 

bestaande steigers te veranderen c.q. te verplaatsen. Indiener verzoekt om de mogelijkheid alsnog 

op te nemen en geeft hierbij het voorbeeld dat boten en daarmee ook steigers of afmeermogelijkhe-

den kunnen veranderen. 

 

Commentaar: 

Vanuit recreatief oogpunt is het verzoek begrijpelijk, maar binnen de begrenzing van Natura2000 

wordt zeer terughoudend omgegaan met de bouw van steigers. In de bestemming Water (artikel 11) 

zijn voor dit gebied geen bouwmogelijkheden opgenomen. Bestaande steigers of bestaande rechten 

worden gerespecteerd door middel van artikel 17.2. Een steiger mag worden herbouwd, maar alleen 

op hetzelfde perceel en binnen de bestaande maatvoering. Kleiner mag altijd. 

 

Conclusie 

Geen aanpassingen 

 
15. Mevr. M.L. Herinckx, Utrechtseweg 55 in Hilversum 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Met betrekking tot het perceel Meent 23 (kadastraal perceel F-1808) verzoekt indiener:  

1. Het aanpassen van het kleine inloop haventje welke vervallen is. 

2. Het aangeven van duidelijke lijnen voor de erfafscheidingen. 

3. De maten van 9,17 m lang bij 5,32 m breed voor de bestaande bebouwing aan te passen. De 

lengte is in de goede richting, maar de breedte is te weinig. 

4. Het toevoegen van een uitbreidingsmogelijkheid van 10%.  

 

Commentaar: 

1. De 'kleine inloop haven' zal komen te vervallen. De bestemming zal hier 'door' worden getrokken. 

2. Indiener geeft aan het bestemmingsplan via de computer bekeken te hebben. Waarschijnlijk is 

het bestemmingsplan online geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. In de standaard weer-

gave zijn perceelsgrenzen niet te zien. Deze kaartlaag kan worden geactiveerd door via de knop 

'ondergrond' de optie 'Topografie perceelsgrenzen' aan te vinken. 

3. Indiener geeft aan dat sprake is van de maatvoering 9,17 bij 5,32 m. Hierbij wordt een tegen de 

caravan aangebouwd afdak meegenomen. Evenwel is het niet juist dit mee te nemen bij de op-

pervlak van het recreatieverblijf. De geïnventariseerde maten van 9,2 bij 3,72 m worden aange-

houden in het bestemmingsplan.  

4. Voor recreatieverblijven in de zuidelijke Kievitsbuurt die in het vigerende bestemmingsplan onder 

de bestemming 'Natuurgebied' vallen, geldt een bijzondere regeling. Doordat bij de vaststelling 

van het vigerende bestemmingsplan geen bouwregels zijn opgenomen voor deze verblijven, is 

de toenmalige situatie als het ware bevroren. Dit vanwege de ecologische waarden van dit deel 

van de Kievitsbuurten, dat nadien is aangewezen als Vogelrichtlijngebied in het kader van Natu-

ra2000. De betreffende recreatieverblijven zijn op deze manier onder het overgangsrecht ge-

plaatst. Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen geldt een algemene regel, dat de 

bebouwing met toestemming van het college met 15% van de oppervlakte mag worden uitge-

breid. Dit is niet specifiek bedoeld voor recreatieverblijven. 

Het huidige beleid voor de zuidelijke Kievitsbuurt is nog steeds om geen nieuwe recreatieverblij-

ven toe te staan. Op juridische gronden (Etten-Leur clausule) is het niet toegestaan bestaande si-

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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tuatie in twee achtereenvolgende bestemmingsplannen onder het overgangsrecht te plaatsen, 

omdat het recht is voorbehouden aan overgangssituaties. De keuze is gemaakt om legale verblij-

ven met een aanduiding in het bestemmingsplan op te nemen. Ten opzichte van het vigerende 

bestemmingsplan zijn nu wel bouwregels opgenomen, zij het dat voor elk recreatieverblijf de be-

staande afmetingen als maximaal toelaatbaar zijn vastgelegd. Wij zien daarbij geen ruimtelijke 

gronden om de uitbreidingsregel van het overgangsrecht over te nemen, mede omdat de per-

ceeleigenaren voldoende tijd hebben gehad om hier gebruik van te maken. 

 

Conclusie: 

1. Op de verbeelding komt de 'kleine inloop haven' te vervallen. 

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen. 

 
16. Meester Advocaten (namens dhr. M. Hompes, p/a Foeliestraat 18 in Amsterdam) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Eerder is door indiener een inspraakreactie ingediend. Indiener verzoekt de daarin genoemde punten 

als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarnaast vraagt indiener om het ontwerpbestemmingsplan 

voor het perceel Scheendijk 1 op de volgende onderwerpen aan te passen: 

1. Aan het vergunde tuinhuisje de bestemming recreatieverblijf toe te kennen. In de beantwoording 

van de door indiener eerder ingediende inspraakreactie hierover heeft de gemeente aangegeven 

dat het huisje zal worden aangeduid als recreatieverblijf (specifieke vorm van recreatie: verblijfs-

recreatie). Inspreker doet hierbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel. 

2. Voor het zuidelijke gedeelte van het perceel de bestemming tuin toe te kennen. Hiertoe heeft 

indiener eerder een inspraakreactie ingediend. Indiener kan leven met de gemeentelijke reactie, 

inhoudende dat de bestemming natuur met waarden wordt gehandhaafd, voor het zover het gaat 

om het oostelijke en tevens grootste gedeelte van het perceel. Indiener zou graag zien dat de 

meeste oostelijke grens van de bestemming 'wonen' alsmede de meest westelijk gelegen grens 

van de bestemming tuin naar het zuiden wordt doorgetrokken tot de grens met het naastgelegen 

perceel, waarbij voorzien wordt in de bestemming tuin dan wel wonen. Redenen die indiener 

daarbij geeft zijn: 

a. Het werkelijke, feitelijke gebruik is al sinds jaar en dag tuin. 

b. Het betrekken van dit gedeelte bij de bestemming tuin/wonen als natuurlijk en vanzelf-

sprekend voorkomt. 

c. Voor een woning met deze omvang geldt dat daarbij een tuin hoort die in verhouding 

staat tot de omvang van de woning. Aan de zuidzijde van de woning is nu slechts een 

smal strookje met de bestemming tuin ingetekend, terwijl het hier gaat om een enorm 

perceel met veel ruimte en zeer weinig bebouwing. 

d. De bestemming tuin biedt indiener de mogelijkheid om een carport te realiseren op een 

voor de hand liggende locatie, namelijk aan de zuidkant van de woning aan de straat-

kant. In het huidige ontwerpbestemmingsplan bestaat feitelijk alleen aan de noordelijke 

kant van het perceel een mogelijkheid om een carport te realiseren. Dit is een volstrekt 

niet logische locatie en doet afbreuk aan de schoonheid van de tuin en de woning. 

e. Het bestemmen van het zuidelijk deel van het perceel als tuin in lijn ligt met de wijze 

waarop de gemeente met deze bestemming omgaat in bestemmingsplannen. In de toe-

lichting wordt aangegeven dat tuin wordt toegepast voor de gronden behorende bij het 

wonen en direct aan de openbare weg gelegen.  
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f. Eventueel is indiener bereid om een gedeelte van de bestemming wonen aan de oost-

kant in te ruilen voor deze bestemming. In dat geval zal er sprake zijn van compensatie, 

ook nog eens op een meer voor de hand liggende locatie. 

g. De omzetting naar tuin zou verwaarloosbaar zijn en daarbij kan de beschermde status 

(met waarden) behouden blijven. 

 

Commentaar: 

1. Indiener geeft terecht aan dat de toegezegde aanduiding als recreatieverblijf verkeerd is verwerkt 

in het ontwerpbestemmingsplan. Uit een oudere inventarisatie blijkt dat dit huisje in gebruik is als 

recreatieverblijf. In het bestemmingsplan zal deze dan ook aangeduid worden als recreatiever-

blijf. In de bijlage 1 bij de regels zal het verblijf worden opgenomen met de maatvoering 3 bij 2,5 

m en met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 2 en 3 m. 

2. Gelet op een aantal door indiener genoemde gronden achten wij het niet bezwaarlijk voor het 

zuidelijke deel van perceel F1463 de bestemming Tuin op te nemen. Deze bestemming past be-

ter bij het feitelijk gebruik en, in tegenstelling tot het achterliggende deel van het terrein, is niet te 

verwachten dat op dit deel van het terrein waardevolle natuur zou kunnen worden ontwikkeld. 

 
Conclusie 

1. Op de verbeelding zal de aanduiding (sr-ber) op kadastraal perceel F 1464 worden gewijzigd in 

(sr-80) en tevens zal in bijlage 1 een extra regel in de tabel worden opgenomen voor dit recrea-

tieverblijf met goot- en bouwhoogte van 2 en 3 m en een oppervlakte van 7,5 m². 

2. Het zuidelijke deel van het perceel F1463 wordt bestemd als Tuin. 

 
17. Mevr. J.A.C. Ilsink - Pouw, Hommelbrink 5 in Hattem 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener maakt bezwaar tegen de afmetingen van de bergingen op onbebouwde percelen c.q. gron-

den, zoals deze zijn vermeld in paragraaf 5.3.2. en 6.3.2. Indiener verzoekt de hoogte van dit bouw-

werk te beperken tot maximaal 1,5 meter. Daarmee wordt volgens indiener oneigenlijk gebruik van de 

bergingen voorkomen, de beeldkwaliteit van het gebied slechts zeer beperkt aangetast, terwijl het 

gestelde doel wel mogelijk blijft. Daarbij biedt het voor zowel vergunningverlener als de handhaver, 

een praktisch, actueel en digitaal toetsingskader. Indiener kan instemmen met de mogelijkheid om op 

niet bebouwde percelen c.q. gronden een berging te plaatsen en geeft aan dat 6 m³ hiervoor vol-

doende is. Een grotere berging, zoals deze wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan opent de 

mogelijkheden voor ander gebruik (verblijfsrecreatie). Als voorbeeld hiervan geeft indiener de nieuwe 

blokhut c.q. tuinhuis dat op perceel F-1448 in 2007 plotseling is gebouwd. De gemeente heeft hier 

een vergunning voor een schuur afgegeven terwijl snel na de realisatie het bouwwerk is uit- en ver-

bouwd tot kleine recreatie woning. Ondanks herhaalde verzoeken van indiener aan gemeente waarin 

de vermeende strijdigheid met het toenmalige bestemmingsplan op de hoogte te stellen is geen reac-

tie gekomen, bovendien is van enige handhavingsactie niets gebleken.  

 

Commentaar: 

Bij de bergingen is uitgegaan van de minimale hoogte om een reguliere deur te kunnen plaatsen, en 

fatsoenlijk te kunnen staan. Naar aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het 

minimaal vereiste landoppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m², zodat er niet te veel bergingen 

in het gebied bijkomen. Wij zijn van mening dat deze regeling geen onevenredige afbreuk doet aan 

het karakteristieke landschap. Daarbij nemen wij in overweging dat de bergingen juist bedoeld zijn 

voor landschapsonderhoud, ter voorkoming van het wegspoelen van legakkers. 
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Wij onderschrijven het belang van een goed gebruik van de betreffende bergingen. Niet alleen om 

illegale verblijfsrecreatie tegen te gaan, maar ook omdat daarmee het eigenlijke doel van de bergin-

gen zou worden beperkt. Gebruik als overnachtingsplaats is niet toegestaan op grond van artikelen 

5.4 e en 6.4 e. Als extra maatregel zijn voorzieningen als een keuken(blok) en slaapgelegenheid nu 

verboden in 5.3.2 f en  6.3.2 f. Tevens worden raampartijen verboden. 

 

Ten aanzien van perceel F-1448 concluderen wij dat hier uitsluitend een schuur is toegestaan. Wij 

zullen onderzoek instellen naar het gebruik en eventueel zonder vergunning gerealiseerde bebou-

wing en indien nodig handhavend optreden. 

 

Conclusie: 

Aan artikel 5.3.2 en artikel 6.3.2 worden toegevoegd: 'f. raampartijen, keukenblokken en slaapgele-

genheden zijn niet toegestaan.  

 
18. Mevr. M.J.S. Jurriëns, Pieter de Hoochstraat 23B in Amsterdam 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt met betrekking tot de recreatiewoning 'de Reigerhorst' (kadastraal F-1008) het vol-

gende: 

1. Indiener geeft aan dat er vlonders/steigers ontbreken op de Plankaart aan de kant van de trekga-

ten. Indiener merkt op dat deze steigers haar inziens niet aan te merken zijn als 'klein', zoals dat 

was aangegeven in de beantwoording van de inspraakreactie. De open botenloods en het 

schuurtje zijn kleiner en staan wel op de plankaart. Indiener heeft tekeningen meegezonden om 

te duiden waar de steigers gesitueerd zijn en merkt op dat dat gedeelte van het perceel in strijd 

met de van oudsher aanwezige situatie, dus uitdrukkelijk anders bestemd is. 

2. Indiener maakt bezwaar tegen het toelaten van bergingen op onbebouwde percelen van mini-

maal 600 m² binnen de Zuidelijke Kievitsbuurt, voordat er een Toekomstvisie is en duidelijk is wat 

de ideale inrichting van dit Natura2000 gebied zal zijn om de doelstellingen die hierbij horen te 

kunnen halen. 

3. Subsidiair maakt indiener bezwaar tegen de hoogtematen van de bergingen op onbebouwde 

percelen in de Zuidelijke Kievitsbuurt, omdat deze hoogte zal leiden tot ernstige landschapsver-

storing en niet in verhouding zijn met de lage bouw- en goothoogte van de recreatieverblijven. 

Bovendien zijn de hoogte en oppervlakte niet in balans. Indiener verzoekt dan ook om de bergin-

gen te verkleinen en de toegestane bouwhoogte van 3 m en goothoogte van 2,6 m te verlagen 

met bijvoorbeeld 50 cm. 

4. Gezien de slechte staat van de percelen in de Noordelijke Kievitsbuurt, zou vooruitlopend op de 

Toekomstvisie, bergingen kunnen worden toegestaan (mede om de eigenaren tot onderhoud te 

stimuleren). Tegen de in het ontwerpbestemmingsplan toegestane hoogten van de bergingen 

maakt indiener bezwaar. Om de impact op het aangezicht van het landschap te verminderen en 

voor een betere balans tussen de maten verzoekt indiener de bergingen te verkleinen en de toe-

gestane bouwhoogte van 3 m en goothoogte van 2,6 m te verlagen met bijvoorbeeld 50 cm. 

5. Tevens verwijst indiener naar de zienswijze van de Belangenvereniging Kievitsbuurten.  

 

Commentaar: 

1. Steigers, plankieren etc. worden niet separaat opgenomen op de verbeelding. In sommige geval-

len staan deze vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar dat is hoogstens indi-

catief. Het gaat hierbij om de aard van de bouwwerken en niet om de grootte van het individuele 

bouwwerk. De genoemde elementen zijn legaal aanwezig en voldoen aan de regels van het be-

stemmingsplan.  
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2. Naar aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het minimaal vereiste land-

oppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m². Wij zijn van mening dat 45 bergingen over het 

hele plangebied geen onevenredige afbreuk doen aan het karakteristieke landschap. Daarbij 

nemen wij in overweging dat de bergingen juist bedoeld zijn voor landschapsonderhoud, ter 

voorkoming van het wegspoelen van legakkers. Daarnaast gaat het om kleine bouwwerken op 

grote percelen, waarbij wij er op vertrouwen dat de perceeleigenaren zorg dragen voor een goe-

de ruimtelijke inpassing. De eerste stappen met betrekking tot de Toekomstvisie zijn gezet. Het 

zal nog wel enige tijd kosten dat de Toekomstvisie in definitieve vorm gereed is. De gemeente is 

al enkele jaren bezig met het opstellen van het bestemmingsplan en wil deze nu laten vaststellen 

om zo ook in een actueel juridisch-planologisch te kunnen voorzien.  

3. De suggestie om de goot- en bouwhoogte voor bergingen op onbebouwde percelen in de Zuide-

lijke Kievitsbuurten te verlagen wordt niet overgenomen. De hoogtematen in het ontwerp zijn mi-

nimale maten om een gangbare deur te kunnen plaatsen, rekening houdend met de dakconstruc-

tie. Het verschil met de voorgestelde hoogtematen is ook niet dusdanig dat sprake is van een 

groot kwaliteitsverschil. 

4. De suggestie om de goot- en bouwhoogte voor bergingen op onbebouwde percelen in de Noor-

delijke Kievitsbuurten te verlagen wordt niet overgenomen. De hoogtematen in het ontwerp zijn 

minimale maten om een gangbare deur te kunnen plaatsen, rekening houdend met de dakcon-

structie. Het verschil met de voorgestelde hoogtematen is ook niet dusdanig dat sprake is van 

een groot kwaliteitsverschil. 

5. Voor de beantwoording van dit punt verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze 5 Be-

langenvereniging Kievitsbuurten / WSV 'De vierde en vijfde Plas'.  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen. 

5. Geen aanpassingen. 

 
19. DAS (namens dhr. R.D.A. van Kasteel, p/a Postbus 23000 in Amsterdam) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

De zienswijze van indiener, wonende aan het adres De Meent 4 richt zich op: 

1. De woning van indiener is bestemd als recreatiewoning binnen de bestemming 'Groen' en ook in 

het huidige bestemmingsplan is deze woning als recreatiewoning bestemd. Indiener geeft aan 

dat onder het overgangsrecht de woning permanent bewoond wordt en dat dit door de gemeente 

is bevestigd. Indiener geeft aan dat het bestaand gebruik niet wederom onder het overgangs-

recht gehouden kan worden en verzoekt de woning positief te bestemmen middels de bestem-

ming 'Wonen'.  

2. Indiener verzoekt ook zijn bijgebouw positief te bestemmen als bijgebouw binnen de bestemming 

wonen. Het betreft het multifunctionele bijgebouw naast de woning van indiener, welke in het 

ontwerpbestemmingsplan ten onrechte binnen het bestemmingsvlak 'recreatie-jachthaven' ligt en 

niets met de jachthaven van doen heeft. Dit bijgebouw is geschikt als gastenverbruik maar ook 

gebruikt als ruimte voor beroep aan huis. Het is overigens dit bijgebouw dat in de digitale weer-

gave van het bestemmingsplan wordt aangewezen als het adres Meent 4 wordt gekozen. Daar-

mee lijkt het erop dat de huisnummering niet goed in het digitale systeem is verwerkt. 
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Commentaar: 

1. Bij brief van 1 december 1993 is aangegeven dat de woning De Meent 4 destijds Plassen 76 

permanent bewoond mag worden op basis van de overgangsbepaling van het bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Oost 1977. Indiener geeft terecht aan dat de situatie niet in tweemaal onder het 

overgangsrecht geplaatst kan worden, en daarom positief bestemd moet worden. Dit is in over-

eenstemming met het beleid 'Permanente bewoning recreatieverblijven' dat in 2014 is vastge-

steld door de gemeenteraad. Voorts zien wij vanwege de ligging geen ruimtelijke bezwaren voor 

een bestemmingswijziging. Zo is de woning goed bereikbaar via de openbare weg. Wel zal met 

de wijze van bestemmen rekening worden gehouden met het feit dat de woning is gelegen in de 

Ecologische hoofdstructuur. Het perceel wordt daarom omgezet naar de bestemmingen 'Wonen' 

en het voorste deel naar 'Tuin', zoals dit binnen de gemeente gebruikelijk is. 

2. De aanduiding van het bijgebouw verdwijnt, dit gebouw wordt onder de bestemming 'Wonen' niet 

afzonderlijk aangeduid. De gemeente maakt gebruik van de meest recente GBKN-ondergrond en 

is zich er van bewust dat het adres ter plekke verkeerd wordt geduid. De kadastrale ondergrond 

dient echter alleen ter oriëntatie en aan de ondergrond kunnen in het kader van het bestem-

mingsplan geen rechten worden ontleend. 

 

Conclusie: 

1. De bestemming van het voormalige recreatieverblijf en de bijbehorende berging worden bestemd 

als Wonen. Een deel van het perceel dat in gebruik is als tuin wordt bestemd als Tuin. 

2. De aanduiding van het bijgebouw verdwijnt, omdat het gebouw komt te liggen binnen de be-

stemming Wonen. Verder worden geen aanpassingen gedaan. 

 
20. H.A.I.M. Koeman, Peerlenburgh 25 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener verzoekt met betrekking tot het perceel De Plassen Zuid 375 (kadastraal F-2199) de 

bergruimte van 1 m² ten westen van het huisje op een afstand van circa 6 m op de verbeelding 

op te nemen.  

