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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding voor het bestemmingsplan

Aan Breukelerwaard 2 in Breukelen ligt de boerderij 'Nieuw Ruwiel'. Het perceel is gelegen aan de westzijde
van de A2 in de nabijheid van Nieuwer ter Aa en maakt onderdeel uit van het geldende bestemmingsplan
Landelijk gebied West. De eigenaar van de locatie (hierna: initiatiefnemer) wil de geitenhouderij beëindigen en
in het kader van de "ruimte-voor-ruimte-regeling" nagenoeg alle stallen slopen. Ter compensatie worden twee
woningen teruggebouwd. De boerderij met hooiberg en één bestaande schuur blijven behouden. Het
bijgebouw zal in de toekomst dienst doen als een gemeenschappelijk bijgebouw voor alle woningen.
Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel inpasbaar wordt
geacht op de locatie, is de gemeente Stichtse Vecht voornemens medewerking te verlenen aan een herziening
van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de
Wet ruimtelijke ordening (Wro).

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Breukelerwaard 2 in de polder Breukelerwaard in het buitengebied van de
gemeente Stichtse Vecht. Bijgevoegde afbeelding toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Globale ligging plangebied in de omgeving (bron: openstreetmap.org)

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie en van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 3
ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid
van het project getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Ook wordt ingegaan op de
economische haalbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische opzet van het plan.
Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de wijze hoe burgers en andere belanghebbenden betrokken zijn bij het plan
(maatschappelijke uitvoerbaarheid). Hierin zijn de uitkomsten van inspraak, vooroverleg en zienswijzen
opgenomen.
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Hoofdstuk 2

Het initiatief

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het
plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief.

2.1

Huidige situatie

Het plangebied ligt aan Breukelerwaard 2 in de gelijknamige polder ten westen van de kern Breukelen. Het is
een gebied met een rijke cultuurhistorie, dat echter door verstedelijking en aanleg van infrastructurele werken
(o.a. snelweg A2) behoorlijk onder druk staat. De boerderij 'Nieuw Ruwiel' is gelegen op de oeverwal van de
Aa, een zijstroom van de Vecht, op de overgang naar het achterliggende komgebied van de Breukelerwaard.
Op de oeverwal is een mozaïek van bebouwing, boomgaarden en bosjes aanwezig. De lager gelegen
Breukelerwaard heeft een open karakter en een strokenverkaveling met veel sloten. Rondom de boerderij is
deze landschappelijke overgang goed waarneembaar.
In de nabije omgeving van de boerderij liggen een aantal agrarische bedrijven en woningen. Het omliggende
gebied is vrijwel geheel als agrarisch grasland in gebruik. De onderstaande afbeelding geeft dit globaal aan.

Luchtfoto van het plangebied

De boerderij is georiënteerd op de rivier Aa en de naastliggende weg Oud Aa. De geitenhouderij bestaat uit
een karakteristieke boerderij met een stallencomplex met overkapte mestopslag waar 500 geiten worden
gehouden.
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Het perceel heeft een agrarische bestemming met een bouwvlak dat voor een groot deel nog onbebouwd is.
Toch staat er op het perceel al 2.178 m2 aan bedrijfsbebouwing. Dit is exclusief de aanwezige, karakteristieke,
boerderij met aangebouwde hooiberg. Naast de boerderij staan er enkele bedrijfsgebouwen, uit verschillende
bouwperioden, op het perceel. De bebouwing is geschakeld en vormt zo een aaneengesloten wand. Achter
deze bebouwing staat een werktuigenberging. Deze staat haaks op de overige bebouwing. De hooiberg achter
de woning en de schuur direct ten noorden van de boerderij behoren tot het oorspronkelijke ensemble. Het
perceel kent nog altijd een agrarische functie en het bedrijf is nog altijd actief. Volgens het bestemmingsplan
kan het volledige bouwvlak bebouwd worden ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf. Het
bestemmingsplan voorziet daarbij in de mogelijkheid om twee bedrijfswoningen op te richten. In de huidige
situatie is er echter maar één aanwezig. Er zou nog dus nog één bedrijfswoning ten behoeve van een
volwaardig agrarisch bedrijf bijgebouwd mogen worden.
Tussen de boerderij en de Aa ligt een boomgaard met oude hoogstamfruitbomen. Aan de zuidzijde van het
complex ligt een sloot, met een gevarieerde beplanting erlangs.
De opzet van het boerderijcomplex is traditioneel van aard; de boerderij heeft fraaie details en op het erf zijn
een hooiberg en oorspronkelijk bijgebouw aanwezig. Tussen de boerderij en de Aa ligt een boomgaard met
oude hoogstamfruitbomen. Aan de zuidzijde van het complex ligt een sloot, met een gevarieerde beplanting
erlangs. In de directe omgeving liggen meerdere sloten, langs een deel ervan staan knotwilgen. Bijgevoegde
vogelvluchtfoto geeft een beeld van het boerderijcomplex. Het oorspronkelijke boerderij ensemble had een
vrij open karakter. Door het bijbouwen van nieuwe stallen is het een gesloten complex geworden, dat
bovendien vrij ver 'doorwaaiert' naar het achterliggende landschap. Door de huidige opbouw van het
boerderijcomplex is de relatie met het achterliggende landschap grotendeels verloren gegaan.

