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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de “Nota zienswijzen” te beantwoorden conform het in de 

nota opgenomen commentaar en conclusies; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan Kievitsbuurten te wijzigen conform de in de “Nota zienswijzen” 

opgenomen “Staat van wijzigingen”, die onderdeel uitmaakt van dit besluit; 
3. Het bestemmingsplan Kievitsbuurten met planidentificatienummer 

NL.IMRO.1904.BPkievitsbuurtenLG-VG01 gewijzigd vast te stellen; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het een integrale herziening betreft met in hoofdzaak 

een conserverend karakter. 
 
Samenvatting 
Voor het trekgatenlandschap ten oosten van de Scheendijk, dat bekend staat als de “Kievitsbuurten”, 
is geruime tijd gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is opgesteld ter 
vervanging van het laatste nog vigerende deel van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost 
1977. In april 2015 heeft het ontwerpbestemmingsplan Kievitsbuurten 6 weken ter inzage gelegen. In 
totaal zijn door 48 belanghebbenden zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen 
wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 
Er is momenteel veel aandacht voor  de Kievitsbuurten. Het gebied maakt onderdeel uit van het 
Masterplan Oostelijke Vechtplassen, waarmee een grote groep van belanghebbenden werkt aan 
het versterken van de recreatie, natuur en waterkwaliteit in het plassengebied. Een onderdeel 
daarvan is het opstellen van een Toekomstvisie Kievitsbuurten, gericht op de duurzame 
instandhouding van het trekgatenlandschap. Ondersteunend daaraan is besloten een proef uit te 
voeren met het verplaatsen van veenslib, van de Loosdrechtse Plassen naar een onderzoekslocatie 
in de Kievitsbuurten. Onderzocht wordt of hiermee de legakkers op een zowel economisch als 
ecologisch aantrekkelijke manier in stand kunnen worden gehouden. De relatie met het 
bestemmingsplan wordt onder Kanttekeningen toegelicht. 
 
Bijlagen 
- Bestemmingsplan Kievitsbuurten  
- Nota Zienswijzen (incl. Staat van Wijzigingen) 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het bestemmingsplan Kievitsbuurten is in hoofdzaak een beleidsneutrale actualisatie, omdat 
behoefte is aan een actueel en digitaal toetsingskader. Het huidige bestemmingsplan is sterk 
verouderd door de vele veranderingen in het gebied en bovendien niet digitaal raadpleegbaar. Met de 
nu beschikbare technieken is het mogelijk om legakkers en bebouwing op de juiste locatie in te 
tekenen.  
Op een aantal punten is wel afgeweken van het vigerende beleid (zie argumenten). Zo wordt ruimte 
gegeven voor noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van landschapsonderhoud. Daarnaast 
worden enkele bestemmingen gewijzigd om recht te doen aan lang bestaande situaties.  
 
Argumenten 
Positief bestemmen1 recreatieverblijven zuidelijke Kievitsbuurt (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 vigerende 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 1925. Voor bijna alle verblijven geldt dat ze met 
vergunning zijn uitgebreid op grond van artikel 26 lid 1 sub b van het vigerende bestemmingsplan. 
Om die redenen 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.  
 
Mogelijkheid om water om te zetten in land (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. (zie ook Kanttekeningen) 
 
Kleine bergingen voor landschapsonderhoud (artikel 5.3.2 en 6.3.2) 
Ter voorkoming van erosie steken particuliere perceeleigenaren veel tijd en geld in het onderhoud 
van legakkers. Een groot deel van deze percelen is onbebouwd, en moet op grond van het vigerende 
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 tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan. 
 
In de regels is een mogelijkheid opgenomen om 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 

1 Positief bestemmen: Een passende bestemming opnemen voor een bestaande functie, die in strijd is met het 
voorgaande bestemmingsplan. 
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aangemoedigd om gereedschap gezamenlijk te gebruiken of gezamenlijk op te slaan. (zie ook 
Kanttekeningen) 
 
Kanttekeningen 
Relatie bestemmingsplan en visietraject  
Zoals geschetst in de samenvatting lopen er verschillende beleidstrajecten in de Kievitsbuurten. 
Idealiter gaat een visie vooraf aan een bestemmingsplan. In dit geval is in 2012 besloten niet te 
wachten op de aangekondigde beleidstrajecten, vanwege de behoefte aan een actueel 
toetsingskader (zie argumenten). Ook nu bieden het Masterplan Oostelijke Vechtplassen en de 
Toekomstvisie Kievitsbuurten nog onvoldoende basis om planologische beslissingen op te nemen. 
Dat betekent dat het bestemmingsplan inhoudelijk gezien een parallel traject doorloopt. Er is wel veel 
overlap in de betrokkenheid van partijen, zodat de integraliteit gewaarborgd blijft. Geadviseerd wordt 
om het nieuwe bestemmingsplan (gedeeltelijk) te herzien, als de Toekomstvisie Kievitsbuurten daar 
aanleiding toe geeft.  
 