2. Daarnaast vindt indiener het criterium voor het plaatsen van bergingen van 4 m² op onbebouwde 

percelen te strak. Indiener stelt voor een minimale perceelsgrootte van 350 m² als ondergrens te 

hanteren om een berging te mogen bouwen. Daarbij geeft indiener aan dat een heel groot deel 

van de percelen in handen is van het Plassenschap en dat dan een wildgroei van het aantal ber-

gingen niet voor de hand ligt. Eventueel kan er bij verkoop door het Plassenschap een voorwaar-

de in de verkoopakte worden opgenomen die bouwen tegengaat. 

 

Commentaar: 

1. Bergingen zijn niet afzonderlijk op de verbeelding weergegeven zolang ze binnen een straal van 

10 m van een recreatieverblijf staan. Het hebben of realiseren van een berging binnen die zone 

is geregeld in de regels van het bestemmingsplan. Een aparte aanduiding is dus niet nodig. 

2. De regeling voor bergingen op onbebouwde percelen is opgenomen in het voorontwerpbestem-

mingsplan, naar aanleiding van een verzoek van enkele perceelseigenaren. Uit de vooroverleg- 

en inspraakreacties hebben wij afgeleid dat er onvoldoende draagvlak was voor de voorgestelde 

regeling. Juist omdat het verzoek uit het gebied kwam, hechten wij daar grote waarde aan. Naar 

aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het minimaal vereiste landop-

pervlakte uiteindelijk verhoogd van 300 m² naar 600 m².   

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
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2. Geen aanpassingen. 

 
21. E.F. Kuperus, Klapstraat 10 in Vreeland 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener geeft aan dat op het perceel F-1566 en F-1567 een berging aanwezig is. In het verleden is 

er een handhavingszaak geweest tegen de berging. De commissie bezwaarschiften van de voormali-

ge gemeente Breukelen heeft positief geadviseerd over deze berging. Indiener vraagt op grond daar-

van om de berging nu positief te bestemmen. 

 

Commentaar: 

Op het perceel staat een schuurtje van 2.40 m x 1.80 m hoog 2.20 m, dat gebouwd is zonder ver-

gunning. Commissie bezwaarschriften heeft ingestemd met handhaving schuurtje indien de bergkis-

ten worden verwijderd. Nu de bergkisten zijn verwijderd is de gemeente positief over het schuurtje. 

 

Conclusies: 

Op de verbeelding wordt ten behoeve van de schuur/berging een aanduiding (sr-ber) opgenomen. 
 
22. Haaksman rentmeesters (namens mevr. H.C.M. Landsman - van Engelen, p/a Marktstraat 

14 in Bolswaard) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener wil de uitwerking van de beantwoording van de inspraakreactie met betrekking tot pun-

ten 1 t/m 6 voor het adres De Meent 2 nog nader beoordelen, zodra de aangepaste verbeelding 

beschikbaar komt. 

2. Indiener herhaalt de eerder in 2013 uitgesproken wens dat de recreatiewoning aan De Meent 2 

wordt omgezet naar een woonbestemming. Indiener heeft er begrip voor dat in het kader van dit 

bestemmingsplan nog geen bindende uitspraak kan en mag verwacht worden. Indiener vraagt of 

in een eventuele reactie richting kan worden gegeven aan de te volgen procedure om de door in-

diener gewenste wijziging feitelijk te bewerkstelligen. 

 

Commentaar:  

1. Aanpassingen van genoemde punten uit de inspraakreactie zijn zoals aangegeven in de nota 

Inspraak en Vooroverlegreacties verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, waarop deze ziens-

wijze is ingediend. Van de mededeling van indiener nemen wij kennis.  

2. Door indiener is nadien een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, ten behoeve van een bestem-

mingswijziging naar Wonen. De ruimtelijke onderbouwing sluit aan op het beleid 'Permanente 

bewoning recreatieverblijven' zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht, en 

heeft tevens niet tot bezwaren geleid bij de provincie. De woonbestemming is beperkt tot het 

reeds bebouwde deel van het perceel, om verdere uitbreiding op grond van deze bestemming te 

voorkomen. De ruimtelijke onderbouwing is als bijlage opgenomen in de toelichting. 

 

Conclusies 

1. Geen aanpassingen. 

2. De bestemming van het voormalige recreatieverblijf en de bijbehorende berging worden bestemd 

als Wonen. Een deel van het perceel dat in gebruik is als tuin ofwel parkeerplaats wordt bestemd 

als Tuin. 
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23. Achmea rechtsbijstand (namens mevr. W.E.J.M. van Leusden, p/a Postbus 4116 in Apel-
doorn) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener stelt zich op het standpunt dat op de plankaart de perceelsgrenzen van het perceel F-

1197 duidelijk zichtbaar moet zijn. Dit om te voorkomen dat er rechten worden ontleend aan de 

plankaart en daarmee illegale situaties alsnog worden gelegaliseerd. In 1985 is er onder andere 

voor het aangrenzende perceel van de buren (F-1198) een bouwvergunning verleend voor de 

bouw van een recreatiewoning. De betreffende woning is echter voor een deel op het perceel van 

indiener gebouwd.  

2. Indiener verzoekt de berging op perceel F-1197 in te tekenen en geeft aan dat voor de berging 

een vergunning is verleend.  

3. De aanwezige verharding (betonplaat), steiger, plankier en delen beschoeiing zijn zichtbaar op 

de onderliggende luchtfoto. Indiener gaat er vanuit dat dit voldoende is, anders verzoekt indiener 

deze ook in te tekenen. 

 

Commentaar: 

1. Waarschijnlijk is het bestemmingsplan online geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. In de 

standaard weergave zijn perceelsgrenzen niet te zien. Deze kaartlaag kan worden geactiveerd 

door via de knop 'ondergrond' de optie 'Topografie perceelsgrenzen' aan te vinken. Naar aanlei-

ding van deze zienswijze heeft de gemeente nog eens kritisch naar de vormen van de legakker 

gekeken en deze aangepast. 

2. Bergingen zijn niet afzonderlijk op de verbeelding weergegeven zolang ze binnen 10 meter af-

stand van een recreatieverblijf zijn gebouwd. Het hebben of realiseren van een berging binnen 

die zone is geregeld in de regels van het bestemmingsplan. Een aparte aanduiding is dus niet 

nodig. 

3. Kleine vormen van verharding zoals steigers, plankieren etc. worden niet separaat opgenomen 

op de verbeelding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de on-

dergrond, maar dat is hoogstens indicatief. De genoemde elementen zijn legaal aanwezig en 

voldoen aan de regels van het bestemmingsplan.  

 

Conclusie: 

1. De vormen van de legakker (F-1197 en F-1198) worden aangepast. 

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 
 
24. C.C. van der Linden, M.H. Trompstraat 7 in Maarssen  

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Er heeft geen plaatselijke inventarisatie plaatsgevonden. Het antwoord op de ingediende in-

spraakreactie hierover is summier afgedaan. Indiener is van mening dat de varend Gemeente-

controleur, eventueel met hulp van stagiaires of studenten, een goede en gedegen inventarisatie 

had kunnen maken. 

2. Indiener wil een gemeentelijke reactie over het meenemen van tussentijds verleende vergunnin-

gen en oude gedoogsituaties. Opvallend is, dat na vaststelling van het vigerende bestemmings-

plan nog vele omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Dit blijkt volgens indiener uit de vele in-

spraakreacties betreffende dit nieuwe bestemmingsplan.  

3. Indiener is het er niet mee eens dat de mogelijkheden voor het oprichten van een kleine berging 

van 4 m² voor onbebouwde legakkers in de Zuidelijke Kievitsbuurt is komen te vervallen in het 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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ontwerpbestemmingsplan. De enquête die de Belangenvereniging Kievitsbuurten onder haar le-

den heeft uitgeschreven levert volgens indiener een vertekend beeld omdat het 'overgrote deel 

van de leden' eigenaren zijn van de in het gebied aanwezige recreatiewoningen. Het kenbaar 

maken van deze vertekende uitslag zorgde ervoor dat de planregels in het ontwerpbestem-

mingsplan werden aangepast. De eigenaren van recreatiewoningen behouden wel de mogelijk-

heid tot the oprichten van een berging en dat leidt in de ogen van indiener tot rechtsongelijkheid. 

 

Commentaar: 

1. Het vigerende bestemmingsplan dateert uit 1978. Destijds is ter voorbereiding van het opstellen 

van het bestemmingsplan een uitgebreide veldinventarisatie gehouden van alle percelen. De be-

stemmingslegging is voorts gebaseerd op deze inventarisatie. Nadien is het hele gebied meerde-

re malen structureel geïnventariseerd om veranderingen in kaart te brengen, voor het laatst in 

2011. Aangezien de laatste inventarisatie nog actueel is, ligt de focus momenteel vooral op toe-

zicht en handhaving. 

2. Gedoogsituaties die al bestonden voor 1978 en nu nog bestaan worden in dit bestemmingsplan 

voor zover zij bij de gemeente bekend zijn positief bestemd. Tevens worden alle verleende ver-

gunningen in de regeling van dit bestemmingsplan opgenomen. Het vigerende bestemmingsplan 

komt uit 1978 en het is meer dan logisch dat in de afgelopen 35 jaar diverse veranderingen in de 

Kievitsbuurten zijn opgetreden. De gemeente heeft de ervaring dat bij dergelijke complexe ge-

bieden met veel bijzondere waarden en met een verouderde regeling het gebruikelijk is dat er di-

verse inspraakreacties worden ingediend. Hieraan mag geen enkele conclusie over de kwaliteit 

van de regeling, voor zover dat in de bedoeling van indiener ligt, worden getrokken.  

3. Naar aanleiding van de inspraakreactie en de enquête van de belangenvereniging zijn de moge-

lijkheden voor de bouw van een berging van 4 m² op onbebouwde percelen niet komen te verval-

len. Wel is het minimaal vereiste landoppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m².  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 

 

25. C.R. von Lindern, Kievietslaan 9a in Wassenaar 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener maakt bezwaar tegen het wederom gebruik maken van verouderde en dus onjuiste ka-

dastrale kaarten. In het ontwerpbestemmingsplan is opnieuw een incorrecte en verouderde ka-

dastrale kaart gebruikt terwijl er ingrijpende plannen voorliggen in de Noordelijke Kievitsbuurt met 

verlanding, bebouwing en recreatie. Indiener vraagt zich af waarom de gemeente niet gebruik 

maakt van recente kleuren luchtfoto's en recente kadastrale gegevens. 

2. Indiener maakt bezwaar tegen het incorrect en onvolledig weergeven van legakkers in de aan 

indiener toebehorende percelen (F-2251, F-2252, F-2253 en F-2254) in de Noordelijke Kievits-

buurt. 

3. Daarnaast sluit indiener aan bij de Zienswijze en bezwaren van de Belangen Vereniging Kievits-

buurten betreffende onder andere de Toekomstvisie, het verlanden en Bergingen op onbebouw-

de akkers.  

4. Als laatste verzoekt indiener om een persoonlijke inhoudelijke reactie op zijn zienswijze. 
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Commentaar: 

1. De kadastrale gegevens op de verbeelding dienen enkel ter oriëntatie van de tekenaars en de 

lezers. Het is praktisch niet mogelijk om tijdens het actualiseren continue alle kadastrale wijzigin-

gen bij te houden ook na de vaststelling zullen er wijzigingen blijven optreden. Wel is het onwen-

selijk als door verouderde kadastrale gegevens bestemmingsvlakken verkeerd zijn ingetekend. 

Daarom worden naast de kadastrale gegevens ook actuele luchtfoto's gebruikt, voor dit bestem-

mingsplan daterende uit 2014. Ook is ter plaatse in het plangebied een inventarisatie gehouden.  

2. De legakkers behorende bij F-2251 en F-2252 wijken af van recent kaartmateriaal en recente 

luchtfoto's. De gemeente is van mening dat de legakkers behorende bij percelen F-2253 en F-

2254 correct zijn ingetekend.  

3. Voor de beantwoording van dit punt verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze 5 Be-

langenvereniging Kievitsbuurten / WSV 'De vierde en vijfde Plas'.  

4. Indieners worden persoonlijk door de griffie uitgenodigd om de raadsvergadering waarin de vast-

stelling van het bestemmingsplan staat geagendeerd bij te wonen. De stukken zijn voorafgaand 

aan deze vergadering te vinden op de website van de gemeente.  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 

2. De vormen van de legakker behorende bij F-2251 en F-2252 worden aangepast. 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen. 

 

26. Mevr. S. Maks - van der Veer, Bentveldweg 8 in Bentveld 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener geeft aan dat de plattegronden van de bebouwing en verharding op het eiland aan de Plas-

sen 23 onjuist zijn opgenomen. Indiener verzoekt de juiste en vergunde bebouwing en verhardingen 

bestaande uit het chalet, steiger, brug, terras en vlonders op te nemen.  

 

Commentaar: 

De bebouwing van indiener staat inderdaad deels verkeerd op de verbeelding. Dit zal aangepast 

worden op basis van de informatie van indiener en recent kaartmateriaal. Tevens zal de vorm van de 

legakker worden aangepast op basis van de daadwerkelijke situatie. Bovendien zal de brug tussen 

de twee eilanden worden toegevoegd. Kleine vormen van verharding zoals vlonders, steigers en 

terrassen worden niet separaat opgenomen op de verbeelding. In sommige gevallen staan deze 

vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar dat is hoogstens indicatief. De genoemde 

vlonders zijn legaal aanwezig en voldoen aan de regels van het bestemmingsplan. 

 

Conclusie: 

De aanduidingsvlakken voor de recreatiewoningen op de verbeelding worden aangepast en de vorm 

van de legakkers worden aangepast conform de actuele situatie. 

 
27. Dhr. F.J.H. Marissen, Lopikerweg West 75 in Lopik 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener geeft aan dat het botenhuis aangeduid als berging niet juist is. In 1990 is een vergun-

ning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van dit botenhuis met slaap- en 

kookgelegenheid. In een berging kan men niet slapen.  
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2. Daarbij geeft indiener aan dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn inspraakreactie, terwijl 

deze wel door de gemeente is beantwoord in de Nota inspraak- en overlegreacties Kievitsbuur-

ten. Indiener verzoekt daarom bij voorkeur te corresponderen via fysieke post. 

 

Commentaar: 

1. Het is juist dat in de oostelijke berging op het perceel met kadastraal nummer F-1911 een boten-

huis met slaapvertrek is. De aanduiding zal dan ook worden aangepast in (sr-boh) en (sr-slv). 

2. Indieners worden persoonlijk door de griffie uitgenodigd om de raadsvergadering waarin de vast-

stelling van het bestemmingsplan staat geagendeerd bij te wonen. De stukken zijn voorafgaand 

aan deze vergadering te vinden op de website van de gemeente.  

 

Conclusie: 

1. Aanpassen aanduiding van oostelijke berging in (sr-boh) en (sr-slv). Tevens wordt de aanduiding 

van de twee bouwwerken op het perceel, de berging en het botenhuis licht gewijzigd, zodat deze 

overeenkomt met de feitelijke situatie. 

2. Geen aanpassingen. 

 
28. Natuur en milieu federatie Utrecht, Hengeveldstraat 29 in Utrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

De Vechtplassencommissie, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht geven ge-

zamenlijk hun zienswijze. 

1. Het vele water in het gebied heeft de bestemming 'Water' gekregen, zonder dat daarbij de na-

tuur- en landschapswaarden worden genoemd en/of beschermd zoals dat voor de legakkers met 

de bestemming 'Natuur-Landschapswaarden' wel is gebeurt. Indiener verzoekt om het water in 

het plangebied een passende bestemming te geven. 

2. De legakkers in het noordelijk deel hebben de bestemming 'Groen-Landschapswaarden', terwijl 

uit de toelichting blijkt dat ook dit deel van de EHS belangrijke natuurwaarden heeft. Indiener ver-

zoekt deze natuurwaarden door middel van het bestemmingsplan te beschermen. 

3. Indiener stelt dat als voorwaarde voor bijvoorbeeld de afwijkingsbevoegdheden dient te worden 

opgenomen dat de natuur- en landschapswaarden niet worden aangetast, zoals dat wel is ge-

daan voor de 'Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 

van werkzaamheden'. 

4. In de bestemmingen 'Groen-Landschapswaarden' en Natuur-Landschapswaarden' is een 'omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamhe-

den' van toepassing. Daarbij is onder andere een vergunning vereist voor het verwijderen van 

houtopstanden en oevervegetaties. Indiener verzoekt dit aan te vullen met het planten van bo-

men en houtgewas, omdat dat de landschappelijke kwaliteiten juist meer aan kan tasten.  

5. Het valt indiener op dat in de bestemming 'agrarisch met waarden' de te beschermen waarden en 

kenmerken in de doeleindenomschrijving expliciet en helder zijn omschreven. Een manier van 

werken die volgens indiener bij de andere bestemming navolging verdient. 

6. Indiener gaat er vanuit dat er geen uitbreidingsmogelijkheden, ten opzichte van de bestaande 

situatie en zoals deze gedetailleerd zijn vastgelegd in bijlage 1 van de regels, zijn toegestaan van 

de maximale omvang van de recreatiewoningen binnen de bestemming 'Natuur-

Landschapswaarden'. 

7. Indiener is van mening dat de bouwmogelijkheden in de bestemming 'Groen-

Landschapswaarden' veel te ruim zijn. Zo mogen de recreatiewoningen uitgebreid worden tot 

maximaal 200 m³, terwijl dat binnen de bestemming 'Natuur-Landschapswaarden' de maximale 
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inhoud gemiddeld net iets meer dan 100 m³ is. Indiener stelt voor om ook in de bestemming 

'Groen- Landschapwaarden' de bestaande situatie (hoogte en inhoud) in principe als maximum te 

hanteren. Daarbij kan indiener het zich voorstellen dat de kleinere recreatiewoningen daarbij 

maximaal 10% uit mogen breiden, waarbij 200 m³ het maximum is.  

8. Indiener stelt dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat onbebouwde legakkers onbebouwd moe-

ten blijven. Indiener vindt dat alleen op legakkers waar nu een recreatiewoning en/of stacaravan 

aanwezig is bergingen moeten zijn toegestaan. 

9. Indiener stelt voor om via een afwijkingsbevoegdheid bergkisten mogelijk te maken voor legak-

kers met een minimum oppervlakte van bijvoorbeeld 600 of 1.000 m² in plaats van de nu opge-

nomen 100 m². Omdat er bijna geen legakkers of eilandjes kleiner zijn dan 100 m² kan op bijna 

iedere legakker een bergkist komen. Dit vindt indiener ongewenst. 

10. Indiener is het niet eens met de mogelijkheid om via een afwijkingsbevoegdheid op onbebouwde 

legakkers bergingen toe te staan. Een bergkist zou voldoende moeten zijn. 

11. Indiener is van mening dat indien de gemeente vasthoud aan de mogelijkheden om bergingen te 

realiseren, ten minste uit zou moeten worden gegaan van een minimummaat van bijvoorbeeld 

1000 m² in plaats van 600 m². 

12. In artikel 11.2.1 is de mogelijkheid opgenomen om binnen de bestemming 'Water' steigers te 

bouwen. Indiener verzoekt de bouw van steigers aan een afwijkingsbevoegdheid te koppelen, en 

steigers alleen toe te laten indien daardoor de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waar-

den niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 

13. In de regels is bepaald dat recreatiewoningen, stacaravans en woonschepen niet voor perma-

nente bewoning gebruikt mogen worden. Indiener gaat er vanuit dat permanente bewoning van 

recreatiewoonverblijven in de Kievitsbuurten een groot probleem is en mist dan ook een goede 

beschrijving van de bestaande situatie en een inventarisatie van de (eventueel) aanwezige per-

manente bewoning. Indien er geen permanente bewoning is, is dat natuurlijk mooi en het ver-

melden waard! Indien er wel sprake is van permanente bewoning dan dient te worden beschre-

ven hoe de gemeente daar mee om gaat. Eventueel dient in de regels een passende regeling 

(zoals persoonsgebonden overgangsrecht) opgenomen te worden.  

14. Indiener dient in het kader van de mogelijke permanente bewoning in de toelichting een handha-

vingsparagraaf, die inzicht geeft in; het handhavingsbeleid, op welke wijze de gemeente perma-

nente bewoning controleert en hoe in concrete gevallen tegen permanente bewoning wordt opge-

treden. 

 

Commentaar: 

1. De waarden voor gebieden waarvoor de bestemming Water geldt, zijn op een vergelijkbare wijze 

als de bestemming Natuur-Landschapswaarden gewaarborgd in de regels die horen bij de be-

stemming Water. De gemeente is het met indiener eens dat dit ook in de naamgeving van de be-

stemming tot uitdrukking moet komen en zal daarom de bestemming 'Water' wijzigen in de be-

stemming 'Water - Natuur- en Landschapswaarden'. 