Foto van de locatie uit vogelvluchtperspectief

2.2

Toekomstige situatie

2.2.1
Inrichting
Het plan voorziet in een herontwikkeling van het huidige agrarische erf naar een erfensemble met in totaal
drie woningen. De huidige stallen (2.178 m2), kuilvoerplaten, buitenopslag en een deel van de overige
verharding zullen worden gesaneerd. Op onderstaande afbeelding is de te slopen bebouwing gearceerd
weergegeven:
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Te slopen bebouwing (bron: Verstoep bouwadvies en architectuur)

De bestaande karakteristieke langhuisboerderij met achtergelegen hooiberg blijft in stand.
Met de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen wordt plaats gemaakt voor de bouw voor twee woningen
met een gemeenschappelijke schuur in het midden van het erf. De nieuwe bebouwing wordt op/rond een
compact erf geplaatst, zodat er doorzichten naar het achterliggende landschap mogelijk zijn.
Centraal op het erf wordt de oorspronkelijke kapschuur teruggebouwd. Deze wordt onderverdeeld en doet zo
dienst als bijgebouwen bij de woningen. Hier wordt ook een gemeenschappelijke parkeervoorziening
gerealiseerd. Overige bergingen worden inpandig gerealiseerd. Bij de nieuwe woningen maken deze integraal
deel uit van het ontwerp, waardoor voorkomen wordt dat er losse, vrijstaande bijgebouwen ontstaan op het
erf. De karakteristieke boerderij en de hooiberg blijven behouden. Aan de oostkant van het nieuwe erf wordt
een paardenbak aangelegd. Dit alles wordt gerealiseerd binnen het oorspronkelijke bouwvlak.
In de toekomst zal het niet meer mogelijk zijn om de karakteristieke boerderij te splitsen. De mogelijkheid om
een tweede "bedrijfswoning" te realiseren komt met de vaststelling van dit bestemmingsplan te vervallen.
Onderstaande afbeelding geeft het voorstel voor de toekomstige inrichting weer. Via een voorwaardelijke
verplichting in het bestemmingsplan wordt verplicht het herinrichtingsplan uit te voeren en in stand te
houden. Het herinrichtingsplan is daarom ook opgenomen in bijlage 2 van de regels.
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Schets van de toekomstige situatie (tekening: Verstoep bouwadvies en architectuur)