Ook de proef met veenslib is in dit stadium onvoldoende uitgewerkt om meegenomen te worden in 
het bestemmingsplan. Hiervoor geldt echter dat het aanlegvergunningenstelsel van zowel het huidige 
als het nieuwe bestemmingsplan ruimte biedt voor dergelijke ingrepen. Tevens kan ecologisch 
onderzoek worden benut, dat ten behoeve van het bestemmingsplan is uitgevoerd. Dat neemt niet 
weg dat er mogelijk nog andere onderzoeken moeten worden uitgevoerd, en dat belanghebbenden 
een zienswijze in kunnen dienen bij de vergunningverlening. 
 
Ingrepen in het landschap 
De belangenvereniging Kievitsbuurten is in haar zienswijze kritisch over de geboden mogelijkheden 
voor het college, om vergunning te verlenen voor het omzetten van water in land (art. 11.4), en 
werkzaamheden zoals “afgraven”, “dempen”, “ophogen” (art. 11.5). “Deze artikelen bieden voor 
vergunningverlening onvoldoende toetsingskader voor de bescherming van het unieke 
gebiedspatroon en al haar unieke waarden.” 
 
Het doel van de genoemde artikelen is om vergunningen te kunnen verlenen ten behoeve van het in 
stand houden van kwetsbare legakkers. 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. Artikel 11.4 kan in die situaties ruimte bieden om van het plan af te wijken. 
Artikel 11.5 is juist bedoeld om te voorkomen dat ingrepen in het landschap vergunningvrij kunnen 
worden uitgevoerd.   
 
Terecht wordt aangegeven dat het toetsingskader op dit punt onvoldoende is uitgewerkt. Om daar 
invulling aan te geven is in het huidige voorstel meer inhoud gegeven aan het begrip 
“landschapswaarde”, door gebruik te maken van de volgende tekstuele suggestie van de 
belangenvereniging. “Het karakteristieke legakkerpatroon met lange akkers, trekgaten en 
kenmerkende land-waterverhoudingen.” Daardoor is in de regels verankerd van welke 
landschappelijke waarde sprake is (art 1.40). Een vergunningaanvraag moet aan die beschrijving 
getoetst worden. Aan artikel 11.4 wordt toegevoegd dat het gaat om delen van legakkers die in de 
loop der tijd zijn vergaan. 
 
Bergingen op onbebouwde percelen 
Over de regeling voor kleine bergingen op onbebouwde percelen (5.3.2 en 6.3.2) is veel discussie 
geweest. Deze regeling was al in het voorontwerp opgenomen op verzoek van enkele 
perceeleigenaren, die er hinder van ondervonden dat ze hun onderhoudsgereedschap niet op het 
eiland konden opslaan. Daarbij is in overweging genomen dat particulier landschapsonderhoud van 
grote waarde is voor de instandhouding van het landschap.  
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De belangenvereniging vreest een te grote impact op de openheid van het gebied, en illegaal gebruik 
als recreatieverblijf. Ook de provincie is kritisch, vanwege een mogelijk negatief effect op de EHS en 
Natura2000.In het ontwerpbestemmingsplan is daarom voorgesteld om alleen bergingen op grotere 
percelen toe te staan, waarmee de bezwaren grotendeels zijn weggenomen. Uit ecologisch 
onderzoek is vervolgens gebleken dat geen of nauwelijks negatieve effecten te verwachten zijn. Wel 
is als bepaling toegevoegd dat de bergingen geen ramen mogen hebben, om lichtvervuiling tegen te 
gaan. Om illegaal gebruik te voorkomen is aan de regels toegevoegd dat het hebben van slaap- en 
kookgelegenheid niet is toegestaan. 
 
Communicatie 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van vrijdag 27 februari tot en met donderdag 
9 april 2015. In die periode hebben 48 belanghebbenden in totaal 54 zienswijzen ingediend. Onder 
kanttekeningen zijn hieruit enkele belangrijke punten toegelicht. Het merendeel van de zienswijzen 
heeft betrekking op individuele kwesties. Een samenvatting van alle zienswijzen is te vinden in de 
bijgevoegde Nota Zienswijzen. 
Op 11 maart 2015 is in het gemeentekantoor een informatieavond georganiseerd over het 
ontwerpbestemmingsplan. Ook is informatie gegeven over de proef met veenslib. Ruim 100 
belangstellenden waren tijdens deze avond aanwezig.  
Rond de 10 perceeleigenaren hebben van de mogelijk gebruik gemaakt om een gesprek aan te 
vragen over het bestemmingsplan. In de gesprekken is extra informatie gegeven over de werking 
van het bestemmingsplan en over de procedure. In een enkel geval is het gesprek benut voor het 
geven van een mondelinge zienswijze. 
 
Financiën en risico’s 
De bestemmingsplanprocedure wordt uitgevoerd van het daar voor bestemde budget. Het 
aanvullende ecologische onderzoek is voor 50% betaald door de provincie Utrecht, omdat de 
informatie ook benut kan worden voor de proef met veenslib.  
Vanwege de conserverende aard van het bestemmingsplan, zijn er geen financiële gevolgen aan 
verbonden. Het is niet aannemelijk dat sprake zou kunnen zijn van planschade. 
 
Vervolg 
Na vaststelling in de raad wordt het bestemmingsplan gepubliceerd. Als binnen termijn van 6 weken 
geen beroepen worden ingesteld (zie juridische paragraaf), treedt het bestemmingsplan in werking. 
 
 
3 november 2015 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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