2. Binnen de bestemming Groen-Landschapswaarden worden de ecologische waarden beschermd 

door onder andere een aanlegvergunningstelsel waarbij getoetst wordt of natuur-, landschaps- 

en cultuurhistorische waarden worden geschaad. Deze regeling is grotendeels vergelijkbaar met 

de regeling die geldt voor de bestemming Natuur-Landschapswaarden. Het verschil met de be-

stemming Natuur-Landschapswaarden is dat binnen de bestemming Groen-Landschapswaarden 

op voorhand meer mogelijk is qua bouw- en gebruiksmogelijkheden. 

3. De mogelijke effecten van de bouw van bergingen op onbebouwde percelen is beoordeeld in het 

kader van de ‘Nee-tenzij toets’. Hieruit komen geen onaanvaardbare effecten naar voren. Wel 

zijn raampartijen nu uitgesloten om lichtvervuiling tegen te gaan.De regeling voor herstel van 
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legakkers in artikel 11.4 is duidelijker geformuleerd, zodat het alleen toegepast kan worden voor 

legakkers die aantoonbaar verdwenen zijn. Vanwege deze toevoegingen achten wij een extra 

toets niet noodzakelijk. 

4. Alhoewel wij de denkrichting begrijpen vinden wij dit een ongewenste vorm van regeldruk ver-

meerdering. Voor perceeleigenaren en de gemeente betekent dit een grote administratieve last, 

terwijl er geen heldere toetsingsgronden zijn om een dergelijke vergunningaanvraag te weigeren. 

Wij moedigen de indieners aan om perceeleigenaren via informele kanalen te informeren over de 

gevolgen van verschillende typen beplanting. 

5. Het klopt dat de opzet van de bestemmingsbeschrijving van de bestemming Agrarisch met waar-

den anders van opzet is als de andere bestemmingsbeschrijvingen. Bij het opstellen van het be-

stemmingsplan is gekozen qua regeling aan te sluiten bij andere bestemmingsplannen binnen de 

gemeente, zoals bijvoorbeeld 'Landelijk Gebied Maarssen' en bestemmingsplan '300-meterstrook 

Scheendijk- noord'. Hierdoor zijn de verschillen in opzet ontstaan. De gemeente acht alle opge-

nomen bestemmingsbeschrijvingen adequaat en ziet daarom geen reden om de huidige opzet 

aan te passen.  

6. In artikel 6.2.2 onder b is geregeld dat de aanduidingsgrenzen ten behoeve van (delen van) re-

creatiewoningen mogen worden overschreden indien de feitelijke bestaande situatie afwijkt van 

de aanduidingsgrenzen, met dien verstande dat de maatvoering zoals opgenomen in bijlage 1 

niet worden overschreden. Er is niet voorzien in uitbreidingsmogelijkheden. 

7. Wij zijn het eens met de indieners dat terughoudend omgegaan moet worden met bebouwing in 

het plangebied. De genoemde bouwmogelijkheden zijn echter 'conserverend' overgenomen uit 

het bestemmingsplan 'Landelijk gebied oost 1977, 1e herziening', vastgesteld door de gemeente-

raad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door gedeputeerde staten op 1 november 1994. Wij zien 

geen nieuwe zwaarwegende gronden om deze, reeds lang bestaande bouwmogelijkheden dras-

tisch terug te brengen. Een dergelijk besluit zou bovendien een flinke waardevermindering van 

diverse percelen tot gevolg kunnen hebben. 

8. Wij delen dit standpunt niet. Er is een keuze gemaakt om ook/juist op onbebouwde percelen de-

ze mogelijkheid op te nemen om ook op deze percelen de mogelijkheid te bieden om het onder-

houd van het waardevolle landschap uit te kunnen voeren.  

9. Dit standpunt delen wij niet. Een bergkist is een minimale voorziening om onderhoudsgereed-

schap in op te slaan. Vanwege de maximale hoogte van slechts 50 centimeter, is nauwelijks 

sprake van enige impact op de landschappelijke waarden. Daarbij bestaat deze mogelijkheid al 

op grond van het vigerende bestemmingsplan, zij het dat voor de percelen in de bestemming Na-

tuurgebied nu een oppervlakte nodig is van 150 m². In het ontwerpbestemmingsplan is dit gelijk 

getrokken met de bestemming Groen. 

10. De aanleiding voor de gemeente om de regeling op te nemen, is een verzoek daartoe van meer-

dere perceeleigenaren. Zij hebben aangegeven hinder te ervaren van het feit dat ze hun onder-

houdsgereedschap niet op de legakkers kunnen achterlaten. Dat er qua bebouwing niets is toe-

gestaan werkt bovendien demotiverend om de legakkers duurzaam te beschoeien. Zonder te 

stellen dat dit de hoofdoorzaak is, is de huidige praktijk dat grote delen van het landschap ver-

dwijnen. De gemeente wil het onderhoud motiveren en faciliteren. In dit geval door ruimte te ge-

ven voor het realiseren van een kleine berging. Een bergkist volgens de gemeente te beperkend. 

Wij zijn van mening dat 45 bergingen over het hele plangebied geen onevenredige afbreuk doet 

aan het karakteristieke landschap.  

11. Naar aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het minimaal vereiste land-

oppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m².  

12. Vooropgesteld moet worden dat deze bouwmogelijkheid is beperkt tot gronden buiten de begren-

zing van Natura 2000. De regeling is daarmee nagenoeg gelijk aan die van het vigerende be-
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stemmingsplan 'Landelijk gebied oost 1977, 1e herziening', waar het bouwen van steigers in de 

bestemming 'Gebied van landschappelijke waarden met recreatieve woonverblijven' bij recht is 

toegestaan. Wij zien geen nieuwe zwaarwegende gronden om deze, reeds lang bestaande 

bouwmogelijkheden slechts middels een afwijkingsbevoegdheid mogelijk te maken. 

13. Onduidelijk is waar indieners zich op baseren als zij stellen dat in de Kievitsbuurten veel perma-

nente bewoning plaats vindt. Voor het overgrote deel betreft het recreatieverblijven gelegen op 

eilanden, die door de ligging ongeschikt zijn voor permanente bewoning. In twee situaties is in dit 

bestemmingsplan gekozen voor een woonbestemming, de keuze daarvoor wordt onderbouwd in 

dit bestemmingsplan. In de overige bekende gevallen is eerder door de gemeente een persoons- 

en objectgebonden gedoogbeschikking afgegeven, gericht op een beëindiging van het strijdig 

gebruik op termijn. 

14. Het gevraagde is reeds anderszins geregeld, maar nog niet genoemd in het bestemmingsplan. In 

de toelichting zal een verwijzing worden opgenomen naar het beleid 'Permanente bewoning re-

creatieverblijven' en het 'Handhaving uitvoeringsplan'. 

 

Conclusie: 

1. De bestemming 'Water' wordt gewijzigd in de bestemming 'Water - Natuur- en Landschapswaar-

den''. 

2. Geen aanpassingen. 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen 

5. Geen aanpassingen. 

6. Geen aanpassingen. 

7. Geen aanpassingen. 

8. Geen aanpassingen. 

9. Geen aanpassingen. 

10. Geen aanpassingen. 

11. Geen aanpassingen. 

12. Geen aanpassingen. 

13. Geen aanpassingen. 

14. In de toelichting wordt een verwijzing naar het beleid 'Permanente bewoning recreatieverblijven' 

en het 'Handhaving uitvoeringsplan' toegevoegd. 

 
29. PHAROS advocaten (namens dhr. L van Nieuwenhuijze en mevr. E.M. Rijnja, p/a Albrecht-

laan 3a in Bussum) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener kan zich niet verenigen met het feit dat in het ontwerpbestemmingsplan een andere 

functieaanduiding van de bebouwing op zijn perceel F-1604 is gelegd dan in het voorontwerp 

was gedaan. In het voorontwerp is terecht aan de aanwezige opstallen op het perceel van indie-

ner de functie-aanduiding 'recreatieve verblijfsruimte' toegekend (met kenmerk (sr-34)). In het 

ontwerp is de functie-aanduiding van deze opstallen, naar aanleiding van inspraakreactie 67 ge-

wijzigd in berging, zonder dat wordt vermeld op welke gronden deze wijziging is aangebracht. 

Deze inspraakreactie is ingediend door eigenaar van perceel F-452 en is volgens indiener geen 

belanghebbende omdat tussen beide percelen circa 500 m afstand ligt. Indiener is van mening 

dat de (volledige) bebouwing op zijn perceel legaal is, althans dat hij daar gerechtvaardigd van 

mocht uitgaan en dat zulks inclusief de functieaanduiding sr moet terugkomen. 

2. Indiener stelt dat de recreatieve functieaanduiding (sr-34) in het voorontwerp niet los gezien kun-

nen worden van de discussie die de vorige eigenaar van perceel F-1604 met het college heeft 
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gevoerd. In januari 1998 bleek sprake van een interpretatieverschil ten aanzien van het vergun-

ningvrij mogen bouwen van een recreatieve overkapping van 6 bij 3 meter. Deze overkapping is 

in dat jaar gebouwd en staat er nog steeds. Deze overkapping maakt geen deel uit van de overi-

ge bebouwing (van 8,49 m²) aan welke bebouwing in het voorontwerp de functieaanduiding (sr-

34) is gegeven. Na 5 jaar berichtte het college dat zij middels bestuursdwang de overkapping 

wilde laten verwijderen. Na een beschikking van 22 oktober 2003 en een uitspraak van 20 febru-

ari 2004, waarin het college in het gelijk werd gesteld, is hoger beroep ingesteld bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bestuursdwang is toen aangehouden tot de uit-

spraak in hoger beroep. Echter daarna heeft indiener echter nimmer vernomen dat het college 

overgaat tot bestuursdwang. Indiener gaat er dan ook van uit dat er gelet op het uitblijven van 

enige reactie, de situatie legaal is. Uitgangspunt bij het bestemmingsplan is de juridische werke-

lijkheid te verwerken. Uit het aanbrengen van de functieaanduiding (sr-34) blijkt dat het college in 

het voorontwerp uitging van legale recreatieve bebouwing. Naar oordeel van indiener had de be-

staande bebouwing, inclusief de overkapping positief bestemd moeten worden, conform het be-

staande recreatieve gebruik, met functieaanduiding sr (en zodanig worden opgenomen in de lijst 

met recreatieverblijven). 

3. Subsidiair wijst indiener dat in het Besluit ruimtelijke ordening in artikel 3.2.3 een hardheidsclau-

sule is opgenomen, het persoonsgebonden overgangsrecht, dat bij uitstek van toepassing zou 

zijn op de situatie van indiener. Ten onrechte wordt in de nota van inspraak niet vermeld waarom 

hier in casu geen toepassing aan is gegeven. 

4. Voor zover voorgaande punten niet worden meegenomen in het bestemmingsplan wijst indiener 

tenslotte op het feit dat de maatvoering van de bebouwing in het voorontwerp (opgenomen in de 

bijlage Tabel Verblijven, goothoogte 2,10 m, nokhoogte 2,65 m en oppervlak 8,49 m²) niet terug-

komt in het ontwerp. Deze maatvoering staat los van de functieaanduiding en dient ook als be-

bouwing de functieaanduiding berging krijgt, terug te komen in het bestemmingsplan.  

 

Commentaar: 

1. Als recreatiewoning worden bestemd de gebouwen die ook in het vigerende bestemmingsplan 

als zodanig zijn bestemd, die aantoonbaar sinds 6 juni 1978 als zodanig in gebruik zijn of nadien 

met vergunning zijn verleend. Op basis van dat uitgangspunt kan het betreffende gebouw niet als 

recreatiewoning worden bestemd, hetgeen in het voorontwerp abusievelijk wel is gebeurd. Tot 

deze conclusie komen wij op basis van onze beleidsuitgangspunten en dus doet niet ter zake of 

de indiener van de inspraakreactie al dan niet belanghebbend is.  

2. Voor overkappingen zijn in het bestemmingsplan geen specifieke aanduidingen en regels opge-

nomen. Bestaande legale overkappingen kunnen op grond van artikel 17.2 worden herbouwd. Bij 

het indienen van een aanvraag voor omgevingsvergunning is het belangrijk dat aangetoond kan 

worden dat de overkapping op legale wijze tot stand is gekomen. 

3. De gemeente is van mening dat er geen sprake is van hardheid, omdat de perceeleigenaar zich 

ten tijden van de aanschaf van het perceel op de hoogte heeft kunnen stellen van het vigerend 

bestemmingsplan. Daaruit blijkt voldoende dat een gebruik als recreatiewoning niet is toege-

staan.  

4. Er is niet voor gekozen om de maatvoering van bergingen in het bestemmingsplan vast te leg-

gen, zoals dat wel bij recreatiewoningen is gebeurd. De maten zoals door indiener genoemd ko-

men overeen met wat bij ons bekend is op basis van inventarisaties. Indien daarover in de toe-

komst onduidelijkheid bestaat, kan verwezen worden naar deze nota. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
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2. Geen aanpassingen 

3. Geen aanpassingen. 

4. Geen aanpassingen. 

 

30. Provincie Utrecht, postbus 80300 in Utrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Bij de beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan heeft indiener zich vooral gebaseerd op eventu-

ele strijdigheden met de provinciale ruimtelijke belangen. De provincie begrijpt dat de gemeente 

wenst te komen tot een correcte toepassing van de juridische werkelijkheid en begrijpt het uitgangs-

punt dat de huidige bebouwing, voor zover deze al voor de vaststelling in 1978 van het vigerende 

bestemmingsplan aanwezig was of nadien met vergunning is gerealiseerd, als maximaal toelaatbaar 

wordt gezien. Desalniettemin geeft het ontwerpbestemmingsplan de provincie aanleiding tot het in-

dienen van een zienswijze. 

1. Het bestemmingsplan kent enkele ontwikkelingsmogelijkheden die in potentie een negatief effect 

kunnen hebben op Natura 2000 en EHS. In de provinciale reactie op het voorontwerpbestem-

mingsplan is aangegeven dat voor nieuwe ontwikkelingen een nee, tenzij-toets noodzakelijk is. In 

de beantwoording geeft de gemeente aan dat paragraaf 5.2 van de toelichting wordt aangevuld 

met een beschrijving van de actuele situatie en zal worden ingegaan op de relevante bescherm-

de regimes. De EHS wordt in de toelichting echter nauwelijks vermeld en evenmin is dit het geval 

in de door u opgestelde 'Voortoets', welke als bijlage bij de toelichting is opgenomen. De provin-

cie vindt een duidelijke verwijzing naar het EHS-beleid in de toelichting noodzakelijk omdat ener-

zijds de toelichting duidelijkheid dient te verschaffen in de relevante toetsingskaders. Anderzijds 

ontstaat hierdoor onterecht de indruk dat bij vergunningverlening, zoals is neergelegd in bijvoor-

beeld de artikelen 5.5.3, 6.5.3 en 11.5.3, niet getoetst hoeft te worden aan de actuele en poten-

tiele natuurwaarden. Het bestemmingsplan dient hieromtrent duidelijkheid te bieden. Voorts is het 

van belang om inzicht te krijgen in de natuurwaarden van de Kievitsbuurten. De kernvraag waar-

op het bestemmingsplan geen antwoord geeft is of de geboden ontwikkelingsruimte leidt tot sig-

nificante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken. Daardoor zien wij strijdigheid met ar-

tikelen 4.11, lid 2 van de PRV: 'Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels die de wezen-

lijke kenmerken en waarden beschermen, in stand houden en ontwikkelen'. Hieruit blijkt dat een 

inzicht van de actuele en potentiële natuurwaarden in het kader van het bestemmingsplan niet 

kan ontbreken, om zodoende de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te kunnen garande-

ren. De beschrijving van de actuele en potentiële waarden in het plangebied, zoals is neergelegd 

in hoofdstuk 3 pagina 8 van de Voortoets, bijlage 1 van de toelichting, geeft onvoldoende inzicht 

in de kwaliteit van het natuursysteem en wat de wezenlijke waarden en kenmerken betreffen. De 

Voortoets is bedoeld om na te gaan of er een vergunning op grond van de Natuurbeschermings-

wet vanwege het N2000-regiem nodig is. Hiernaast is echter een nee, tenzij-toets nodig op grond 

van de PRV 4.11. Uw toets kan dit nee, tenzij-onderzoek niet vervangen, onder andere omdat 

hier andere toetsingscriteria voor gelden. Volledigheidshalve verwijzen wij voor een goede analy-

se en beschrijving naar de provinciale EHS-wijzer. Concluderend verzoeken wij u ten behoeve 

van het bestemmingsplan een nee, tenzij-onderzoek uit te laten voeren op basis waarvan uitsluit-

sel kan worden gegeven op de vraag of de geboden ontwikkelruimte leidt tot een significante 

aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken, zodat kan worden voldaan aan artikel 4.11 

van de PRV. 

2. In 2015 wordt met diverse partijen, waaronder uw gemeente en provincie, gewerkt aan het pilot-

project 'Quick-win Veenslib', dat input dient te vormen voor een masterplan Oostelijke Vechtplas-

sen en een toekomstvisie voor de Kievitsbuurten. Bij deze Quick-win zal met bagger uit de Eerste 
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Plas verondieping plaatsvinden in de Kievitsbuurten op een op dit moment nog te bepalen loca-

tie. Voor dit project, en het vervolg dat in de toekomst zal worden gegeven, zal ecologisch onder-

zoek uitgevoerd moeten worden. Vanuit dat perspectief bezien verkent de provincie graag met de 

gemeente op welke wijze de provincie een bijdrage kan leveren aan het voor dit bestemmings-

plan noodzakelijke nee, tenzij-onderzoek. Dit onderzoek kan immers ook benut worden voor de 

toekomstvisie en de uitwerking daarvan. 

3. Het bestemmingsplan staat realisatie van bergruimten toe op kavels met een minimum opper-

vlakte van 600 m². Alhoewel op basis van het bestemmingsplan vanwege het ontbreken van een 

nee, tenzij-onderzoek niet valt uit te sluiten dat natuurwaarden door deze bouwmogelijkheden te 

veel worden geschaad, ziet de provincie wel ruimte dit risico te beperken. Door een stringentere 

'definitie' van bergruimte kan illegaal gebruik worden voorkomen en is handhaving gemakkelijker. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet toestaan van ramen in bergruimten. Wij ge-

ven u in overweging een dergelijke beperking in de planregeling op te nemen. 

4. In paragraaf 5.2 van de plantoelichting zijn de instandhoudingsdoelen Natura 2000 vermeld. De-

ze zijn niet compleet en dienen te worden aangepast aan het definitieve aanwijzingsbesluit Oos-

telijke Vechtplassen van 23 mei 2013. De habitattypen H6430 ruigten en zomen (subtypen 

H6430A en H6430B) en HR soort H1145 Grote modderkruiper ontbreken in de tabellen. Tevens 

dienen in paragraaf 2.2 van de Voortoets deze instandhoudingsdoelen te worden aangepast. Al-

hoewel de provincie niet de verwachting heeft dat de gewijzigde instandhoudingsdoelen gevol-

gen hebben op de conclusies met betrekking tot de effecten van het plan op deze doelen, vindt 

de provincie een actualisatie hiervan gewenst. 

 

Commentaar: 

1. Naar aanleiding van de zienswijze van de provincie is in samenspraak tussen gemeente en pro-

vincie afgesproken een nee-tenzij toets uit te laten voeren door Arcadis. Dit onderzoek zal aan de 

toelichting van het bestemmingsplan worden toegevoegd en de belangrijkste bevindingen zullen 

in de paragraaf over ecologie worden samengevat. In deze toets zijn de ontwikkelingsmogelijk-

heden die in potentie een negatief effect kunnen hebben op Natura 2000 en EHS onderzocht. In 

de beoordeling is ingegaan op zes EHS-toetsingsaspecten die gezamenlijk de wezenlijke ken-

merken en waarden vormen van de EHS. Uit de effectbeoordeling blijkt dat op geen van de as-

pecten significant negatieve effecten optreden als gevolg van de nieuwe mogelijkheden (Tabel 

3). De geboden ontwikkelingsruimte is van dusdanige beperkte omvang, dat ook wanneer alle 

ruimte gelijktijdig ingevuld wordt, geen sprake is van significante aantasting van wezenlijke waar-

den en kenmerken. Een verdere uitwerking in de vorm van planaanpassing, plussen en minnen 

of compensatie is niet aan de orde. 