2.2.2
Advies ervenconsulent
Om voor de beoogde ontwikkeling tot een goede landschappelijke inpassing te komen heeft de initiatiefnemer
advies gevraagd aan de Ervenconsulent van Mooisticht. De Ervenconsulent is een onafhankelijk adviseur die
vanuit haar of zijn kennis en ervaring kijkt naar de inpasbaarheid van ruimtelijke plannen, zowel voor wat
betreft de bebouwing als de landschappelijke inpassing en erfinrichting. Het advies van de Ervenconsulent is
door initiatiefnemers gebruikt bij de nadere uitwerking van het plan. Het advies is integraal opgenomen als
bijlage 1 bij de toelichting van dit bestemmingsplan. In dit advies geeft de Ervenconsulent aan dat het
terugbrengen van het oorspronkelijke boerderij-ensemble erg waardevol is en dat zij positief staat tegenover
dit initiatief. Een aantal punten uit het advies zijn:
 Versterk de sfeer van het agrarisch cultuurlandschap door op strategische wijze de kavelrandbeplanting te
plaatsen. Zodanig dat het zicht op de snelweg en bebouwing verzacht wordt en een gevarieerd beeld van
beplanting en bebouwing ontstaat;
 Elk gebouw heeft zijn eigen landschappelijke kwaliteit en eigen woonkwaliteit door de oriëntatie op de
verschillende landschappelijke ruimtes om het erf heen. Tegelijkertijd staat bij het ontwerp de eenheid
van het ensemble, waarin de nieuwe gebouwen de rol spelen van bijgebouwen bij de boerderij, voorop;
 Reconstructie van de oude schuur, zodat boerderij en schuur samen de kern van het historisch ensemble,
wordt hersteld.
 De gemeente bepaalt het volume van de nieuwe extra woning. Vanuit de ruimtelijke kwaliteit ziet de
ervenconsulent geen bezwaar om af te wijken van de gebruikelijke grootte.
2.2.3
Beeldkwaliteit
Het advies van de Ervenconsulent is uitgewerkt in een beeldkwaliteitskader voor het plan, waarin eisen zijn
opgenomen voor de situering van de gebouwen, architectuur en erfinrichting. Om te bewerkstelligen dat het
gewenste beeld ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd is het beeldkwaliteitskader als bijlage bij de regels
opgenomen (zie bijlage 3). Toekomstige bouwplannen zullen worden getoetst aan de beeldkwaliteitseisen.
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Stedenbouw
 Het plan gaat uit van een boerderij-ensemble rondom een gemeenschappelijk erf.
 Op het erf komt één gemeenschappelijk bijgebouw. Meerdere bijgebouwen zijn niet toegestaan.
 De nieuwe gebouwen ondersteunen het boerderijensemble.
 De bestaande karakteristieke boerderij en hooiberg op het perceel blijven behouden.
 De nieuwe gebouwen dienen qua beeld en situering ondergeschikt te zijn aan de boerderij.
 Elk gebouw is een eigen element met eigen kwaliteiten, maar tevens is er sprake van eenheid op het erf.
 Door de situering van de gebouwen blijven er doorzichten naar het achterliggende landschap behouden.
Architectuur
 De architectuur ondersteunt de ondergeschiktheid van de gebouwen: de gebouwen zijn stoer, schuurachtig en hebben een sobere detaillering.
 De gebouwen bestaan uit een enkelvoudige massavorm met zadeldak, zonder aan-, uit- en bijgebouwen,
zoals een dakkapel of erker.
 Het materiaalgebruik bestaat uit baksteen en hout met een toepassing van gedekte kleuren.
 Het gezamenlijke bijgebouw is een reconstructie van de oorspronkelijke schuur die op het achtererf
gestaan heeft.
Erfinrichting
 De erfverharding past bij het erf, zoals grind en gebakken klinkers.
 De reeds aanwezige verharding, kuilplaten en opslagruimte op het achtererf worden verwijderd.
 Het parkeren wordt uit het zicht gesitueerd en is informeel van opzet.
 De bomenrijen en sloten versterken de kavelrichting.
 De bestaande hoogstamboomgaard wordt behouden.
 De ontsluiting vindt plaats over één erfpad via een brug over de Aa naar de weg Oud Aa.

Referentiebeelden

Breukelerwaard 2, Breukelen
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2.2.4
Landschappelijke inpassing
De aanwezige erfverharding zal plaats maken voor een groen erf. De inrichting van het erf is er op gericht de
overgang van de oeverwal van de Aa naar de laaggelegen polder Breukelerwaard beter zichtbaar en beleefbaar
te maken. De erfinrichting bestaat uit een aantal knotbomen die de scheidslijn tussen de verschillende
woonpercelen en de paardenbak markeert en bovendien zorgt voor voldoende privacy bij de woningen. Vanuit
de woningen is er uitzicht op de omgeving en tegelijkertijd wordt de zichtbaarheid van de snelweg beperkt.
Het bestaande slotenpatroon blijft in stand. De bestaande bomenrijen aan de zuid- en oostzijde van het
oorspronkelijke agrarische bouwperceel blijven gehandhaafd. Deze dragen bij aan de landschappelijke
inpassing van de paardenbak. De ruimtelijk impact van de paardenbak blijft door de beplantingen, de lage
hekken en het uitsluiten van verlichting beperkt.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleidskader

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Gebiedsgericht
De SVIR benoemt een aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de
waterveiligheid aan de kust en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele
werelderfgoederen, de uitoefening van defensietaken, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de
ecologische hoofdstructuur), de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het
hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden
zoals de mainportontwikkeling van Rotterdam en Schiphol. In het Barro heeft het Rijk voor deze onderwerpen
regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch verankerd is richting lagere overheden. Via het Besluit ruimtelijke
ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels aanvullend vastgelegd.
In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal belang, accenten geplaatst op het gebied van
bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden.
Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en lagere overheden, burgers en
bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om oplossingen te creëren.
Ladder duurzame verstedelijking
Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame
verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij nieuwe stedelijke
ontwikkelingen. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro (artikel 3.1.6 onder 2).
In de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de
behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. Als de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied
plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die
behoefte kan worden voorzien.
Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is: "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen."
Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "bestaand stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij
behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur."
Per 01 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking herzien. Bij de herziening zijn onder meer de drie
afzonderlijke 'treden' van de ladder losgelaten en is het begrip 'actuele regionale behoefte' gewijzigd in
'behoefte'. Nieuw is dat de laddertoets bij flexibele plannen kan worden doorgeschoven naar het moment van
vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan.
Planspecifiek
Gebiedsgericht
Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR en het Barro. Op een afstand van 700
m van de locatie loopt een aardgasleiding. In paragraaf 4.1.6 wordt hier verder op ingegaan.
Ladder duurzame verstedelijking
Met onderhavig plan worden twee woningen gebouwd ter compensatie van de sloop van voormalige
agrarische bebouwing. Binnen het vigerende bestemmingsplan kon een tweede bedrijfswoning worden
gerealiseerd, zodat er planologisch slechts sprake is van de toevoeging van één woning. Er is hiermee geen
sprake van een stedelijke ontwikkeling. Toetsing aan de ladder voor stedelijke ontwikkeling is daarom niet
nodig.
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3.2