2. Deze zienswijze heeft reeds geleid tot een veldonderzoek, waarbij niet alleen de potentiële ge-

volgen van het bestemmingsplan zijn onderzocht, maar ook een aantal locaties is bezocht waar 

mogelijk een dergelijke proef uitgevoerd zou kunnen worden. Benadrukt moet worden dat dit uit-

sluitend vanwege efficiency-voordelen is gecombineerd en dat het bestemmingsplan niet beoogd 

een dergelijke proef mogelijk te maken. Het is waarschijnlijk dat als voor de proef een vergunning 

wordt aangevraagd, aanvullend onderzoek gedaan moet worden. 

3. Wij onderschrijven het belang van een goed gebruik van de betreffende bergingen. Niet alleen 

om illegale verblijfsrecreatie tegen te gaan, maar ook omdat daarmee het eigenlijke doel van de 

bergingen zou worden beperkt. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat in de artikelen 

1.14, 5.4 onder e en 6.4 onder e al duidelijk is aangegeven welk gebruik wel en niet is toege-

staan. Daarbij zal de gemeente de suggestie voor het verbieden van raampartijen opnemen in de 

planregels. Arcadis heeft in zijn toetsing hier al rekening mee gehouden. Ook is toegevoegd dat 

slaap- en kookgelegenheid niet is toegestaan, om illegaal gebruik te voorkomen. 
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4. Deze suggesties worden overgenomen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de getrokken 

conclusie met betrekking tot de effecten van het plan op de instandhoudingsdoelen. 

 

Conclusie: 

1. Er is een Nee-tenzij toets uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen onder 

een nieuw kopje in paragraaf 5.2 van de toelichting. Geconcludeerd wordt dat er geen significan-

te aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken plaatsvindt. Het gehele onderzoek zal wor-

den opgenomen als nieuwe bijlage bij de toelichting.  

2. Geen aanpassingen. 

3. Raampartijen in de bergingen op onbebouwde percelen worden, net als keukenblokken en 

slaapgelegenheden, verboden in artikel 5.3.2 en artikel 6.3.2.  

4. De instandhoudingsdoelen zoals genoemd in paragraaf 5.2 van de toelichting wordt aangepast 

aan het definitieve aanwijzingsbesluit Oostelijke Vechtplassen van 23 mei 2013. De habitattypen 

H6430 ruigten en zomen (subtypen H6430A en H6430B) en HR soort H1145 Grote modderkrui-

per worden aangevuld in de tabellen. Als laatste zullen ook de instandhoudingsdoelen in para-

graaf 2.2 van de Voortoets conform worden gewijzigd.  

 
31. Meester Advocaten (namens dhr. G.G. Randeraad, p/a Foeliestraat 18 in Amsterdam) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt met betrekking tot het perceel Scheendijk 2 het op de juiste wijze opnemen van de 

activiteiten: het verhuur van de ligplaatsen en opslag van boten, het volgende: 

1. De functieaanduiding 'ligplaats' in overeenstemming brengen met het huidige en sinds jaar en 

dag aanwezige gebruik. Het gebruik strekt zich ook uit over het gedeelte van de sloot richting de 

openbare weg alsmede over de dwarssloot zelf. Daarnaast geldt de bestemming 'ligplaats' ook 

voor het gedeelte aan de oostkant van het perceel van indiener (aan de plas, het gedeelte dwars 

op de sloot) tot aan het naastgelegen perceel. Ter ondersteuning heeft indiener een aantal foto's 

en een kopie van de milieuvergunning toegevoegd. 

2. Het verwijderen van het woord 'ongemotoriseerde' uit de functieaanduiding 'buitenopslag voor 

ongemotoriseerde boten' en bijbehorende regels zoals in de beantwoording op de inspraakreac-

tie van indiener is aangegeven. In het ontwerpbestemmingsplan is dit nog niet gebeurd. 

3. De tekening met betrekking tot het huidige gebruik van de buitenopslag de functieaanduiding 

'buitenopslag ongemotoriseerde boten' aan te passen. Er is nu een diepte van 10 m ingetekend, 

waar dat in werkelijkheid 15 m zou moeten zijn. De lijn dient in het verlengde van de lijn van de 

zuidgevel van de recreatiewoning te worden ingetekend. Daarnaast dient bij de functieaanduiding 

ook nog een klein blokje te worden ingetekend aan de straatkant aan het laatste gedeelte van de 

sloot. Ook daar vindt en vond botenopslag plaats. 

4. Het juist vastleggen van het huidig gebruik betreffende verhuur van ligplaatsen en het stallen van 

boten met de daarbij behorende voorzieningen bij voorkeur door de bestemming 'Jachthaven'. 

Het opnemen van de bestemming parkeren en de eventuele voorzieningen die bij de bestem-

ming voor ligplaatsverhuur/botenopslag behoren is hierbij een belangrijke en noodzakelijke aan-

vulling. Hiertoe had indiener in zijn inspraakreactie gevraagd aan het noordelijk deel van het per-

ceel Scheendijk 2 de bestemming 'Jachthaven' toe te kennen. In de beantwoording van de in-

spraakreactie is aangegeven dat de vergelijking met jachthaven Ruimzicht niet opgaat omdat op 

die locatie van oudsher een jachthaven aanwezig zou zijn. Indiener is van mening dat de verge-

lijking wel op gaat voor het perceel van WSV De Meent, gelegen aan de Meent 1, waar inmiddels 

wel de bestemming recreatie-jachthaven is verkregen voor vrijwel dezelfde activiteiten. Zeker 

daar waar het de gronden grenzend aan het natuurzwembad betreft gaat het uitsluitend om lig-
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plaatsen, opslag van boten en bijbehorende voorzieningen. Daarbij wordt er ten behoeve van de-

ze jachthaven overigens wel een parkeerplaats ingericht. Indiener doet in zoverre beroep op het 

gelijkheidsbeginsel. Zoals met de ambtenaren besproken zouden de recreatiewoningen in dat 

geval buiten deze bestemming blijven. Het argument dat dit gepaard zou kunnen gaan met inten-

sivering van het gebruik bestrijdt indiener, omdat het slechts gaat om het vastleggen van het hui-

dige gebruik. 

5. De bestemming tuin/wonen uit te breiden tot de lijn die in het verlengde ligt van de dwarssloot. 

Het gaat om een klein stukje grond en de ruimtelijke gevolgen van deze omzetting zijn te ver-

waarlozen. Bovendien is de sloot een natuurlijke grens en sluit het gebruik aan bij het huidige 

gebruik. Ter volledigheid geeft indiener aan dat een zienswijze bij het thans vigerende bestem-

mingsplan gehonoreerd is maar niet of onvoldoende is terug te zien. 

6. De juiste maten van de recreatiewoningen op te nemen. Voor recreatiewoning met aanduiding 79 

staan de juiste maten op de vergunning welke is verleend aan E. de Graaf uit Houten. Voor re-

creatiewoning 78 geldt een oppervlakte van 16,1 m² en een bouwhoogte van 2,85 m. Voor recre-

atiewoning 77 geldt een oppervlak van 34,8 m² en een bouwhoogte van 2,85 m. 

7. De stacaravan op de verbeelding op te nemen. Indiener heeft een brief van de gemeente mee-

gezonden waarin is aangegeven dat de stacaravan mag worden vervangen. 

 

Commentaar: 

1. Indiener geeft terecht aan dat de aanduiding moet worden aangepast, conform de omschrijving 

van indiener. Dit gebruik sluit aan bij het gebruik zoals dat bekend is bij de omgevingsdienst. 

2. Indiener geeft terecht aan dat de aanduiding nog niet is aangepast, zoals wel werd aangekondigd 

in de Nota Inspraakreacties en Vooroverleg. Daarnaast is de aanduiding blijven staan in de re-

gels voor de bestemming Agrarisch met waarden, terwijl de hoofdbestemming van de gronden 

zijn gewijzigd in Natuur. 

3. Het huidige gebruik van de buitenopslag is, zoals indiener aangeeft, ruimer. Dit strookt met de 

ingewonnen informatie van de omgevingsdienst. 

4. Indiener doet terecht een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Waar de aanduiding ‘buitenopslag 

boten’ is gelegen zal de bestemming worden gewijzigd in ‘Recreatie – Jachthaven’.  

5. De gemeente is positief over de vraag van indiener en zal de verbeelding hierop aanpassen. De 

bestemming Wonen en Tuin worden aan de noordzijde van de huidige kavel uitgebreid. Aan de 

noordwestzijde wordt de bestemming Water toegevoegd.  

6. In bijlage 1 bij de regels zullen de door de indiener opgegeven maten voor aanduiding (sr-77) en 

aanduiding (sr-78) worden aangepast. De juiste maten voor aanduiding (sr-79) zullen uit de ver-

gunning worden overgenomen.  

7. De stacaravan wordt op de verbeelding opgenomen.  

 

Conclusie: 

1. De aanduiding ligplaats (lp) wordt uitgebreid conform de door indiener aangegeven beschrijving 

en informatie van de milieudienst. 

2. Zie wijziging onder punt 4.  

3. Op de verbeelding wordt de zone waarvoor gold 'Specifieke vorm van recreatie - buitenopslag 

boten' verruimd. Deze strook krijgt de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’. (zie ook punt 4) 

4. De strook waarvoor ‘Specifieke vorm van recreatie – buitenopslag boten’ was gedacht krijgt de 

bestemming 'Recreatie – Jachthaven’. Waar de aanduiding (sr-5) en (sr-81) (zie punt 7) wordt de 

bestemming ‘Groen – Landschapswaarden’ gehandhaafd. 
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5. De bestemming Wonen en Tuin worden aan de noordzijde van de huidige bestemmingen wordt 

vergroot. Tevens wordt op de verbeelding aan de noordwestzijde van dit perceel de bestemming 

Water toegevoegd. 

6. In bijlage 1 van de regels worden de maten van aanduiding (sr-77), (sr-78) en (sr-79) aangepast.  

7. De stacaravan wordt op de verbeelding opgenomen en krijgt de aanduiding (sr-81). In bijlage 1 

van de regels worden de maten van de aanduiding (sr-81) opgenomen.  

  

32. D.C. de Ridder, J.M. de Muinck Keizerlaan 5 in Utrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener geeft aan dat zijn inspraakreactie over een recreatieark op het perceel F-1695 niet goed 

is verwerkt. In de Nota inspraakreactie en Vooroverleg is weliswaar gereageerd door de gemeen-

te dat de recreatieark zal worden opgenomen, maar op de verbeelding van het ontwerpbestem-

mingsplan is geen aanduiding getekend. 

2. Indiener geeft aan dat op perceel F-1795 al ten minste sinds 1977 een berging aanwezig is. In 

het vigerende bestemmingsplan is op de betreffende locatie wel iets ingetekend, maar in het 

ontwerpbestemmingsplan is dit niet aangegeven. In eerdere inventarisaties en correspondentie is 

door de gemeente Breukelen steeds gesproken over een overkapping, maar indiener geeft aan 

dat het altijd een berging met wanden is geweest en heeft dit eerder aan de gemeente laten we-

ten. Vanaf 1977 tot heden is het een berging zonder ramen en met twee deuren. Op de luchtfoto 

staat het hok aangegeven op perceel F-1795. 

3. Op perceel F-2315 (voorheen een deel van F-1811) zijn twee bergingen en een botenhuis aan-

geduid, naar aanleiding van een inspraakreactie over het voormalige perceel F-1811. Indiener 

vermoedt dat de aanduidingen op de verkeerde plek zijn ingetekend, want ter plaatse is geen 

bebouwing aanwezig.  

 

Commentaar: 

1. De aanduiding is inderdaad niet opgenomen op de verbeelding. De aanduiding zal alsnog wor-

den toegevoegd. Tevens zal de legakker worden aangepast en in overeenstemming worden ge-

bracht met de huidige situatie. 

2. Uitgangspunt voor het opnemen van gebouwen in het bestemmingsplan is dat het al aanwezig is 

sinds 6 juni 1978, of nadien met vergunning is verleend. Uit onze inventarisaties maken wij op 

dat er op genoemde datum sprake was van een overkapping en niet van een berging. Nadien is 

geen vergunning verleend om de overkapping te veranderen in een berging. Daarmee is er geen 

grond om een aanduiding voor een berging op te nemen. 

3. De objecten staan inderdaad verkeerd op de plankaart aangegeven. Op die plek is niets aanwe-

zig. Zij zullen op het oostelijke deel van de legakker moeten worden opgenomen. Tevens zal de 

legakker worden aangepast en in overeenstemming worden gebracht met de huidige situatie. 

 

Conclusie: 

1. Op de verbeelding wordt de legakker horende bij perceel F-1695 aangepast en een aanduiding 

voor een recreatieark toegevoegd.  

2. Geen aanpassingen. 

3. Op de verbeelding worden de aanduidingen voor twee bergingen en een botenhuis op perceel F-

1811 verplaatst naar de goede locatie. Tevens wordt de legakker aangepast. 
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33. Dhr. T. M.G. Schaap, Sint Vitusstraat 6b in Naarden 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt het volgende: 

1. Het opnemen van de toekomstvisie op het gebied in het bestemmingsplan. 

2. Het volume van het chalet op het perceel Plassen Zuid 445, kadaster code F-434 te veranderen 

van 31,05 m² in 40,95 m². 

3. De kadastrale grens op het eiland behorende bij De Kreek, aangeduid met kadaster code F-434 

(plassen zuid 445) correct weer te geven. De kadaster-grens loopt nu dwars door het eiland, ter-

wijl deze feitelijk ligt na de versmalling en precies in het midden van de smalle doorgang tussen 

de eilanden. Tevens is op de kaart de smalle doorgang tussen eilanden F-434 en F-1615 niet 

weergegeven. Hiertoe heeft indiener een kaart mee gezonden. 

4. Daarnaast geeft indiener aan volledig achter de zienswijze van de Belangenvereniging Kievits-

buurten te staan. Indiener verzoekt deze zienswijze integraal over te nemen.  

 

Commentaar: 

1. De eerste stappen met betrekking tot de Toekomstvisie zijn gezet. Het zal nog wel enige tijd kos-

ten dat de Toekomstvisie in definitieve vorm gereed is. De gemeente is al enkele jaren bezig met 

het opstellen van het bestemmingsplan en wil deze nu laten vaststellen om zo ook in een actueel 

juridisch-planologisch kader te kunnen voorzien. De gemeente zal de toelichting aanvullen met 

een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de Toekomstvisie. 

2. Bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is de maatvoering van de overkapping niet 

meegerekend. Naar aanleiding van het verzoek van indiener zal de maatvoering voor het vakan-

tieverblijf op dit perceel worden aangepast.  

3. De perceelsgrenzen maken onderdeel uit van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), 

die ter oriëntatie als ondergrond wordt gebruikt voor het bestemmingsplan. De GBKN wordt be-

heerd door Kadaster. Voor vragen over de exacte situering van de perceelsgrens adviseren wij u 

contact op te nemen met Kadaster. Het bestemmingsplan heeft geen juridische werking op uw 

privaatrechtelijk eigendom. Naar aanleiding van de zienswijze is de vorm van de legakker over 

drie kadastrale percelen aangepast conform de bestaande situatie. De smalle doorgang wordt 

niet overgenomen omdat deze binnen de bestemmingsomschrijving van de bestemming Natuur-

Landschapswaarden reeds mogelijk is. 

4. Voor de beantwoording van dit punt verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze 5 Be-

langenvereniging Kievitsbuurten / WSV 'De vierde en vijfde Plas'.  

 

Conclusie: 

1. De toelichting wordt aangevuld met de actuele stand van zaken met betrekking tot de toekomst-
visie.  

2. De oppervlakte in bijlage 1 bij de regels met betrekking tot aanduiding (sr-53) (kadastraal perceel 
F-434) zal worden gewijzigd in 40,95 m². 

3. De vorm van de gehele legakker gelegen in kadastrale percelen F-434, F-1615 en F-1616 wordt 

aangepast.  

4. Geen aanpassingen. 
 
34. C.J. Schenk, Mijzijde 34 in Kamerik 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Op de legakker van perceel F-1415 staat een recreatiewoning, welke op de plankaart is aangeduid. 

Indiener constateert dat de grenzen van de aanduiding op de verbeelding niet overeenkomen met de 



43 
 

oorspronkelijke fundering. De fundering kan worden benut voor het vergroten van de recreatiewo-

ning, conform de bouwregels uit het ontwerpbestemmingsplan. Verzocht wordt de gehele fundering 

op te nemen binnen de aanduiding. 

 

Commentaar: 

Wij achten het voldoende aannemelijk dat de oorspronkelijke fundering buiten de huidige aandui-

dingsgrenzen ligt, en zien tegen het aanpassen van de aanduiding geen ruimtelijke bezwaren. 

 

Conclusie: 

De aanduiding van de recreatiewoning op perceel F-1415 wordt vergroot en aangepast. 
 

34a. C.J. Schenk, Mijzijde 34 in Kamerik 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener wil graag twee aanvullingen maken op zijn eerdere mondelinge zienswijze: 

1. Naast het eiland staan nog palen van een voormalige steiger. Indiener wil deze steiger herstel-

len. 

2. In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid open gelaten dat bij eilanden, die dreigen in de 

plas weg te zakken, een natuurlijke oever wordt aangelegd conform 4.1 en 4.2.2 van het ont-

werpbestemmingsplan. Indiener wil graag duidelijkheid omtrent de afstand van de vooroever 

vanuit de bestaande oever van het eiland en een en ander toe te staan voor alle eilanden. Het 

zou de natuurlijkheid van de omgeving versterken, de golfslag verminderen en dan zou het be-

schoeien van de eilanden met tropisch hardhout teruggedrongen kunnen worden. 

 

Commentaar: 

1. De steiger is niet meer aanwezig. Voor het aanbrengen van een nieuwe steiger is op basis van 

het bestemmingsplan een omgevingsvergunning zoals beschreven in artikel 11.5 noodzakelijk. 

2. In veel gevallen zijn legakkers in de loop der tijd smaller geworden. Door gebruikmaking van 

oude kaarten zijn deze legakkers in een oude vorm ingetekend, zodat binnen de grenzen van de 

bestemming Groen of Natuur herstel van de legakker mogelijk is. Hoeveel ruimte er is verschilt 

per situatie, aangezien niet alle legakkers in gelijke mate zijn afgekalfd. Voor onvoorziene situa-

ties, waar herstel nodig is, maar het bestemmingsplan door welke oorzaak dan ook geen ruimte 

biedt, is artikel 11.4.1 opgenomen in de regels. Ook daarvoor geldt dat per situatie verschilt wat 

aanvaardbaar is, rekening houdend met een duurzame instandhouding en de voorkomende 

landschappelijke en ecologische waarden. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
2. Geen aanpassingen. 
 
35. J.B. van Scherpenzeel namens Beider Belang, Kerkweg 8 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt om de kaart met betrekking tot het perceel met sectie F nummer 69 te wijzigen in 

de nummers F-2111, F-2112 en F-2213. Het betreffende perceel is door verkoop opgedeeld in deze 

drie nummers.  
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Commentaar: 

De perceelsgrenzen worden niet in het bestemmingsplan zelf aangegeven, maar staan aangegeven 
in de ondergrond. Voor de vaststelling wordt een actuele ondergrond (GBKN) van het kadaster toe-
gevoegd.  

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 
 

35a. J.B. van Scherpenzeel namens Beider Belang, Kerkweg 8 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

In het voorontwerpbestemmingsplan werd de mogelijkheid geboden op eilanden van 300 m² een 

berging te plaatsen van 4 m². In het ontwerpbestemmingsplan is de mogelijkheid van het plaatsen 

van een dergelijke berging alleen nog mogelijk op eilanden van 600 m². Omdat er maar weinig eilan-

den zijn van 600 m² is dit een aanzienlijke verslechtering waar indiener bezwaar tegen maakt. Indie-

ner verzoekt dat de in het ontwerpbestemmingsplan opgevoerde mogelijkheid wordt teruggedraaid. 

 

Commentaar: 

De aanleiding voor de gemeente om de regeling op te nemen, is een verzoek daartoe van meerdere 

perceeleigenaren. Zij hebben aangegeven hinder te ervaren van het feit dat ze hun onderhoudsge-

reedschap niet op de legakkers kunnen achterlaten. Dat er qua bebouwing niets is toegestaan werkt 

bovendien demotiverend om de legakkers duurzaam te beschoeien. Zonder te stellen dat dit de 

hoofdoorzaak is, is de huidige praktijk dat grote delen van het landschap verdwijnen. De gemeente 

wil het onderhoud motiveren en faciliteren. In dit geval door ruimte te geven voor het realiseren van 

een kleine berging. Naar aanleiding van de inspraakreactie van de belangenvereniging is het mini-

maal vereiste landoppervlakte verhoogd van 300 m² naar 600 m². Wij zijn van mening dat 45 bergin-

gen over het hele plangebied geen onevenredige afbreuk doet aan het karakteristieke landschap. De 

gemeente heeft de indruk dat er minder draagvlak is voor hetgeen indiener voorstelt. 