Provinciaal beleid

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) (PRS) van de provincie Utrecht is door PS
vastgesteld op 12 december 2016. De visie is opgesteld om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke
provincie. Via haar ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke
leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is. De PRS geeft de
ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke doelstellingen de provincie van
provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe dit beleid uitgevoerd wordt. Deels
loopt deze uitvoering via de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijking 2016) (PRV) die tegelijk met
de PRS is opgesteld. Het ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt: lokaal wat kan, regionaal
wat moet. Gemeenten krijgen hierdoor meer ruimte om, binnen gestelde kaders, zelf beslissingen te nemen.
Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij voorop.
De gehele gemeente Stichtse Vecht is gelegen in het nationale Landschap het Groene Hart. Voor het Groene
Hart wil de provincie Utrecht de volgende kernkwaliteiten behouden en versterken:
 duurzame leefomgeving;
 beschermen kwaliteiten;
 vitale dorpen en steden;
 dynamisch landelijk gebied.
Het Groene Hart ontleent zijn waarden en bestaansrecht mede aan het contrast met en belang voor de grote
stedelijke agglomeraties er omheen. Economische dynamiek, infrastructuur, de interactie met het stedelijk
gebied en de voor de bewoners van de grote steden zo belangrijke recreatiegebieden betekenen dat niet
alleen rust, maar ook reuring van nature bij delen van het Groene Hart hoort. Het Utrechtse deel van het
Groene Hart kent vaak eeuwenoude overgangen tussen landschappen. Bij ontwikkelingen in het landschap van
het Groene Hart staat het versterken van de diversiteit op het schaalniveau van de verschillende typen
landschap centraal. Daarbij dienen de kernkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden om de contrasten
tussen de verschillende typen landschap te behouden én te versterken.
In het ruimtelijke beleid van de provincie Utrecht heeft ruimtelijke kwaliteit een centrale plek. Volgens de
provincie Utrecht heeft ruimtelijke kwaliteit betrekking op zowel het behoud van het bestaande als het
creëren van nieuwe kwaliteit. De afweging of een ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage levert aan de
ruimtelijke kwaliteit legt de provincie Utrecht bij de gemeenten. De provincie Utrecht heeft in zijn beleid wel
aangegeven welke aspecten vanuit provinciaal perspectief van belang worden geacht:
 behouden van bestaande kwaliteiten en het versterken ervan;
 samenhang en continuïteit herstellen, ontbrekende schakels toevoegen, versnipperde onderdelen
samenvoegen;
 diversiteit vergroten;
 robuustheid vergroten;
 beleefbaar en toegankelijk maken.
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
In de PRV zijn de ambities uit het PRS vertaald in, voor andere overheden, bindende regels, waarbij tevens een
verduidelijking is gegeven op de wijze waarop van de provinciale regeling in (gemeentelijke) ruimtelijke
plannen opgenomen dient te worden.
De "ruimte-voor-ruimte-regeling" staat de bouw van een nieuwe woning of woningen toe indien
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Doel van de “sloopeis” (minimaal 1.000 m²) is niet alleen het verminderen
van de bebouwing in het landelijk gebied maar ook het voorkómen dat bebouwing achterblijft die ruimtelijk
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ongewenst gebruik uitlokt. Een uitzondering op die sloopverplichting is er voor het deel van een voormalige
boerderij dat zich onder één kap met de voormalige bedrijfswoning bevindt. Ook waardevolle historische
bebouwing wordt behouden. Indien voldaan wordt aan de “sloopeis” van 'ruimte-voor-ruimte-regeling” wordt
geacht te zijn voorzien in een passende kwaliteitsverbetering. Afwijking van deze maatvoering en van de
verplichting om het totaal aan bedrijfsbebouwing te slopen, is mogelijk mits het plan, verhoudingsgewijs, leidt
tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en/of voorzien is van aanvullende maatregelen ten behoeve van de
bevordering van een goede fysieke leefomgeving. De voorwaarden met betrekking tot de nieuwe woning zijn
geregeld in het artikel 'Functiewijziging (voormalige) agrarisch bedrijfsperceel naar woonfunctie met extra
woningen ("ruimte voor ruimte")'.
Planspecifiek
De PRS heeft geen directe doorwerking op voorliggend plan. De provinciale belangen van de PRS zijn vertaald
naar regels in de PRV. Via de PRV gelden rechtstreeks regels voor het plangebied. In onderstaande tekst wordt
ingegaan op deze regels die van toepassing zijn op onderhavig bestemmingsplan.
Artikel 1.7 Cultuurhistorische hoofdstructuur
Het plangebied maakt onderdeel uit van de Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) en wordt gekarakteriseerd
als 'Agrarisch cultuurlandschap'. De cultuurhistorische waarde ligt met name in de aanwezige
ontginningsstructuur en –richting, de structuur en maatvoering van de boerderijlinten en het
waterbeheersingssysteem.
Het plan respecteert de cultuurhistorische hoofdstructuur en de karakteristiek van het agrarisch
cultuurlandschap, doordat de nieuwe bebouwing op de oeverwal rond een compact, maar transparant erf
wordt vormgegeven. In de nieuwe situatie is het achterliggende open landschap met de strokenverkaveling
beter te ervaren. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zijn, door rekening te houden met het advies de
Ervenconsulent, het behoud en het versterken van de kenmerkende waarden gewaarborgd.
Artikel 1.8 Landschap
Het gebied maakt deel uit van het 'Groene Hart'. Voor het landschap Groene Hart wil de Provincie de volgende
kernkwaliteiten behouden en versterken:
 openheid;
 (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.);
 landschappelijke diversiteit;
 rust & stilte.
Een uitgebreide beschrijving en handvatten voor het omgaan met de kernkwaliteiten is opgenomen in de
Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen.
Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart staat het bevorderen van de diversiteit op het
schaalniveau van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij dienen de kernkwaliteiten gerespecteerd
en benut te worden om de contrasten tussen de verschillende typen landschap te behouden. Enkel en alleen het
accent leggen op rust en stilte doet geen recht aan het Groene Hart. Het waarborgen van rust vraagt ook het
bieden van ruimte voor vormen van dynamiek. Daarbij ligt de focus op het vergroten van de contrasten in rust
en dynamiek tussen de agrarische landschappen van de velden en de dynamische landschappen van de oude
stroomruggen.
In paragraaf 2.2 'Toekomstige situatie' van dit bestemmingsplan is ingegaan op de inrichting en
landschappelijke inpassing van het initiatief. Het advies van de Ervenconsulent was hierbij leidend. In de oude
situatie was tot vrij ver in het open gebied bebouwing aanwezig. Deze bebouwing wordt gesloopt en daarvoor
in de plaats komt een compacter boerderijensemble.
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Daarmee past het plan binnen dit provinciale kader voor wat betreft de kernkwaliteiten van het “Groene
Hart”.
Artikel 1.9 Aardkundige waarden
Het gebied heeft aardkundige waarden.
In paragraaf 4.5 'Cultuurhistorie en archeologie' wordt aangegeven op welke wijze deze in onderhavig plan
worden gerespecteerd en beschermd. De gronden met aardkundige waarden, welke zijn weergegevens op de
verbeelding, zijn gelegen buiten de nieuwe bouwvlakken van de woningen. Er worden geen nieuwe
bouwmogelijkheden mogelijk gemaakt op gronden met deze waarden.
Artikel 3.11 Functiewijziging (voormalig) agrarisch bedrijfsperceel naar woonfunctie met extra woningen
("ruimte voor ruimte")
Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'landelijk gebied' kan bestemmingen en regels
bevatten die op agrarische bedrijfspercelen waar het agrarisch gebruik is beëindigd de bouw van één of
meerdere nieuwe woningen toestaan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. het bouwperceel is niet optimaal gesitueerd en uitgerust voor de grondgebonden landbouw;
b. alle bedrijfsbebouwing op de betrokken bouwpercelen wordt gesloopt, tenzij het gaat om historisch
waardevolle of karakteristieke bebouwing of bedrijfswoning. De historisch waardevolle of karakteristieke
bebouwing krijgt een passende functie die bijdraagt aan dat behoud. Wanneer 1.000 m² tot 2.500 m² aan
bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van één nieuwe woning toegestaan. Van deze maatvoering kan
worden afgeweken wanneer het initiatief leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit;
c. de nieuwe woning of woningen worden gesitueerd binnen de voormalige bouwpercelen, in samenhang
met de te handhaven boerderij of bedrijfswoning, de betrokken bouwpercelen worden evenredig verkleind
en de woningen worden landschappelijk goed ingepast, tenzij situering van de nieuwe woning op een
andere locatie in het landelijk gebied leidt tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit;
d. de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. De toelichting op een
ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'landelijk gebied' bevat een ruimtelijke
onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan.
De Provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht zijn, in beginsel, terughoudend met het toestaan van
nieuwe woningbouw in het landelijk gebied, oftewel buiten de rode contour. Daarin volgt de gemeente
Stichtse Vecht het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht. Net als in het provinciaal ruimtelijk beleid
voorziet de gemeente Stichtse Vecht voornamelijk in de mogelijkheid om in het landelijk gebied woningen te
bouwen in geval van agrarische bedrijfsbeëindiging. Artikel 3.11 van de provinciale ruimtelijke verordening
(herijking 2016) voorziet daarom in de mogelijkheid om bij de sloop van 2.500 m2 bedrijfsbebouwing te
voorzien in de bouw van twee woningen extra woningen. In het voorliggende plan wordt “slechts” 2.178 m2
gesloopt. Het plan voldoet dus niet geheel aan de voorwaarden van deze "ruimte-voor-ruimte-regeling”.
Afwijking van de genoemde maatvoering is echter mogelijk wanneer het initiatief leidt tot een verhoging van
de ruimtelijke kwaliteit.
In het provinciaal ruimtelijk beleid is al een aanzet gedaan om in te spelen op een dergelijk afwegingskader.
Van de “sloopeis” kan afgeweken worden als er sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Maar wat is ruimtelijke kwaliteit en wie bepaalt wat ruimtelijke kwaliteit is? In de provinciale ruimtelijke
verordening worden al een aantal voorbeelden van kwaliteitsverbetering genoemd. Deze kunnen hier ook van
toepassing zijn. Met betrekking tot dit plan kan gesteld worden dat het plan om de volgende redenen bijdraagt
aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
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Ruimtelijke kwaliteit heeft voor een groot deel te maken met de bebouwde omgeving en hoe deze past binnen
het omliggende landschap. Om voor de beoogde ontwikkeling tot een zo'n goed mogelijke inpassing te komen
heeft de initiatiefnemer advies gevraagd aan de Ervenconsulent van Mooisticht. Zowel voor wat betreft de
bebouwing als voor wat betreft de landschappelijke inpassing en erfinrichting. Veel elementen uit het advies
van de Ervenconsulent zijn uiteindelijk als verplichting opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. Omdat de
Ervenconsulent bij het opstellen van haar advies direct overleg voert met de provincie Utrecht is het draagvlak