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 
 

35b. J.B. van Scherpenzeel namens Beider Belang, Kerkweg 8 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt om de tekening de grond ten noorden van het huis Scherpzicht staande en gelegen 

op het eiland F-76 (Plassen Noord 108) toe te voegen. Indiener verwijst hierbij naar de tekening be-

horende bij de vergunning tot het vernieuwen van de beschoeiing nabij het zomerhuis alsmede op de 

luchtfoto. 

 

Commentaar: 

De gemeente is het met indiener eens dat de door hem beschreven aanpassing van de legakker 

moet worden doorgevoerd. Tevens zal op basis van de luchtfoto de gehele legakker worden aange-

past conform de huidige vorm.  

 

Conclusie: 

De vorm van legakker horende bij perceel F-76 zal worden aangepast. 
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35c. J.B. van Scherpenzeel namens Beider Belang, Kerkweg 8 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt om op de tekening het volgende aan te passen: 

1. Toevoegen van de schuur met een afmeting van 3,4 bij 1,7 m en een hoogte van 2 m op perceel 

met kadastraal nummer F-1425. Deze schuur is te zien op de luchtfoto en ligt ongeveer 7 m ten 

westen van de zeilboot die op de luchtfoto staat. 

2. Het opnemen van twee steigers aan het perceel F-1425 aan de noordkant een haaks op het ei-

land gebouwde steiger en een evenwijdig aan het eiland gelegen steiger van 8 bij 1,5 m aan de 

zuidzijde tegenover de eerst genoemde steiger alsmede een terras tussen beide steigers.  

3. Het toevoegen van een lage kist van 2,2 bij 1 m en een vlonder van 6,2 bij 1,4 m nabij de kadas-

trale grens tussen F-1425 en F-1426. 

 

Commentaar: 

1. Uitgangspunt voor het opnemen van gebouwen in het bestemmingsplan, is dat ze al aanwezig 

zijn sinds 6 juni 1978, of nadien met vergunning zijn verleend. Uit onze inventarisaties maken wij 

op dat er op genoemde datum geen sprake was van een berging. Ook is ons geen vergunning 

bekend van na die datum. Daarmee is er geen grond om een aanduiding voor een berging op te 

nemen. 

2. Kleine vormen van verharding zoals steigers worden niet separaat opgenomen op de verbeel-

ding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar 

dat is hoogstens indicatief.  

3. Voor de genoemde bergkist en de vlonder geldt hetzelfde als de reactie onder 2, deze worden 

niet separaat opgenomen op de verbeelding. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
2. Geen aanpassingen. 
3. Geen aanpassingen.  

 
36. Dhr. M. Scholman en mevr. P. Scholman, De Meent 16 in Breukelen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt de woning aan De Meent 16 (F-1914) een permanent woonbestemming te verle-

nen. Daarbij geeft indiener de volgende overwegingen: 

a. Het bestemmingsplan noemt niets over de mogelijkheid voor de gemeente om een recreatiebe-

stemming om te zetten naar een woonbestemming. 

b. De gemeenteraad heeft in 2014 ingestemd met het Beleid permanente bewoning recreatieverblij-

ven. In dit beleid zijn uitspraken gedaan over recreatiewoningen die al jarenlang permanent wor-

den bewoond. Als zou worden voldaan aan een aantal ruimtelijke voorwaarden is een bestem-

mingswijziging naar Wonen bespreekbaar. De woning van indiener heeft een inhoud van circa 

700 m³ en voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit. Bovendien is permanente bewoning al 

meer dan 28 jaar officieel aanwezig, dit blijkt onder andere uit de inschrijving van de vorige eige-

naar in het GBA en de bouwvergunning voor de uitbreiding in 1990. 

c. Er is sprake van rechtsongelijkheid omdat De Meent 1 (dienstwoning) en De Meent 4 (private 

bewoning) vallen evenals De Meent 16 onder de EHS en hebben wel een permanent wonen be-

stemming. 

d. Permanente bewoning heeft geen negatieve gevolgen voor de natuurwaarden van het gebied of 

aantasting van essentiële waarden en/of kenmerken van EHS-gebied. Dit blijkt uit het feit dat De 
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Meent 16 zonder problemen voor de omgeving reeds meer dan 28 jaar permanent bewoond 

wordt. 

e. Er is geen sprake van een recreatiewoning maar een gewone burgerwoning. Indiener betaald 

OZB zakelijk recht woning i.e. de reguliere onroerende zaakbelasting en de gewone heffing voor 

afvalstoffen en rioolrechten. 

f. Bij een definitief opnemen van de woonbestemming worden er geen wezenlijke kenmerken of 

waarden van het gebied aangetast, omdat de bewoning al langdurige bestaat en er van versto-

ring niets is gebleken.  

g. Er ontstaat met de woonbestemming geen nieuwe ontwikkeling op locatie of in het gebied van de 

Noordelijke Kievitsbuurt. 

 

Commentaar: 

De gemeente ziet geen noodzaak om het strijdige gebruik positief te bestemmen. Daarbij reageren 

we afzonderlijk op de naar voren gebrachte overwegingen: 

a. In het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden opgenomen voor deze omzetting. In twee situa-

ties is in dit bestemmingsplan gekozen voor een woonbestemming, deze keuze wordt in het be-

stemmingsplan onderbouwd. Voor de overige woningen geldt het uitgangspunt dat deze recrea-

tiewoningen zijn. 

b. Het is juist dat in de gemeenteraad het beleid 'Permanente bewoning recreatieverblijven' is vast-

gesteld. Daarin wordt inderdaad een opening geboden voor bestemmingswijziging van recreatie-

verblijven, waar gedurende de afgelopen planperiode permanente bewoning is ontstaan. Voor-

waarde is echter dat er geen ruimtelijke bezwaren bestaan en het niet aannemelijk is dat het ver-

blijf nog in recreatieve zin zal worden gebruikt. Op dit moment achten wij dit onvoldoende aange-

toond. Daarbij merken we op dat de ontsluiting over het deel van de Meent waar geen auto's 

kunnen rijden op zijn minst ongelukkig is. Ten aanzien van de tweede voorwaarde herhalen wij 

dat het uitgangspunt van het persoons- en objectgebonden overgangsrecht is, dat het verblijf 

weer in recreatieve zin zal worden gebruikt. 

c. Zie antwoord onder a. 

d. Wij achten het onvoldoende aangetoond dat de permanente bewoning al bestondvoor het onher-

roepelijk worden van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost 1977 1e herziening, op 13 sep-

tember 1984. In dit bestemmingsplan wordt dan ook niet uitgegaan van een woonbestemming.  

e. Zie antwoord onder d. 

f. Is een herhaling van argument onder punt d.  

g. De gemeente staat geen nieuwe woonbestemming voor. De vraag of er sprake is van een nieu-

we ontwikkeling doet dan niet meer ter zake. 

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 
 

37. P.M. Schoorl, Oud Blaricumerweg 16 in Naarden 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener geeft aan dat na bestudering van de 'grootschalige basiskaart' van de Zuidelijke Kievitsbuurt 

zoals opgenomen in het bestemmingsplan een berging op de percelen F-1670 en F-1671 ontbreekt. 

Indiener verzoekt deze berging op te nemen en heeft een tekening van de situatie meegezonden.  

 

Commentaar: 

Uit inventarisatie blijkt dat er inderdaad nog een kleine berging aanwezig is. Wat echter als recrea-

tiewoning is aangeduid (sr-28) moet ook een berging zijn.  
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Conclusie: 

Op de verbeelding wordt ter plaatse van de kleine berging een aanduiding (sr-ber) toegevoegd. De 

aanduiding (sr-28) wordt gewijzigd in de aanduiding (sr-ber). 

 
38. J. Singels namens Jachthaven De Opbouw, Scheendijk 15 in Breukelen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener verzoekt de grens van het bestemmingsplan te verleggen zodat de legakker van 

Scheendijk 12 binnen de 300 m strook komt te liggen. Al bij de vaststelling van het bestem-

mingsplan 300 m strook heeft indiener verzocht dit deel van de jachthaven binnen het bestem-

mingsplan 300 m strook te brengen, omdat dit deel al meer dan 40 jaar in gebruik is als jachtha-

ven, waarbij er boten afgemeerd alsmede woonarken voor verblijfsrecreatie. Destijds is aange-

geven dat aan dit verzoek geen gehoor kon worden gegeven. 

2. Indiener verzoekt de bestemming om te zetten naar de reeds 40 jarige feitelijke realiteit en be-

staande situatie, namelijk recreatie-jachthaven en met verblijfsrecreatie en woonarken. Concreet 

liggen hier maximaal drie boten afgemeerd. 

3. Indiener geeft aan dat op de plankaart niet de feitelijke situatie is opgenomen. Vlak na de huidige 

300 m grens en aan de zuidzijde van legakker scheendijk 12 staan op de plankaart twee perce-

len ingetekend. Er staat hierbij echter niet aangegeven dat hier woonarken liggen, terwijl er op 1 

perceel al 13 jaar een woonark ligt. Het andere perceel is ingemeten, zoals op de plankaart is te 

zien en voor dit perceel verzoeken wij op te merken dat hier een woonark kan worden afge-

meerd.  

 

Commentaar: 

1. Voor de gehele Kievitsbuurten inclusief Scheendijk was tot 2009 het bestemmingsplan 'Landelijk 

Gebied Oost 1977' van kracht. In 2009 is een strook van 300 m ten oosten van de noordelijke 

Scheendijk geactualiseerd in het bestemmingsplan '300 meterstrook Scheendijk noord'. Dit ge-

bied is apart genomen vanwege de problematiek rondom illegale permanente bewoning, die 

vooral in dit deel voorkomt. Tevens is dit het enige deel van de Kievitsbuurten dat buiten de Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS) valt. Wat resteert is het plangebied van het in ontwikkeling zijnde 

bestemmingsplan Kievitsbuurten. 

Voor nu is de meest logische keuze om het perceel mee te nemen in het bestemmingsplan Kie-

vitsbuurten, omdat anders voor dit ene perceel teruggevallen moet worden op het bestemmings-

plan 'Landelijk gebied oost 1977'. Omdat het geografisch gezien over één gebied gaat, is qua re-

gelgeving zoveel mogelijk aangesloten op het bestemmingsplan '300 meterstrook Scheendijk 

noord'. Bij de herziening van het bestemmingsplan '300 meterstrook Scheendijk noord' bestaat in 

principe de mogelijkheid om het perceel daarin mee te nemen. Tegen die tijd zal de afweging 

gemaakt moeten worden of dat een wenselijke ontwikkeling.  

2. De bestemming Recreatie-Jachthaven zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare intensivering 

van het recreatieve gebruik. Het betreffende deel van de legakker ligt binnen de begrenzing van 

de EHS. Binnen de kaders van de EHS is gekozen voor een passende bestemming van het hui-

dige legale gebruik.  

3. De betreffende recreatieark is in 2004 geïnventariseerd en als zodanig bestemd in het bestem-

mingsplan ‘300-meterstrook Scheendijk-noord’, vastgesteld op 22 december 2009. Op basis van 

de inventarisatie valt de recreatieark geheel binnen de plangrenzen van het genoemde bestem-

mingsplan, welke ook zijn aangehouden voor het bestemmingsplan Kievitsbuurten. Ten aanzien 

van de locatie van de recreatieark is destijds geen zienswijze ingediend. Ook is ons geen ver-

gunning bekend op basis waarvan een verplaatsing gerechtvaardigd is. Wij zien daarom geen 
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grond om een aanduiding voor een recreatieark op te nemen in het bestemmingsplan Kievits-

buurten.  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
2. Geen aanpassingen. 
3. Geen aanpassingen. 

 
39. F.TH.M. Smits en P.B.A. Smits, p/a Rijksstraatweg 127 in Duivendrecht 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

In de huidige situatie is sprake van één eiland met twee kadastrale nummers F-1198 en F-1197 met 

één betonplaat waarop 2 kleine recreatiewoningen staan. Hierbij is er altijd van uitgegaan dat de 

kadastergrens midden tussen de woningen gesitueerd was. In het bestemmingsplan wordt de kadas-

tergrens echter dwars door de woning van indiener (F-1198) getrokken. In verband met de 

(her)bouwplannen wil indiener verzoeken: 

1. Meer duidelijkheid te geven over de precieze kadastergrens ten opzichte van de huisjes en 

de betonplaat. 

2. Herbouw van de recreatiewoning binnen F-1198 mogelijk te maken door het aanduidingsvlak 

te vergroten en naar het oosten te verplaatsen. Hiertoe is een schets meegezonden. 

 

Commentaar: 

1. Doordat in het ontwerpbestemmingsplan een kaart van kadaster als ondergrond is gebruikt, ont-

staat een betrouwbaar beeld van de ligging ten opzichte van de recreatieverblijven. De kadastra-

le gegevens op de verbeelding dienen enkel ter oriëntatie van de tekenaars en de lezers. Naar 

aanleiding van de zienswijze worden de contouren van de legakker aangepast aan recent kaart-

materiaal en recente luchtfoto's. 

2. Alhoewel de oorzaak van het probleem van privaatrechtelijke aard is, zien wij geen bezwaar om 

de aanduidingsgrens te verruimen. Daarbij nemen wij in overweging dat, gelet op de overige re-

gels van het bestemmingsplan, de aanpassing geen effect heeft op het bebouwde oppervlak. 

Een kans op precedentwerking is er evenmin vanwege de voor de Kievitsbuurten unieke situatie. 

 

Conclusie: 

1. De vormen van de legakker (F-1197 en F-1198) worden aangepast. 

2. De aanduiding (rw) op perceel F-1198 wordt conform de tekening bij de zienswijze aangepast. 

 
40. Wijn & Stael advocaten (namens mevr. N.G. Spierenburg-Plomp en dhr. H. Spierenburg, 

p/a Postbus 354 in Utrecht) 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener is al 12 jaar eigenaar van het perceel De Plassen Zuid 453, dat bij aankoop in een deplora-

bele staat verkeerde en bijna was weggespoeld. Indiener heeft veel geïnvesteerd in het perceel en 

daarbij natuurwaarden hersteld. Op het eiland waren op het moment van aankoop reeds (delen van) 

een toilethuisje, steigers en restanten van een recreatiehuisje aanwezig. De overheid steekt weinig 

tot geen geld meer in natuurbehoud. Indiener doet dat als particuliere eigenaar wel. Indiener vraagt 

dit en het natuurbelang ter harte nemen mee te wegen bij de belangenafweging in de toe te kennen 

bestemming voor het perceel. Indiener verzoekt met betrekking tot het perceel concreet opgenomen 

bepalingen het volgende: 
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1. Indiener verzoekt ten behoeve van een recreatieverblijf met de exacte maten 4,96 bij 3,65 m, de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie' op te nemen, of subsidiair ten behoeve van een ber-

ging. Op de fundering van een recreatieverblijf, dat al aanwezig was voor 1977, heeft indiener 

een bouwwerk geplaatst. De (voormalig) ambtenaar van de gemeente heeft geadviseerd het ver-

blijf in gebruik te nemen. Bovendien zijn omtrent de aanwezigheid van het huisje dat destijds 

aanwezig was schriftelijke verklaringen afgegeven, en daarvan destijds een luchtfoto gemaakt. 

Hiertoe heeft indiener enige bewijsstukken meegezonden. Dit verblijf is mede noodzakelijk voor 

het verblijf en het verrichten van onderhoud ter plaatse. De gemeente geeft aan dat het behoud 

van de eilanden van groot belang is. Indiener geeft aan dat er ten minste moet kunnen worden 

geschuild wanneer zij op het eiland aan het werk zijn. Bovendien wil indiener een beroep doen 

op het gelijkheidsbeginsel. Er zijn diverse bouwwerken in de omgeving op legakkers waarbij 

sprake was van een vergelijkbare situatie. Deze zijn in de loop der tijd, ook recent nog, (alsnog) 

vergund, en/of in het kader van het ontwerpbestemmingsplan (alsnog) positief bestemd. 

2. Indiener verzoekt het tegen het eerder genoemd verblijf een legaal (vergund) en bekend toilet-

huis van 1 bij 1,5 m op te nemen. Hiertoe heeft indiener de inventarisatie uit 1975 meegezonden. 

3. Het college heeft indiener schriftelijk toegezegd dat zij een berging van 6 m² en 2,2 m hoog 

mocht bouwen. Bovendien zou dit zo worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het recrea-

tiehuisje was toen al op het perceel aanwezig. Indiener stelt dat voor iedereen duidelijk was dat 

deze berging 6 m² aanvullend op bestaande bebouwing mocht worden gebouwd. Hiertoe heeft 

indiener een bewijsstuk meegezonden. Indiener is van mening dat conform deze toezegging in 

ieder geval de regelgeving voor het perceel van indiener, en wellicht voor alle percelen met een 

oppervlakte van 600 m² of meer, moeten worden aangepast. Hierbij doet indiener zo nodig het 

beroep op het vertrouwensbeginsel. Van belang acht indiener daarbij dat op de toegestane be-

bouwing minimaal de bouwhoogte moet worden toegestaan zoals die nu in het ontwerp is opge-

nomen. 

 

Commentaar: 

1. Ten tijde van de inventarisatie uit 1975 was geen huisje aanwezig op dit eiland. De inventarisatie 

toont slechts één toiletgebouw aan. Nadien is geen vergunning verleend voor het bouwen van 

een recreatiewoning. Er is dus geen grond om een aanduiding voor een recreatiewoning op te 

nemen. 

2. Kleine vormen van verharding zoals deze unit worden niet separaat opgenomen op de verbeel-

ding. Aangezien deze bouwwerken al voor 1978 aanwezig was voldoet de unit aan de regels van 

het bestemmingsplan. 

3. Indiener doet een beroep op een besluit van het college van burgemeester en wethouders over 

een principeverzoek. In dit besluit wordt aangegeven dat het verzoek van indiener mede oorzaak 

is geweest voor het opnemen van een regeling voor bergingen op onbebouwde percelen, in het 

voorontwerp-bestemmingsplan. In de brief is als voorbehoud vermeld dat het beleid als gevolg 

van inspraakreacties en zienswijzen van derden kan wijzigingen, hetgeen ook gebeurd is. De 

brief geeft hoe dan ook geen recht op het bouwen van een berging. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen.  
2. Geen aanpassingen. 
3. Geen aanpassingen. 
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41. W. Ph. des Tombe, Harmoniehof 14 in Amsterdam 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener van de zienswijze heeft eerder een inspraakreactie ingediend en verzoekt naar aanlei-

ding van de reactie op de inspraakreactie het standpunt met betrekking tot de twee overdekte 

plekken ten behoeve van de opslag van haardhout te herzien. Indiener heeft 17 jaar geleden 

perceel F-084 aangekocht inclusief deze 'bouwwerken'.  

2. Indiener verzoekt de doorgang aan de westzijde van F-084 te laten vervallen, omdat deze feitelijk 

niet meer bestaat. Aan de oostkant is de doorgang er in de praktijk wel maar deze mag van in-

diener worden gedempt. Ten behoeve van de locatie van de doorgangen is een tekening door 

indiener meegezonden. 

 

Commentaar: 

1. Voorafgaand aan het opstellen van het vigerende bestemmingsplan is in 1978 het plangebied 

uitgebreid geïnventariseerd. Voor het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan heeft de 

gemeente wederom (mede) gebruikgemaakt van de inventarisatie uit 1978. Uit deze inventarisa-

tie blijkt dat de houtopslagen niet of niet legaal aanwezig waren. Het feit dat de houtopslagen er 

17 jaar geleden bij de aankoop al waren betekent nog niet dat deze destijds legaal aanwezig wa-

ren. Wij zien daarom geen aanleiding om de bouwwerken positief te bestemming in het bestem-

mingsplan.  

2. Na bestudering van de luchtfoto, concludeert de gemeente dat de verbeelding op dit punt afwijkt 

van de feitelijke situatie. De gevraagde aanpassingen zullen worden doorgevoerd. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
2. Op perceel F-1770 zal een doorgang op de verbeelding worden toegevoegd. De doorgang op 

perceel F-1805 zal worden verwijderd.  
 

42. W. den Uijl, Meindert Hobbemastraat 35 in Maarssen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt om op de tekening het volgende aan te passen: 

1. Al eerder per brief van 3 juni 2013 heeft indiener aangegeven dat het perceel F-1448 is gesplitst 

in F-2277 en F-2278.  