groot voor plannen die onderbouwd worden met een dergelijk advies. De Ervenconsulent is positief over het
voorliggende plan en de herbouw van twee vrijstaande woningen. Volgens het advies is hier sprake van een
zodanige kwaliteitsverbetering dat de bouw van twee woningen mogelijk moet zijn, ondanks dat niet geheel
voldaan wordt aan de voorwaarden van de ruimte-voor-ruimte-regeling. Naast de sloop van bebouwing gaat
het hier ook om de sanering van oppervlakteverharding, kuilplaten en buitenopslag op het terrein. Het advies
van de Ervenconsulent voorziet ook in het terugbrengen van oppervlaktewater (slotenpatroon) en het behoud
en de aanplant van beplanting en bomen. Op deze manier heeft het plan een positief effect op de
waterbergingscapaciteit.
In samenhang met de kwaliteiten van de omliggende omgeving (karakteristiek landschap, waarden van
bebouwing en overige elementen) kunnen nieuwe plannen ontwikkeld worden die een positief effect hebben
op de fysieke leefomgeving en voormalige agrarische percelen weer een toekomstbestendige functie bieden.
Vooral in de agrarische sector, waar door verschillende factoren de oppervlakte aan voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing alleen maar toe zal nemen, is het belangrijk om met een uitnodigende houding te blijven
voorzien in kansrijke nieuwe functies. Als dit niet gebeurt, krijgen gemeenten te maken met leegstand,
verpaupering, het verdwijnen van economische dragers in het landelijk gebied en het ontstaan van mogelijk
onwenselijke activiteiten buiten het zicht van de gemeente.
De huidige functie betreft nu een geitenhouderij. Hoewel het landelijk gebied, en zeker het door de provincie
Utrecht aangewezen landbouwkerngebied, primair bedoeld is voor de ontwikkeling van de agrarische sector
neemt het draagvlak voor dergelijke agrarische functies steeds verder af. Op 10-07-2018 hebben
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een stop bekend gemaakt op het uitbreiden en vestigen van
geitenhouderijen. Voortzetting van de onderhavige geitenhouderij zou enkel perspectief hebben als de
geitenhouderij kan worden uitgebreid. Nu dit niet meer in de rede ligt, is sanering van het bedrijf aan de orde.
Met het beëindigen van de geitenhouderij en de omvorming van het bouwvlak, kunnen de vrijkomende
gronden in gebruik worden genomen door omliggende bedrijven. Het saneren van een (mogelijk) hinderlijke
agrarische functie met uitbreidingsmogelijkheden binnen het huidige bouwvlak kan gezien worden als een
verbetering van het woon- en leefklimaat in de direct omgeving.
Gelet op de kwaliteitsimpuls die dit plan met zich meebrengt voor de directe omgeving (beeldkwaliteit en
landschappelijke inpassing) en voor het nabijgelegen NatuurNetwerkNederland (NNN) (de Aa maakt onderdeel
uit van de NNN volgens de partiele herziening PRV 2016) betekent het voorliggende bestemmingsplan een
verbetering van de fysieke leefbaarheid. Van belang is dat de bedrijfsbeëindiging leidt tot een aanzienlijke
reductie van stikstofdepositie, geur en fijnstof. Zeker nu het bedrijf zich in de nabijheid van het NNN en
natuurgebieden bevindt, is het positieve effect van met name de stikstofreductie aanzienlijk. De aan het
bedrijf verleende vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet zal worden ingetrokken en de
stikstofdepositie zal overeenkomstig de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) slechts voor een deel
worden aangewend voor nieuwe (bedrijfs)activiteiten.
De omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Dit wordt onderbouwd in
paragraaf 4.1.5 'Geur' en 4.1.4 'Milieuzonering'.
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Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen
Op 7 februari 2011 heeft de provincie Utrecht de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen vastgesteld. In de
Kwaliteitsgids omschrijft de provincie de landschappen aan de hand van de kernkwaliteit. Op basis daarvan zijn
ambities opgesteld voor de betreffende landschappen. Daartoe zijn de kernkwaliteiten van alle Utrechtse
landschappen nader uitgewerkt in zes gebiedskaternen. Per gebied worden ambities geformuleerd. Hieronder
wordt nader in gegaan op het Utrechtse deel van het Groene Hart, waar het plangebied deel van uitmaakt.
Het Groene Hart is onderverdeeld in acht deelgebieden met elk een eigen identiteit. Het plangebied maakt
deel uit van het deelgebied 'Oude stroomrug': een brede zone rond een meanderende rivier, met een mozaïek
van landgebruik, veel opgaand groen, dorpen langs de rivier en open linten langs slingerende wegen. De zone
heeft van oorsprong aan weerszijden een geleidelijke overgang naar het omliggende open landschap.
Blokverkaveling met akkers, weiden, bosschages en boomgaarden gaan geleidelijk over in strokenverkaveling
met grasland. Nieuwe grootschalige infrastructuur ligt op enige afstand parallel aan de oude rivieren en maakt
van de oorspronkelijk geleidelijke overgang een scherpe grens.
Planspecifiek
Het plangebied ligt op de overgang van een gebied met een strokenverkaveling naar een blokvormige
verkaveling. Kenmerkend in deze zone zijn de boomgaarden, de bossages en het open bebouwingslint. Bij het
opstellen van het advies heeft de Ervenconsulent rekening gehouden met de uitgangspunten van de
Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Het initiatief herstelt de cultuurhistorische indeling van het erf, dat
compact is en waarbij tegelijkertijd het zicht tussen de gebouwen door mogelijk is. De beleving van het
achterliggende open landschap wordt hiermee mogelijk gemaakt. In paragraaf 2.2 is toegelicht op welke wijze
het initiatief inspeelt op de kernkwaliteiten van het gebied.
Het initiatief sluit aan op de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen.