2. Het gebouw en de plankier staan op perceel F-2278.  

Indiener heeft diverse documenten ten behoeve van zijn verzoeken meegezonden. 

 

Commentaar: 

1. De kadastrale ondergrond dient alleen ter oriëntatie en aan de ondergrond kunnen in het kader 
van het bestemmingsplan geen rechten worden ontleend. 

2. Kleine vormen van verharding, zoals de plankier, worden niet separaat opgenomen op de ver-

beelding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel aangeduid in de onder-

grond, maar dat is hoogstens indicatief. De berging op kadastraal perceel F-2278 zal worden 

aangeduid met een aanduiding (sr-ber).  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen.  
2. De berging op kadastraal perceel F-2278 zal worden aangeduid. 
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43. C.J.M. Verhoeff en M.I.W. Knopper-Verhoeff, p/a Hoflaan 8 in Wassenaar 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener geeft aan dat voor perceel F-1067 geldt dat een aanzienlijk deel mist van de oorspron-

kelijke legakker/rietkraag (95.00 aren) welke een stuk verder doorloopt richting het einde van het 

perceel. Indiener verzoekt dit deel te corrigeren om hier de legakker in de oorspronkelijke situatie 

te kunnen herstellen, waardoor een bijdrage kan worden geleverd om de golfslag in dit gebied 

tegen te gaan nu deze zo dicht gelegen is bij de entree van een drukke haven. 

2. Indiener verzoekt de maatvoering van de bestaande gebouwde recreatiewoning de Smalleart, de 

plassen Noord nr. 227 (perceel F-202) aan te passen aan de verleende vergunning te weten 12,2 

bij 4,6 en niet 4,4 m. 

  

Commentaar: 

1. De voorgestelde verandering strookt met de opgenomen legakker in het vigerende bestem-
mingsplan.  

2. Op de verbeelding is ter plaatse van dit recreatieverblijf een aanduiding opgenomen van 12,9 bij 

5,9 m.  

 

Conclusie: 

1. De legakker op perceel F-1067 zal worden aangevuld conform de legakker in het thans vigeren-
de bestemmingsplan. 

2. Geen aanpassingen. 
 

44. Mevr. A. Vos-van de Waal en E.J. Bosscher, Vijverlaan 1 in Groenekan 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indieners verzoeken op de tekening gedetailleerd de reeds aanwezige steigers, plankiers en/of 

vlonders op percelen F-349 en F-1980 op te nemen, ter voorkoming van eventuele problemen in 

de toekomst bij vernieuwing of vervanging. 

2. In de toelichting staat dat er rekening is gehouden met de richtlijnen van de EHS en Natura 2000 

waarbij specifiek is aangegeven dat de zeldzame Grote Karekiet als broedvogel voldoende habi-

tat heeft door de smalle waterrietkraag-strook bij de vierde plas en dat deze vogel geen hinder 

heeft van recreatie. Volgens indiener is deze aanname onjuist. Het feit dat er nog een paar 

broedparen zijn wil niet zeggen dat bij minder recreatiedruk er geen toename van de vogels zou 

komen. Met name de waterrietkragen langs de 4e en 5e Plas worden aangetast en verminderen 

zienderogen door het snelvaren. Indiener pleit voor een duidelijk afgebakende bescherming van 

de in de plas nog aanwezige rietkragen. Tevens zou snelvaren aan de randen van gebieden die 

onder de EHS en Natura 2000 vallen, verboden moeten worden zodat de genoemde richtlijnen 

ook werkelijk effectief gehandhaafd worden. 

 

Commentaar: 

1. Kleine vormen van verharding, zoals steigers, plankieren en/of vlonders, worden niet separaat 

opgenomen op de verbeelding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel 

aangeduid in de ondergrond, maar dat is hoogstens indicatief.  

2. Het is juist dat in het ontwerpbestemmingsplan staat dat direct ten oosten van het plangebied 

jaarlijks enkele paren Grote Karekiet broeden. Het bestemmingsplan heeft niet tot doel de recrea-

tie te verminderen. In het bestemmingsplan wordt geconstateerd dat de Loosdrechtse plassen 

één van de weinige stabiele populaties van de Grote Karekiet kennen, ondanks de hoge recrea-
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tiedruk in het broedseizoen. De vragen die indiener ter bescherming van de Grote Karekiet 

vraagt liggen buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan.  

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 

2. Geen aanpassingen. 
 
45. Mr W. de Waard, Papenhoutlaan 15 in Brussel 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener maakt bezwaar tegen de bestemming berging voor de dichtst bij de woning gelegen opstal 

op perceel met kadastraal nummer F-468 (Nieuwerweg 7) en verzoekt om deze de bestemming re-

creatiewoning (dus opstal met slaapgelegenheid) te geven vanwege langjarig (zeker als 65 jaar) 

overeenkomstig gebruik als zodanig. Het opstal, Het Geitje, heeft sinds 1958 dienst gedaan als re-

creatiewoning. In 2004 werd zowel het hoofdverblijf als Het Geitje voorzien van rioolaansluitingen. De 

gemeente was daarmee toen al bekend met de bestemming 'recreatiewoning' van beide opstallen. 

  

Commentaar: 

De inventarisaties uit 1975, 1993 en 2010 geven allen aan dat sprake is van een schuur en niet van 

een recreatiewoning. Er bestaat geen aanleiding om er een recreatiewoning van te maken. 

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen. 
 

46. Y.C.M. van der Werf, Herengracht 1G in Den Haag 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener verzoekt de rechtmatige eigendommen op perceel met kadastraal nummer F-39 (De 

Wilde Eenden) na nieuwe analyse correct op de plankaart vast te leggen en op andere wijze de 

rechtmatigheid van het bezit van indiener zodanig vast te leggen dat na vaststelling van het be-

stemmingsplan daarover geen discussie mogelijk is.  

2. Indiener verzoekt de contouren van de recreatiewoning op perceel met kadastraal nummer F-39 

correct op de plankaart vast te leggen. De woning stamt uit het begin van de 20e eeuw en is door 

indiener in 1998 aangepast op basis van een goedgekeurd bouwplan. 

3. Indiener verzoekt de contouren (in ieder geval de lengte aanpassen) van het botenhuis correct 

op de plankaart vast te leggen. Het botenhuis is uitgebreid volgens een goedgekeurd bouwplan.  

4. Indiener merkt op dat goedgekeurde aanpassing aan de westzijde van de woning niet op de 

kaart staat. Hier zijn twee evenwijdige steigers vervangen door L-vormige steigers. Indiener ver-

zoekt deze correct op de plankaart vast te leggen. 

5. Indiener verzoekt de vlonders, zoals deze staan op de goedgekeurde gemeentelijke tekening. De 

(aanpassing van de) vlonder bij het botenhuis is eveneens goedgekeurd (d.d. 3-122-1998). 

6. Indiener verzoekt de regelgeving in het ontwerpbestemmingsplan over de bouwmogelijkheden op 

onbebouwde percelen voor de Zuidelijke Kievitsbuurt te schrappen en niet vooruitlopend op de 

Toekomstvisie op te nemen. De regelgeving van het ontwerpbestemmingsplan in deze houdt het 

gevaar van onomkeerbare maar uiteindelijk ongewenste ontwikkelingen in.  

7. Indiener verzoekt om de maatgeving van de mogelijke bergingen op onbebouwde percelen in de 

Noordelijke Kievitsbuurt aan te passen door de hoogte en goothoogte met minimaal 40 cm te ver-

lagen zodat de impact op de omgeving vermindert en een betere balans ontstaat tussen opper-

vlakte en de hoogte. In verband met de nijpende erosieproblemen kan vooruitlopend op de Toe-
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komstvisie meegewerkt worden aan bergingen op onbebouwde percelen van minimaal 600 m² in 

de Noordelijke Kievitsbuurt. Indiener geeft aan dat hij het relevant vind om een beeldkwaliteits-

plan te ontwikkelen ten behoeve van vergunningverlening.  

8. Als laatste sluit indiener zich aan bij de zienswijze van de Belangrijvereniging Kievitsbuurten. 

 

Commentaar: 

1. De kadastrale ondergrond dient alleen ter oriëntatie en aan de ondergrond kunnen in het kader 
van het bestemmingsplan geen rechten worden ontleend. 

2. Het opgenomen aanduidingsvlak is nog eens bekeken op basis van het bouwplan. Het aandui-

dingsvlak wordt op basis van deze studie aangepast en vergroot. 

3. Ook het aanduidingsvlak voor het botenhuis wordt aangepast en vergroot. 

4. Kleine vormen van verharding, zoals steigers, worden niet separaat opgenomen op de verbeel-

ding. In sommige gevallen staan deze vormen van verharding wel geduid in de ondergrond, maar 

dat is hoogstens indicatief. De genoemde steigers zijn legaal aanwezig en voldoen aan de regels 

van het bestemmingsplan.  

5. Ook voor de vlonders geldt dat deze niet separaat opgenomen zijn op de verbeelding. In sommi-

ge gevallen staan deze vormen van verharding wel aangeduid in de ondergrond, maar dat is 

hoogstens indicatief. De genoemde vlonder is legaal aanwezig en voldoen aan de regels van het 

bestemmingsplan.  

6. De aanleiding voor de gemeente om de regeling op te nemen, is een verzoek daartoe van meer-

dere perceeleigenaren. Zij hebben aangegeven hinder te ervaren van het feit dat ze hun onder-

houdsgereedschap niet op de legakkers kunnen achterlaten. Dat er qua bebouwing niets is toe-

gestaan werkt bovendien demotiverend om de legakkers duurzaam te beschoeien. Zonder te 

stellen dat dit de hoofdoorzaak is, is de huidige praktijk dat grote delen van het landschap ver-

dwijnen. De gemeente wil het onderhoud motiveren en faciliteren. In dit geval door ruimte te ge-

ven voor het realiseren van een kleine berging.  

De eerste stappen met betrekking tot de Toekomstvisie zijn gezet. Het zal nog wel enige tijd kos-

ten dat de Toekomstvisie in definitieve vorm gereed is. De gemeente is al enkele jaren bezig met 

het opstellen van het bestemmingsplan en wil deze nu laten vaststellen om zo ook in een actueel 

juridisch-planologisch kader te kunnen voorzien.  

7. De suggestie om de goot- en bouwhoogte voor bergingen te verlagen wordt niet overgenomen. 

De hoogtematen in het ontwerp zijn minimale maten om een gangbare deur te kunnen plaatsen, 

rekening houdend met de dakconstructie. Het verschil met de voorgestelde hoogtematen is ook 

niet dusdanig dat sprake is van een groot kwaliteitsverschil. 

Een beeldkwaliteitsplan specifiek voor deze regeling vinden wij een te zwaar middel. Het gaat om 

kleine bouwwerken op grote percelen, waarbij wij er op vertrouwen dat de perceeleigenaren zorg 

dragen voor een goede ruimtelijke inpassing. Het staat de perceeleigenaren uiteraard vrij om 

daar onderling afspraken over te maken. 

8. Voor de beantwoording van dit punt verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze 5 Be-

langenvereniging Kievitsbuurten / WSV 'De vierde en vijfde Plas'. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
2. Het aanduidingsvlak voor het recreatieverblijf op perceel F-391 wordt aangepast. 
3. Het aanduidingsvlak voor het botenhuis wordt aangepast. 
4. Geen aanpassingen. 
5. Geen aanpassingen. 
6. De toelichting wordt aangevuld met de actuele stand van zaken met betrekking tot de toekomst-

visie. Verder geen aanpassingen. 
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7. Geen aanpassingen. 
8. Geen aanpassingen. 

 
47. Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners (namens de familie Willig), p/a postbus 69 in 

Barneveld 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

1. Indiener verzoekt om het specifiek voor zijn percelen mogelijk te maken om onder nader af te 

stemmen voorwaarden recreatieverblijven (zomerwoningen) op te richten met als doel de in-

standhouding van de legakkers. Bij voorkeur door de gewenste (recreatie)bestemming direct op 

te nemen in het bestemmingsplan dan wel middels een wijzigingsbevoegdheid of andere binnen-

planse mogelijkheid. Een en ander in combinatie met de ontwikkeling van de natuurwaarden op 

de legakker. Op de percelen F-1974 en F-2302 is sprake van een vergunning voor 18 ligplaatsen 

ten behoeve van dagrecreatie. Daarnaast is 1 elektriciteitskast en 18 bergkisten aanwezig. Indie-

ner wil de bestemming graag wijzigingen zodat er 6 zomerhuizen mogelijk zijn. De betreffende 

percelen zijn in het ontwerpbestemmingsplan Kievitsbuurten bestemd als 'Groen-

landschapswaarden' en 'Water'. Het bestemmingsplan maakt het niet mogelijk om een nieuw re-

creatiewoning op te richten. De realisatie en vervolgens verhuur van recreatieverblijven maakt 

het mogelijk, door het creëren van financiële ruimte, om het beheer en behoud van legakkers en 

daarmee samenhangende natuurwaarden te bekostigen.  

2. Indiener vind het daarbij merkwaardig dat het bestemmingsplan ervan uit gaat dat de komende 

10 jaar niets zou veranderen, terwijl de situatie aangaande de legakkers juist enorm onderhevig 

is aan veranderingen. In de toelichting geeft de gemeente zelf aan dat de Kievitsbuurten te kam-

pen heeft met ernstige bedreigingen van haar cultuurlandschappelijke, ecologische en recreatie-

ve waarden en van het beheer. Indiener wil nog eens naar voren brengen dat juist de toevoeging 

van (een nader te bepalen aantal) recreatiewoningen zorgen voor de benodigde financiële mid-

delen waarmee het onderhoud en beheer van de legakker bekostigd kan worden. 

3. In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt nu een toekomstvisie op het gebied die kan zorgen 

voor een onderbouwing van het beheer van de legakkers. Om de legakkers in stand te houden 

zal de gemeente mogelijkheden moeten bieden aan de eigenaren om dit te kunnen doen. Een 

conserverend bestemmingsplan biedt daar niet voldoende ruimte voor, een conserverend be-

stemmingsplan legt de huidige situatie vast en laat geen toekomstige ontwikkelingen toe. 

4. Indiener verzoekt in het algemeen het bestemmingsplan aan te passen zodat de ambities van de 

provincie, zoals aangegeven in de Visie recreatie en Toerisme 2020, hierin ook duidelijk naar vo-

ren komen. De provincie Utrecht geeft in haar Visie Recreatie en Toerisme 2020, de aantrekkelij-

ke regio, hier echter wel de kaders voor die de gemeente op zou kunnen pakken, maar die nu 

missen in het ontwerpbestemmingsplan. Eén van de ambities die de provincie heeft ten aanzien 

van recreatie en toerisme is 'vernieuwing van natuur'. Dit is een ambitie waarbij de wensen voor 

uitbreiding en vernieuwing van de aanwezige verblijfs- en dagrecreatie regelmatig botsen met de 

natuurdoelstellingen en de bijbehorende regeling. Hierdoor is spanning ontstaan tussen ontwik-

keling en behoud, terwijl de provincie erkent dat beide elkaar nodig hebben. Indiener is van me-

ning dat de ambitie natuurwinst in combinatie met innovatie voldoende handvatten voor de ge-

meente biedt om toe te passen in het bestemmingsplan Kievitsbuurten. Het bestemmingsplan 

zou bijvoorbeeld voorwaarden ten aanzien van natuurontwikkeling of landschapsbeheer kunnen 

verbinden aan het oprichten van één of meerdere recreatiewoningen. Hiervoor worden draagvlak 

en mogelijkheden gecreëerd om de legakkers in stand te houden. 

5. Een tweede ambitie die de provincie heeft voor 2020 vanuit de Visie is 'landschap beter beleven' 

is het beter beleefbaar maken van het groen-blauwe landschap en het verbeteren van de aan-

sluitingen tussen de Plassen, maar ook het breed voorhanden zijn van accommodaties op, aan 



55 
 

en nabij het water om te overnachten, te eten en te drinken. De provincie ziet hierin een duidelij-

ke rol voor ondernemers.  

 

Commentaar: 

1. In hoofdzaak herhalen wij onze reactie uit de Nota Inspraakreacties en Vooroverleg: Het uit-

gangspunt van het voorliggende bestemmingsplan is om geen nieuwe recreatieverblijven toe te 

staan. Aanvullend op het standpunt dat we geen nieuwe recreatieverblijven mogelijk maken, zien 

wij geen winst in het inleveren van bergkisten voor nieuwe verblijfsmogelijkheden 

2. Indiener schetst terecht enkele uitdagingen die spelen in het gebied, deze zaken zijn ook ge-

noemd in de toelichting. Ook de recreatieve belangen gaan ons aan en bepalen mede het ge-

meentelijk beleid. Indiener gaat echter voorbij aan het feit dat het plangebied geheel onderdeel 

uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS), en deels ook aangewezen is als 

Vogelrichtlijngebied in het kader van Natura 2000. Een toename van recreatieverblijven conflic-

teert met deze gebiedsbescherming, zo benadrukt ook de provincie in haar vooroverlegreactie en 

zienswijze. 

3. In de toelichting wordt aangegeven dat de doelstelling van de actualisatie is om een actueel toet-

singskader te bieden, en dat de beleidslijn daarom hoofdzakelijk conserverend van aard is. In pa-

ragraaf 4.1.2 van de toelichting wordt helder verwoord dat voor het hele plassengebied (Oostelij-

ke Vechtplassen) een brede toekomstdiscussie wordt gevoerd, die moet leiden tot een breed ge-

dragen visie. Daarin komen ook de uitdagingen aan bod die indiener in zijn zienswijze verwoord. 

Tot welke aanbevelingen voor de Kievitsbuurten dit leidt is nog onbekend, maar gemeente 

Stichtse Vecht heeft reeds toegezegd daar zo nodig het bestemmingsplan opnieuw voor te her-

zien. 

4. Inspreker doelt op pagina 24 en 25 van deze beleidsnotitie en ziet bijvoorbeeld mogelijkheden 

voor het toevoegen van recreatiewoningen in ruil voor natuurontwikkeling of landschapsbeheer. 

Dit is input die meegenomen kan worden in de toekomstvisie voor de Kievitsbuurten. Voor nu is 

deze ambitie onvoldoende uitgewerkt en niet passend bij de conserverende aard van het be-

stemmingsplan. Ook is het zeer de vraag in hoeverre het mogelijk is in de Kievitsbuurten, gelet 

op de gebiedsbescherming vanuit Natura2000 en de Ecologische Hoofdstructuur. Juist op dit 

punt laat de provincie via haar zienswijze blijken zeer kritisch te zijn. 

5. De gemeente is bekend met de ambitie van de provincie met betrekking tot 'landschap beter 

beleven'. Dit is een thema dat verder uitgedacht dient te worden. In de Toekomstvisie zal hier 

verder op in worden gegaan. De eerste stappen met betrekking tot de Toekomstvisie zijn gezet. 

Het zal nog wel enige tijd kosten dat de Toekomstvisie in definitieve vorm gereed is. De gemeen-

te is al enkele jaren bezig met het opstellen van het bestemmingsplan en wil deze nu laten vast-

stellen om zo ook in een actueel juridisch-planologisch kader te kunnen voorzien. De gemeente 

zal de toelichting aanvullen met een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de 

Toekomstvisie. 

 

Conclusie: 

1. Geen aanpassingen. 
2. Geen aanpassingen. 
3. Geen aanpassingen. 
4. Geen aanpassingen.  
5. De toelichting wordt aangevuld met de actuele stand van zaken met betrekking tot de toekomst-

visie.  
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48. Q. Woerden en W. Woerden, G. van Nijenrodestraat 34 in Breukelen 

 

Korte samenvatting zienswijze: 

Indiener verzoekt het op perceel F-39 als 'specifieke vorm van recreatie  - berging' aangeduide 

bouwwerk te veranderen in 'specifieke vorm van recreatie-recreatiewoning'. Met het verlenen van de 

bouwvergunning in 1987 is impliciet het gebruik als recreatieverblijf toegekend, het gebruik wordt 

door vorm en bouwwijze immers voldoende aangetoond. Indiener is van mening, dat de duiding 're-

creatieverblijf' net zo toepasselijk is - zo niet meer - op het huisje annex berging van indiener, als op 

een van de in dit ontwerpbestemmingsplan nieuw bestemde recreatiewoningen. Volgens indiener is 

er sprake van ongelijkheid indien illegale bouwwerken de status recreatieverblijf, krijgen, terwijl het 

bouwwerk van indiener, welke al 30 jaar wordt gebruikt als recreatieverblijf deze niet krijgt. Indiener 

concludeert dat aan de voorwaarden, zoals aantoonbare aanwezigheid ten tijde van de vaststelling 

van het vigerend bestemmingsplan of naderhand met vergunning gerealiseerd en/of het feitelijke 

gebruik, voor opwaardering naar de bestemming 'specifieke vorm van recreatie - recreatiewoning' is 

voldaan. 

 

Commentaar: 

De gemeente deelt de bewering dat het betreffende gebouw op basis van een 'subjectieve indicatie' 

is bestemd niet. Voorafgaand aan de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan zijn alle perce-

len zeer grondig geïnventariseerd. Daarna heeft een wettelijke bestemmingsplanprocedure met in-

spraak en overleg plaatsgevonden, waarin het betreffende perceel bij besluit van de gemeenteraad 

geen aanduiding voor verblijfsrecreatie heeft gekregen. Dit besluit vormt de basis voor het ontwerp-

bestemmingsplan Kievitsbuurten, met de genoemde en latere inventarisaties als naslagwerk.  

Indiener spreekt voorts over een ongelijke behandeling tussen gebouwen die destijds als berging of 

verblijf zijn geïnventariseerd, omdat de bouwmogelijkheden sterk uiteenlopen. Echter zijn de bouw-

mogelijkheden voor recreatieverblijven gelijk aan het vigerende bestemmingsplan (Landelijk Gebied 

Oost 1978, 1e herziening), terwijl de regels voor bergingen in algemene zin zijn verruimd. 

Het standpunt dat de vergunning uit 1987 impliciet een gebruik als recreatieverblijf toestaat, onder-

schrijven wij niet. Hier zouden de vorm en bouwwijze volgens indiener aanleiding toe geven. Echter is 

de bouwvergunning op grond van het overgangsrecht verleend, waarbij artikel 26 lid 3 van het vige-

rende bestemmingsplan van toepassing is. Hierin is geregeld dat het niet is toegestaan het strijdige 

gebruik (ten tijde van het ter inzage liggen van het ontwerpbestemmingsplan in 1977) naar aard te 

vergroten of te verzwaren. Het in gebruik nemen van een berging als recreatieverblijf moet naar aard 

als een verzwaring worden gezien. 

 

Conclusie: 

Geen aanpassingen.  
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3. Ambtshalve wijzigingen 
 

 

3.1 Verbeelding 
Nr. Aanpassing Motivering 

1. Op diverse plaatsen zijn legakkers gecorrigeerd. Technische correctie van de verbeel-

ding. De wijziging betreft geen wijziging 

van beleid. 

2. De recreatiewoning op perceel F-1355 wordt 

aangeduid met (sr-34). 

 

Op de recreatiewoning op perceel F-

1355 (binnen bestemming Natuur - 

Landschapswaarden) is per abuis 

aangeduid met (sr-ber) terwijl deze 

aangeduid had moeten worden met 

(sr-..) met een nummer. 

3. De berging op perceel F-452 is op de juiste plek 
op de legakker aangeduid.  

De berging was abusievelijk binnen de 
bestemming Water komen te liggen.  

 

3.2 Regels 
 

Artikel Aanpassing Motivering 

1.40; 
4.1e; 
4.3a; 
5.3.2a; 
5.4b; 
6.3.2a; 
6.4b; 
11.1b; 
11.2.2 
a1 en 
a2; 
11.5.3 

In diverse artikelen wordt het begrip 'land-
schappelijke waarden' vervangen door 
'landschapswaarden'. 

Er worden nu onbedoeld twee be-
grippen door elkaar gebruikt terwijl 
steeds hetzelfde wordt bedoeld. 
Gekozen wordt het begrip 'land-
schapswaarden' te hanteren en 
daarmee aan te sluiten bij de titels 
van de bestemmingen. 

1.45 Een 3e en 4e categorie moet worden toege-

voegd aan het begrip peil:  

 voor een bouwwerk op een perceel, gele-

gen op een eiland: de bovenkant van het 

afgewerkte maaiveld van het aansluitend 

terrein; 

 voor een drijvend object (zoals een recrea-

tieark): de waterlijn ter plaatse van het ob-

ject. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

1.55 Plankieren en vlonders worden uit elkaar ge-

haald: 

 

Vlonder 

een losliggend terras of verharding op het land. 

 

Plankier 

een op het land gelegen constructie, die dient 

Technische correctie van de regels. 

Een plankier is een constructie (en dus 

bouwwerk) en vlonders leg je aan als 

verharding De wijziging betreft geen 

wijziging van beleid.  
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als terras of verharding. 

1.60 Begrip ‘werk’ komt te vervallen. Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 
1.62 Begrip ‘woonschip’ komt te vervallen. Zie 2.6. Begrippen worden in overeen-

stemming gebracht met elkaar. 

1 extra Er wordt een definitie voor 'windscherm' toege-

voegd: 

 

Windscherm 

een afscheiding bij terras of tuinzitje, groten-

deels uitgevoerd in glas of ander doorzichtig 

materiaal. 

Definitie wordt toegevoegd, om te voor-

komen dat de bouwmogelijkheid uit 

5.2.2 f wordt misbruikt als erf- of per-

ceel afscheiding.  

2.4 2.4 schrappen. 2.5 en 2.6 worden vernummert 

in 2.4 en 2.5. 

Deze bepaling is geschreven voor ge-

bouwen, maar voor gebouwen kent het 

BP geen lengte-, breedte en diepte-

voorschriften. Die zijn er wel voor stei-

gers (bouwwerk geen gebouw zijnde), 

maar daarop is de wijze van meten niet 

toepasbaar.  

2.5  Ook afdakjes en overstekken van meer dan 1 m 
worden meegerekend. 

Regeling opgenomen omdat een over-

stek om architectonische redenen wen-

selijk kan zijn, maar niet bedoeld is als 

overkapping. 

2.6  Woonark wordt vervangen door recreatieark. Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

3.3.1 f; 

3.3.2; 

3.5.2 g; 

11.3 d 

In diverse artikelen zijn de verwijzingen niet 

correct. 
Technische correctie van de regels. 

4.1 f; 

5.1 k; 

5.2.1 d;  

5.2.2 f; 

5.5.1 f; 

6.1 k; 

6.2.1 d; 

6.2.2 e; 

6.5.1 f; 

11.2.1c; 

11.5.1 e 

In diverse artikelen wordt ‘oever’ voor oeverbe-

schoeiingen tussen haakjes geplaatst.  

Technische correctie van de regels. 

4.3 c Na het woord 'gronden' wordt toegevoegd 

'voor'. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

5.1 f,  

5.2.1 a 
De naam van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - recreatiewoning' wordt gewijzigd 

in 'recreatiewoning'. 

Op de verbeelding had de genoemde 

aanduiding al de naam 'recreatiewo-

ning'. Hierdoor was er een discrepantie 

tussen de regels en de verbeelding, 

met deze wijziging is dit weggenomen.  

5.1 k Plankieren, steigers en botenhellingen worden 

toegevoegd. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-
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leid. 

5.2.1 b, 

c 

5.2.2 d 

5.2.1 b: bergingen uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

berging', of bij recreatiewoningen . 

5.2.1 c: laten vervallen. 

5.2.2 d: woord 'bestaande' schrappen. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

5.2.1 d Toevoegen: (oever)beschoeiingen, plankieren, 

steigers en botenhellingen. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

5.2.2 Extra sub (zie ook opmerking over 5.4 d): Bij 

elke recreatiewoning mogen plankieren worden 

gebouwd met een gezamenlijk oppervlakte van 

niet meer dan 40 m². 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

5.2.2 e  Wijkt af van 11.2.2 

1. 'totale' veranderen in 'gezamenlijke'. 

2. '1,5 m' veranderen in '1,2 m' . 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

5.2.2 f Schrappen lengtemaat dekplank Gedereguleerd omdat geen risico be-

staat op grote nadelige effecten.  

5.4 d Het gebruik van tegels, vlonders, plankieren en 

andere vormen van verharding met een geza-

menlijke oppervlakte van meer dan 40 m² per 

perceel is niet toegestaan. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

5.5.1 h De zinsnede 'kappen of rooien van bomen of 

andere opgaande beplanting alsmede het ver-

wijderen' vervalt. 

Gedereguleerd in lijn met de nieuwe 

bomenverordening. 

5.5.2 b, 

6.5.2 b 

Hier wordt 'legaal' toegevoegd tussen reeds en 

in uitvoering. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

6.2.1 b, 

c 

6.2.2 d 

6.2.1 b: bergingen uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

berging', of bij recreatiewoningen. 

6.2.1 c: laten vervallen. 

 

6.2.2 d: woordje 'bestaande' schrappen. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

6.2.2 Zie opmerkingen over 5.2.1 b, 5.2.1 c en 5.2.2 

d. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

6.2.2 e Schrappen lengtemaat dekplank. Gedereguleerd omdat geen risico be-

staat op grote nadelige effecten. 

6.3.2 Conform 5.3.2. Zie 5.3.2. 

6.5.1 h De zinsnede 'kappen of rooien van bomen of 

andere opgaande beplanting alsmede het ver-

wijderen' vervalt. 

Gedereguleerd in lijn met de nieuwe 

bomenverordening. 

6.5.2 

extra 
Sub c wordt toegevoegd:  

'vervanging van reeds bestaande verharding 

betreffen, waarbij de bestaande oppervlakte 

niet wordt uitgebreid.' 

Technische correctie van de regels, 

zodat bestaande verharding kan wor-

den vervangen.  

11.1.d Wordt gewijzigd in: 'ter plaatse van de aandui-

ding 'specifieke vorm van recreatie - recreatie' 

en specifieke vorm van recreatie - 69 tot en met 

73 of 75': tevens recreatiearken; '. 

Technische wijziging. Nummer 74, 76 

tot en met 79 komen niet voor binnen 

de bestemming. 

11.2.1 b 'die direct grenzend aan de bestemming Water Technische correctie van de regels. De 
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binnen de bestemming Groen - Landschaps-

waarden staat' veranderen in 'in de bestemming 

Groen - Landschapswaarden' . 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.2.1 c Toevoegen: 'dekplanken op oeverbeschoeiin-

gen'. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.2.2 a 

1 

Bestemming Groen wordt niet goed aangehaald 

 'landschappelijke'. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.2.2 Hier wordt ook regeling opgenomen voor dek-

planken, gelijk aan 5.2.2 f. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.3 a Exclusief omloop. Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.3 c Wordt gewijzigd in: 'ter plaatse van de aandui-

ding 'specifieke vorm van recreatie - 69 tot en 

met 73 of 75' is het toegestaan een recreatieark 

af te meren waarvan de goot- en bouwhoogte 

en oppervlakte niet meer bedraagt dan de in 

bijlage 1 opgenomen goot- en bouwhoogte en 

oppervlakte;' 

Technische wijziging. Nummer 74, 76 

tot en met 79 komen niet voor binnen 

de bestemming. 

11.3 e 'in de lengterichting' wordt verwijderd. Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.3 i Tweede deel artikel vanaf 'tenzij' vervangen 

wordt door: 

 

'met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 

'ligplaats' of indien het gebruik anderszins rech-

tens (Ligplaatsenbeleid pleziervaartuigen Plas-

senschap Loosdrecht e.o.) is toegestaan'. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

11.5.2 b Hier wordt 'legaal' toegevoegd tussen reeds en 

in uitvoering. 

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

17.2.b Het begrip ‘locatie’ wordt vervangen door  ‘per-

ceel’.  

Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

18 b Ten behoeve van de leesbaarheid is dit artikel 

geherformuleerd. 
Technische correctie van de regels. De 

wijziging betreft geen wijziging van be-

leid. 

 

3.3 Toelichting 
Par. Aanpassing Motivatie 

2.4 Enkele tekstuele aanpassingen  Het Plassenschap heeft enkele tekstuele 

aanpassingen doorgegeven. De wijzi-

gingen betreffen geen wijzigingen van 

beleid. 

5.1 

 

De derde zin onder toekomstige situatie water-

kwantiteit wordt veranderd in: 'Het bestem-

mingsplan maakt het wel mogelijk dat bij de 

De naamgeving van de bestemming is in 

de zin foutief. 
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bestaande recreatiewoningen in de bestem-

ming 'Groen -landschapswaarden' bijgebou-

wen van ….'. 

6.4 De eerste zin onder Bos-, Cultuur- natuur en 

landschapswaarden wordt veranderd in: 'De 

voor 'Bos - Cultuur-natuur- en landschaps-

waarden …' 

De naamgeving in de zin was foutief. 

6.4 De eerste zin onder Groen - landschapswaar-

den wordt veranderd in: 'De voor 'Groen - 

landschapswaarden …' 

De naamgeving in de zin was foutief. 

6.4 De eerste zin onder Natuur - landschapswaar-

den wordt veranderd in: 'De voor 'Natuur - 

landschapswaarden …' 

De naamgeving in de zin was foutief. 

6.4 De zin onder de kop 'Water - Natuur- en Land-

schapswaarden' wordt veranderd in: 'Ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - 69, 73 tot en met 75 is ten 

hoogste …'   

De genoemde cijfers zijn aangepast aan 

de cijfers die voorkomen op de verbeel-

ding. 
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4. Staat van wijzigingen 
 
Op de verbeelding, in de regels en/of in de toelichting van het bestemmingsplan 'Kievitsbuurten' 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'. 

 

4.1  Verbeelding 
Nr. Omschrijving Aanleiding 

1. Aanbrengen van een aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - berging' ter 

plaatse van de bergkist aan de uiterste westkant van perceel met kadastraal 

nummer F-1473 met een oppervlakte van 150 cm bij 90 cm.  

2.1 

2. Aanduiding (sr-43) op de verbeelding wordt vergroot conform de toegestuur-

de informatie. 

2.2 

3. Op de verbeelding wordt op perceel F-1439 een aanduiding (sr-ber) toege-

voegd ten behoeve van de vergunde berging. 

2.3 

4. De legakkers binnen percelen met kadastrale nummers F-76, F-434, F-1067, 

F-1615, F-1616, F-1660, F-1693, F-1695 en F-1811, en daarmee de be-

stemmingslegging, worden op de verbeelding aangepast conform de feitelijke 

situatie en het vigerende bestemmingsplan. 

2.4, 2.26, 

2.32, 2.33, 

2.35b, 2.43 

5. Op het perceel behorende bij Nieuweweg 9 wordt een bouwvlak van 2,2 m bij 

5 m toegevoegd ten behoeve van de bestaande toiletunit. 

2.6 

6. De meest oostelijk aanduiding voor een berging op perceel F1606 wordt ver-

wijderd. 

2.7 

7. Aanduiding (sr-74) op perceel F-436 zal worden uitgebreid en aangepast aan 

de nieuwe situatie, conform de aanvraag omgevingsvergunning.  
2.9 

8. De locatie van de aanduiding (sr-ber) op legakker met kadastraal nummer F-

1346 wordt veranderd. 

2.10 

9. De legakker binnen perceel met kadastraalnummer F-1346 wordt aan de 

oostzijde vergroot op basis van de plankaart van het vigerend bestemmings-

plan. 

2.10 

10. De aanduiding voor de recreatiewoning en voor het botenhuis op kadastraal 

perceel F-2338 worden gecorrigeerd. 

2.12 

11. De kleine inloop haven op kadastraal perceel F-1808 komt te vervallen. 2.15 

12. De aanduiding (sr-ber) op kadastraal perceel F-1464 zal worden gewijzigd in 

(sr-80). 

2.16 

13. Het zuidelijke deel van perceel F-1463 wordt gewijzigd van 'Natuur - Land-

schapswaarden' in de bestemming 'Tuin'. 

2.16 

14. De bestemming van het voormalige recreatieverblijf ter plaatse van adres De 

Meent 4 en de bijbehorende berging worden bestemd als 'Wonen'. Een deel 

van het perceel dat in gebruik is als tuin wordt bestemd als 'Tuin'. De aandui-

ding van het bijgebouw verdwijnt. 

2.19 

15. Op het perceel F-1566 en F-1567 wordt ten behoeve van één berging een 

aanduiding (sr-ber) opgenomen.  

2.21 

16. De bestemming van het voormalige recreatieverblijf ter plaatse van adres De 

Meent 2 en bijbehorende berging worden bestemd als 'Wonen'. Een deel van 

2.22 
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het perceel dat in gebruik is als tuin wordt bestemd als 'Tuin'. 

17. De vormen van de legakker F-1197 en F-1198 worden aangepast aan de 

hand van recent kaartmateriaal en luchtfoto's.  

2.23, 2.39 

18. De vormen van de legakker behorende bij F-2251 en F-2252 worden aange-

past aan de hand van recent kaartmateriaal en luchtfoto's. 

2.25 

19. De aanduidingsvlakken voor de recreatiewoningen behorende bij adres Plas-

sen 23 worden aangepast. 

2.26 

20. Aanpassen aanduiding van oostelijke berging in (sr-boh) en (sr-slv). Tevens 

wordt de aanduiding van de twee bouwwerken op het perceel, de berging en 

het botenhuis licht gewijzigd, zodat deze overeenkomt met de feitelijke situa-

tie. 

2.27 

21. De bestemming 'Water' wordt gewijzigd in de bestemming 'Water - Natuur- 

en Landschapswaarden''. 

2.28 

22. De aanduiding ligplaats (lp) ter plaatse van adres Scheendijk 2 wordt uitge-

breid. 

2.31 

23. De strook waarvoor geldt 'specifieke vorm van recreatie - buitenopslag on-

gemotoriseerde boten' binnen de bestemming ‘Natuur – Landschapswaar-

den’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’. Tevens 

wordt de bestemming verbreed van 10 naar 15 meter. Hiermee komt de aan-

duiding ‘specifieke vorm van recreatie – buitenopslag ongemotoriseerde bo-

ten’ te vervallen.  

2.31 

24. De bestemmingslegging van de bestemmingen Wonen en Tuin worden ter 

plaatse van het adres Scheendijk 2 aan de noordzijde vergroot. 

2.31 

25. De aanduiding (sr-79) wordt vergroot. 2.31 

26. Een aanduiding (sr-81) wordt toegevoegd. 2.31 

27. Op perceel F-1695 wordt een aanduiding voor een recreatieark (sr-rea) toe-

gevoegd. 

2.32 

28. De aanduidingen voor twee bergingen en een botenhuis op perceel F-1811 

wordt verplaatst naar de goede locatie. 

2.32 

29. Het aanduidingsvlak voor de recreatiewoning op perceel F-1415 wordt ver-

groot en aangepast. 

2.34 

30. Ter plaatse van de kleine berging op perceel F-1670/1671 wordt een aandui-

ding (sr-ber) toegevoegd. 

2.37 

31. De aanduiding (sr-28) wordt gewijzigd in de aanduiding (sr-ber). 2.37 

32. De aanduiding op perceel F-1198 wordt vergroot en verlegd. 2.39 

33. Op perceel F-1770 zal een doorgang op de verbeelding worden toegevoegd. 

De doorgang op perceel F-1805 zal worden verwijderd. 

2.41 

34. De berging op kadastraal perceel F-2278 zal worden aangeduid met een 

aanduiding (sr-ber).  

2.42 

35. Het aanduidingsvlak voor het recreatieverblijf op perceel F-391 wordt aange-

past. 

2.46 

36. Het aanduidingsvlak voor het botenhuis op perceel F-391 wordt aangepast. 2.46 

37. Op diverse plaatsen zijn legakkers gecorrigeerd. 3.1 

38. De recreatiewoning op perceel F-1355 wordt aangeduid met (sr-34). 3.1 

39. De berging op perceel F-452 is op de juiste plek op de legakker aangeduid.  3.1 
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4.2  Regels 
No. Omschrijving Aanleiding 

1. Artikel 1.22 komt te vervallen. 2.7 

2. Artikelen 1.23 t/m 1.62 worden door genummerd. 2.7 

3. Artikel 1.40 wordt gewijzigd in: ‘de waarden die een gebied ontleent aan zijn 

visueel waarneembare verschijningsvorm, die wordt bepaald door de onder-

linge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur, 

waaronder openheid, het karakteristieke legakkerpatroon met lange akkers, 

trekgaten, kenmerkende land-waterverhoudingen en oude stroomruggen.’ 

2.5, 2.7 

4. In artikelen 1.40, 4.1 e, 4.3 a, 5.3.2 a, 5.4 b, 6.3.2 a, 6.4 b, 11.1 b, 11.2.2 a1 

en a2 en 11.5.3 wordt het begrip 'landschappelijke waarden' vervangen door 

'landschapswaarden'. 

3.2 

5. De definitie zoals opgenomen in artikel 1.44 (onderkomen) wordt gewijzigd in: 

'voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en 

vaartuigen, kampeermiddelen, woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, 

voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken.' 

2.7 

6. Aan artikel 1.45 worden twee punten toegevoegd: 

 voor een bouwwerk op een perceel, gelegen op een eiland: de bovenkant 

van het afgewerkte maaiveld van het aansluitend terrein; 

 voor een drijvend object (zoals een recreatieark): de waterlijn ter plaatse 

van het object. 

3.2 

7. Er wordt een nieuw artikel 1.47 toegevoegd voor het begrip ‘plankier’ met de 

volgende omschrijving: 

‘een op het land gelegen constructie, die dient als terras of verharding.’ 

3.2 

8. De omschrijving van artikel 1.55 vlonder wordt aangepast in: 

‘een losliggend terras of verharding op het land. 

3.2 

9. Artikel 1.60 met een definiëring van het begrip ‘werk’ komt te vervallen.  3.2 

10.  Er wordt een nieuw artikel 1.60 toegevoegd voor het begrip ‘windscherm’ met 

de volgende omschrijving: 

‘een afscheiding bij terras of tuinzitje, grotendeels uitgevoerd in glas of ander 

doorzichtig materiaal.’ 

3.2 

11. Artikel 1.62 met een definiëring van het begrip ‘woonschip’ komt te vervallen. 3.2 

12. Artikel 2.4 wordt geschrapt.  3.2 

13. De tekst van artikel 2.5 oppervlakte van een bouwwerk wordt gewijzigd in: 

‘tussen de buitenwerkse gevelvlakken, waarbij afdakjes en overstekken van 

meer dan 1 meter worden meegerekend, en/of het hart van de scheidingsmu-

ren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 

bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.’ 

3.2 

14. In artikel 2.6 wordt ‘woonark’ vervangen door ‘recreatieark’.  3.2 

15. Artikelen 2.5 en 2.6 worden vernummert in artikel 2.4 en 2.5. 3.2 

16. Sub b van artikel 3.1 komt te vervallen. De sub c t/m j van artikel 3.1 worden 

vernummert in b t/m i.  

2.31 

17. In artikelen 3.3.1 f, 3.3.2, 3.5.2 g en 11.3 d worden de verwijzingen gewijzigd, 

zodat wordt verwezen naar het juiste subartikel. 

3.2 

18. Sub i van artikel 3.7.1 wordt aangepast in 'de bestaande natuur-, landschaps- 

en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in lid 3.1 onder d niet oneven-

redig worden aangepast'. 

2.31 

19. In artikelen 4.1 f, 5.1 k, 5.2.1 d,  5.2.2 f, 5.5.1 f, 6.1 k, 6.2.1 d, 6.2.2 e, 6.5.1 f, 3.2 
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11.2.1 c en 11.5.1 e wordt het begrip ‘oeverbeschoeiingen’ gewijzigd in ‘(oe-

ver)beschoeiingen’. 

20. Artikel 4.3 onder a wordt gewijzigd in: 'het opslaan of opgeslagen hebben in 

enigerlei vorm van goederen en materialen van welke soort dan ook, anders 

dan ter plaatse noodzakelijk voor de uitoefening van de in lid 4.1 genoemde 

functies of voor het behoud en/of herstel van de ter plaatse voorkomende dan 

wel de daaraan eigen cultuurhistorische, landschappelijke en natuurweten-

schappelijke waarden, is niet toegestaan;'  

2.7 

21. Artikel 4.3 onder b wordt gewijzigd in: 'het aanwezig of opgeslagen hebben 

van één of meer aan hun gebruik onttrokken, gerede dan wel onklare machi-

nes, voer- of vaartuigen, dan wel onderdelen daarvan, is niet toegestaan;' 

2.7 

22. In artikel 4.3 onder sub c wordt na het woord ‘gronden’ het woord ‘voor’ toe-

gevoegd.  

3.2 

23. In artikel 5.1 f en 5.2.1 a wordt de naam van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - recreatiewoning' wordt gewijzigd in 'recreatiewoning'. 

3.2 

24. Sub k van artikel 5.1 wordt gewijzigd in: 

‘k. (oever)beschoeiingen, plankieren, steigers en botenhellingen. 

3.2 

25. Sub b van artikel 5.2.1 b wordt gewijzigd in: 

‘bergingen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - berging', of bij recreatiewoningen.’ 

3.2 

26. Sub c van artikel 5.2.1 c komt te vervallen. 3.2 

27. Sub d van artikel 5.2.1 wordt vernummert naar c en wordt gewijzigd in: ‘vlon-

ders, perceelafscheidingen, aangebouwde windschermen, dekplanken op 

(oever)beschoeiingen en nutskasten, (oever)beschoeiingen, plankieren, stei-

gers en botenhellingen.’ 

3.2 

28. In artikel 5.2.2 onder sub d komt het woord ‘bestaande’ te vervallen. 3.2 

29. In artikel 5.2.2 e wordt gewijzigd in: ‘ 

1. met een gezamenlijke oppervlakte binnen de bestemming Water – Na-

tuur- en Landschapwaarden , van niet meer dan 15 m²; 

2. met een breedte, inclusief gedeelten gelegen binnen de bestemming 

Water – Natuur- en Landschapwaarden, van ten hoogste 1,2 m; 

3. tot maximaal 3 m uit de oever.’  

2.28, 3.2 

30. In artikel 5.2.2 f wordt in de tabel achter ‘Dekplank op (oever)beschroeiingen’ 

onder ‘Overige afmetingen’ alleen ‘max. 30 cm breed’ gehandhaafd en komt 

‘max. 5 m lengte’ te vervallen. 

3.2 

31. Aan artikel 5.2.2 wordt een nieuw sub h toegevoegd: ‘h. bij elke recreatiewo-

ning mogen plankieren worden gebouwd met een gezamenlijk oppervlakte 

van niet meer dan 40 m².’ 

2.5, 2.7, 3.2 

32. Aan artikel 5.3.2 en artikel 6.3.2 worden toegevoegd: 'f. raampartijen, keu-

kenblokken en slaapgelegenheden zijn niet toegestaan.' 

2.7, 2.17, 

2.30, 3.2 

33. De tekst van artikel 5.4 d wordt gewijzigd in: 

‘het gebruik van tegels, vlonders, plankieren en andere vormen van verhar-

ding met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 40 m² per perceel is 

niet toegestaan;’  

2.5, 2.7, 3.2 

34. De tekst van artikel 5.5.1 h wordt gewijzigd in: 

‘het verwijderen van oevervegetaties;’ 

3.2 

35. Punt 2 van artikel 5.5.2 onder sub b wordt gewijzigd in: 

‘reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

3.2 
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plan.’ 

36. Artikel 6.1 onder g wordt gewijzigd in: 'ter plaatse van de aanduidingen 'spe-

cifieke vorm van recreatie - 5 tot en met 27, 29 tot en met 68, 74 en 76 tot en 

met 81': verblijfsrecreatie; ' 

2.16, 2.31, 

3.2 

37. Artikel 6.2.1 onder a wordt gewijzigd in: 'ter plaatse van de aanduiding 'speci-

fieke vorm van recreatie - 5 tot en met 27, 29 tot en met 68, 74 en 76 tot en 

met 81: ten hoogste één recreatiewoning; ' 

2.16, 2.31, 

3.2 

38. Sub b van artikel 6.2.1 b wordt gewijzigd in: 

‘bergingen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - berging', of bij recreatiewoningen.’ 

3.2 

39. Sub c van artikel 6.2.1 c komt te vervallen. 3.2 

40. Sub d van artikel 6.2.1 wordt vernummert naar c en wordt gewijzigd in: ‘vlon-

ders, perceelafscheidingen, aangebouwde windschermen, dekplanken op 

(oever)beschoeiingen en nutskasten, (oever)beschoeiingen, plankieren, stei-

gers en botenhellingen.’ 

3.2 

41. In artikel 6.2.2 onder sub d komt het woord ‘bestaande’ te vervallen. 3.2 

42. In artikel 6.2.2 e wordt in de tabel achter ‘Dekplank op (oever)beschroeiingen’ 

onder ‘Overige afmetingen’ alleen ‘max. 30 cm breed’ gehandhaafd en komt 

‘max. 5 m lengte’ te vervallen. 

3.2 

43. De tekst van artikel 6.5.1 h wordt gewijzigd in: 

‘het verwijderen van oevervegetaties;’ 

3.2 

44. Punt 2 van artikel 6.5.2 onder sub b wordt gewijzigd in: 

‘reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtre-ding van het 

plan.’  

3.2 

45. Aan artikel 6.5.2 wordt een nieuw sub c toegevoegd: 

'vervanging van reeds bestaande verharding betreffen, waarbij de bestaande 

oppervlakte niet wordt uitgebreid.' 

3.2 

46. Punt c van de bestemmingsomschrijving artikel 7.1 wordt gewijzigd in: 'bij 

deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeer- en nuts-

voorzieningen, water, toegangswegen, stalruimten, werkplaatsen voor onder-

houd en reparatie, andere dienstruimten en hijskranen.' 

2.11 

47. De tekst van artikel 7.2.1 onder sub b wordt gewijzigd in: 

‘bouwwerken ten behoeve van bijbehorende voorzieningen, zoals bedoeld in 

lid 7.1, onder c;’ 

2.11 

48. In artikel 7.2.2 wordt aan de tabel een regel voor ‘Hijskranen” toegevoegd 

met bijbehorende maximale bouwhoogte van 7 meter.  

2.11 

49. De tekst onder 7.3 wordt gezet onder 7.3.1 met titel ‘Ten behoeve van ha-

venkantoor’. 

2.6 

50. Aan artikel 7.3 wordt 7.3.2 met titel ‘Ten behoeve van mantelzorg’ toege-

voegd. Onder dit artikel wordt dezelfde regeling als onder 3.5.1 opgenomen. 

2.6 

51. De naam van artikel 11 'Water' veranderd in 'Water - Natuur- en Land-

schapswaarden' 

2.28 

52. De bestemmingsbeschrijving onder 11.1 verandert in: 'De voor 'Water - Na-

tuur- en Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: …' 

2.28 

53. Artikel 11.1 sub b wordt gewijzigd in: 

'ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatie' en 

specifieke vorm van recreatie - 69 tot en met 73 of 75': tevens recreatiear-

ken;' 

3.2 

file://maarssen.intra/dfs/users/haaks/Temp/crosslink%23Bestemmingsomschrijving
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54. Artikel 11.2.1 sub b wordt gewijzigd in: 

‘bij elke recreatieark ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van re-

creatie - recreatieark' en bij elke recreatiewoning in de bestemming bestem-

ming Groen - Landschapswaarden: bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals 

steigers en botenhellingen;' 

3.2 

55. Artikel 11.2.1 sub c wordt gewijzigd in: 

‘dekplanken op (oever)beschoeiingen.’ 

3.2 

56. Punt 1 van artikel 11.2.2 onder sub a wordt: 

‘met een gezamenlijke oppervlakte, inclusief de oppervlakte gelegen binnen 

de bestemming Groen - Landschapswaarden van niet meer dan 15 m²;’ 

3.2 

57. Aan artikel 11.2.2 wordt een nieuw sub b toegevoegd: 

‘de breedte van dekplanken op (oever)beschoeiing mag niet meer bedragen 

dan 30 cm.’ 

3.2 

58. Artikel 11.3 sub a wordt gewijzigd in: 

‘ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatieark' is 

het toegestaan een recreatieark af te meren waarvan, buitenwerks gemeten 

exclusief omloop de lengte niet meer dan 16 m bedraagt, de breedte niet 

meer dan 4 m en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m bedraagt;’ 

3.2 

59. Artikel 11.3 sub c wordt gewijzigd in: 

'ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 69 tot en met 

73 of 75' is het toegestaan een recreatieark af te meren waarvan de goot- en 

bouwhoogte en oppervlakte niet meer bedraagt dan de in bijlage 1 opgeno-

men goot- en bouwhoogte en oppervlakte;' 

3.2 

60. Artikel 11.3 sub e wordt gewijzigd in: 

‘een omloop bij een recreatieark is toegestaan tot een breedte van 1 m van 

de recreatieark;’ 

3.2 

61. Artikel 11.3 sub i wordt gewijzigd in: 

‘het gebruik als jachthaven of andere lig- of afmeerplaats voor vaartuigen of 

andere drijvende objecten, zoals boatsavers is niet toegestaan, met uitzonde-

ring ter plaatse van de aanduiding 'ligplaats' of indien het gebruik anderszins 

rechtens (Ligplaatsenbeleid pleziervaartuigen Plassenschap Loosdrecht e.o.) 

is toegestaan;’ 

3.2 

62. Aan artikel 11.4.1 wordt toegevoegd de zinsnede 'of voor zover dat kan lei-

den tot herstel van legakkers die aantoonbaar aanwezig zijn geweest maar 

door een natuurlijke oorzaak zijn verdwenen.' 

2.5, 2.7 

63. Artikel 11.5.1 wordt veranderd in: 'Het is verboden op of in de gronden van de 

bestemming Water - Natuur- en Landschapswaarden zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaam-

heden de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werk-

zaamheden uit te voeren: …'  

2.28 

64. Artikel 11.5.2 sub b wordt gewijzigd in: 

‘reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

plan.’ 

3.2 

65. Artikel 17.2 sub b wordt gewijzigd in: 

‘Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien 

de herbouw op dezelfde perceel plaatsvindt.’ 

3.2 

66. Artikel 18 b wordt gewijzigd in: 

‘de ligging van grens of richting van wegen en paden, ligging van bestem-

3.2 

file:///C:/Users/rsips.RHO/Documents/crosslink
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mings- en bouwgrenzen en grenzen van aanduidingen, als bij uitmeting blijkt 

dat hetgeen is aangeduid afwijkt ten opzichte van de werkelijke toestand, 

mits de afwijking niet meer bedraagt dan 5 meter.’ 

67. In bijlage 1 bij de regels vervalt de regel van (sr-28). 2.37 

68. In bijlage 1 wordt de aanduiding (sr-34) toegevoegd. Met adres Plassen Zuid 

417, perceel F-1355, bestemming N-LW, goothoogte 3,00 m, bouwhoogte 

4,00 m en oppervlakte 38,40 m².  

3.1 

69. In bijlage 1 bij de regels wordt het oppervlakte van de recreatiewoning met 

aanduiding (sr-36) gewijzigd in 8 m². 

2.14 

70. In bijlage 1 bij de regels wordt de goot- en bouwhoogte en het oppervlak van 

de recreatiewoning met aanduiding (sr-43) worden aangepast in respectieve-

lijk 2,81 m, 3,66 m en 28,75 m². 

2.2 

71. De maten voor (sr-48) in bijlage 1 worden gewijzigd in 2,70 m (goothoogte), 

6,00 m (bouwhoogte en 51,28 m² (oppervlakte). 

2.10 

72. In bijlage 1 bij de regels wordt de oppervlakte van de recreatiewoning met 

aanduiding (sr-53) gewijzigd in 40,95 m². 

2.33 

73. In bijlage 1 bij de regels wordt de bouwhoogte van de recreatiewoning met 

aanduiding (sr-77) gewijzigd in 2,85 m. 

2.31 

74. In bijlage 1 bij de regels worden de bouwhoogte en oppervlakte van de re-

creatiewoning met aanduiding (sr-78) gewijzigd in respectievelijk 2,85 m en 

16,10 m². 

2.31 

75. In bijlage 1 bij de regels worden de bouwhoogte en oppervlakte van de re-

creatiewoning met aanduiding (sr-79) gewijzigd in respectievelijk 4,40 m en 

31,50 m². 

2.31 

76. Aan de tabel in bijlage 1 bij de regels wordt een extra regel toegevoegd de 

aanduiding (sr-80) met de volgende gegevens ten aanzien van adres, per-

ceel, bestemming, goot- en bouwhoogte en oppervlakte: Scheendijk 1, F-

1664, N-LW, 2 m, 3 m en 7,50 m². 

2.16 

77. In bijlage 1 bij de regels wordt aanduiding (sr-81) toegevoegd met goot- en 

bouwhoogte van respectievelijk 3,00 m en 4,00 m en een oppervlakte van 50 

m². 

2.31 

 

 

4.3  Toelichting 
No. Omschrijving Aanleiding 

1. De toelichting zal worden geactualiseerd op basis van de laatste stand van 

zaken met betrekking tot de toekomstvisie en de zogenaamde Quickwin 

Veenslib. 

2.5, 2.33, 

2.46, 2.47 

2. Enkele tekstuele aanpassingen, op basis van opmerkingen van het Plassen-

schap, worden doorgevoerd. 

3.3 

3. De zinsnede onder 4.1.1 van de toelichting 'De kenmerkende ondiepe oevers 

en bijbehorende oeverbegroeiing uit het oude verveningslandschap… ' wordt 

vervangen door 'De oevervegetatie uit het oude verveningslandschap…'. PM  

2.7 

4. Er wordt een paragraaf 4.4 Bestemmingswijziging De Meent 2 toegevoegd, 

waarin wordt verwezen naar de bijlage Ruimtelijke Onderbouwing bestem-

mingswijzigingen De Meent 2.  

2.22 

5. De habitattypen H6430 ruigten en zomen (subtypen H6430A en H6430B) en 2.30 
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HR soort H1145 Grote modderkruiper worden aangevuld in de tabellen. Bo-

vendien is Tabel 2.1 is vernummert naar 5.1. 

6. In paragraaf 5.1 wordt de derde zin onder toekomstige situatie waterkwanti-

teit wordt veranderd in: 'Het bestemmingsplan maakt het wel mogelijk dat bij 

de bestaande recreatiewoningen in de bestemming 'Groen -

landschapswaarden' bijgebouwen van ….'. 

3.3 

7. Er is een Nee-tenzij toets uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen worden 

opgenomen onder een nieuw kopje in paragraaf 5.2 van de toelichting. 

2.30 

8. De instandhoudingsdoelen zoals genoemd in paragraaf 5.2 van de toelichting 

worden aangepast aan het definitieve aanwijzingsbesluit Oostelijke Vecht-

plassen van 23 mei 2013. 

2.30 

9. In paragraaf 6.4 Algemene regels zal onder de kop 'Agrarisch met waarden' 

de zin: 'Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 'recreatie - bui-

tenopslag ongemotoriseerde boten' is tevens buitenopslag van ongemotori-

seerde boten toegestaan.' komt te vervallen.  

2.33 

10. In paragraaf 6.4 wordt de eerste zin onder Bos-, Cultuur- natuur en land-

schapswaarden veranderd in: 'De voor 'Bos - Cultuur-natuur- en landschaps-

waarden …' 

3.3 

11. In paragraaf 6.4 wordt de eerste zin onder Groen - landschapswaarden wordt 

veranderd in: 'De voor 'Groen - landschapswaarden …' 

3.3 

12. In paragraaf 6.4 wordt de zin ‘… de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie 

- recreatiewoning’ is ten hoogste…’ aangepast in ‘…de aanduiding ’recrea-

tiewoning’ is ten hoogste…’ 

3.2 

13. In paragraaf 6.4 wordt de eerste zin onder Natuur - landschapswaarden 

wordt veranderd in: 'De voor 'Natuur - landschapswaarden …' 

3.3 

14. In paragraaf 6.4 Algemene regels zal onder de kop 'Natuur - Landschaps-

waarden' de zin: 'Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recrea-

tie - 5 tot en met 27, 29 tot en met 68, 74 en 76 tot en met 81' is ten hoogste 

…' worden gewijzigd. 

2.16 , 2.31 

15. In paragraaf 6.4 Algemene regels zal het kopje 'Water' veranderen in 'Water - 

Natuur- en Landschapswaarden'. Tevens wordt in de bijbehorende paragraaf 

de eerste zin gewijzigd in: 'De bestemming Water - Natuur- en Landschaps-

waarden is toegekend aan alle hoofdwatergangen in het plangebied.'  

2.28 

16. In paragraaf 6.4 Algemene regels zal onder de kop 'Water - Natuur- en Land-

schapswaarden' de zin: 'Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - 69, 73 tot en met 75 is ten hoogste …' worden gewijzigd. 

3.3 

17. In hoofdstuk 7 van de toelichting wordt een paragraaf over handhaving toe-

gevoegd waarin wordt verwezen naar het beleid 'Permanente bewoning re-

creatieverblijven' en het 'Handhavingsuitvoeringsplan'.  

2.28 

18. Een bijlage 1 Ruimtelijke Onderbouwing bestemmingswijziging De Meent 2 

wordt aan de toelichting toegevoegd. De bestaande bijlagen worden doorge-

nummerd naar 2 en 3 

2.22 

19. De instandhoudingsdoelen zoals genoemd in paragraaf 2.2 van bijlage 1 

Voortoets worden aangepast aan het definitieve aanwijzingsbesluit Oostelijke 

Vechtplassen van 23 mei 2013. 

2.30 

20. De Nee-tenzij toets bestemmingsplan Kievitsbuurten (Arcadis augustus 2015) 

zal als bijlage 4 bij de toelichting worden gevoegd. 

2.30 
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