3.3

Gemeentelijk beleid

Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West', vastgesteld op 30
september 2014. Op de locatie gelden de bestemmingen 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en de
dubbelbestemmingen 'Aardkundige Waarde' en 'Waarde - Archeologie 3'. Op het bouwvlak zijn maximaal 2
bedrijfswoningen mogelijk. De boerderij heeft de aanduiding 'karakteristiek'.
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Uitsnede uit de bestemmingsplan

De realisatie van voorliggend plan is niet mogelijk binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.
Daarom is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld.
Zoals aangegeven is de gemeente Stichtse Vecht, in beginsel, terughoudend met het toestaan van nieuwe
woningbouw in het landelijk gebied. Echter erkent ook de gemeente de waarde van ruimtelijke ontwikkelingen
in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid.
Daarnaast wordt onderkend dat de samenleving verandert en daarmee ook de werkwijze van gemeenten
wijzigt. Toetsingsplanologie maakt plaats voor uitnodigingsplanologie, waarbij gemeenten zich faciliterend
opstellen en in samenspraak met initiatiefnemers en hun directe omgeving, ruimtelijke ambities probeert te
verwezenlijken. De regels worden “losgelaten“ en er wordt meer ruimte gelaten voor ontwikkeling. Geleidelijk
verschuift het toetsingskader van een goede ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) naar de goede
fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Dat betekent dat gemeenten in staat worden gesteld om een integrale
afweging te maken waarbij aspecten als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en water(veiligheid)
een belangrijkere rol gaan spelen. Het doel, een goede woon- en leefomgeving, komt voor de regels.
Het landelijk gebied is geen statisch geheel. Het is een dynamisch gebied dat door ontwikkeling voortdurend in
beweging is. Niet alle veranderingen leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk gebied.
Daarom streeft de gemeente naar het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Voor nieuwe
ontwikkelingen voor veel vaker toepassing gegeven aan “maatwerk”.
De positie van de landbouw is aan verandering onderhevig. Het landelijk gebied wordt steeds
multifunctioneler. De gemeente moet meebewegen door ruimtelijk kaders vast te stellen waarbinnen deze
verandering zich verder kan ontwikkelen met als doel een goede fysieke leefomgeving te waarborgen. Het
sturen op de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, rekening houdend met de ruimte die ook het provinciaal
ruimtelijk beleid biedt, kan een invulling voor deze kaders zijn. Daarbij is het uitgangspunt wel heel
nadrukkelijk dat zonder extra “tegenprestatie” op het gebied van kwaliteitsverbetering geen ruimere bouw- of
gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan. In het geval: afwijken van de sloopverplichting is alleen mogelijk als op
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een andere wijze wordt voorzien in een aanvullende kwaliteitsverbetering welke in verhouding staat tot de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Onder paragraaf 3.2 (Provinciaal beleid) is aangeven dat het plan een bijdrage levert aan de verbetering van de
fysieke leefomgeving en het versterken van de landschappelijke karakteristiek. Door de percelen van
stoppende boeren te voorzien van een andere bestemming komt er, gelet op de milieuregeling, weer
ontwikkelingsruimte vrij voor toekomstbestendige agrarische bedrijven. Daarnaast wordt onwenselijk gebruik
van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing uitgesloten. Uiteraard zullen de nieuwe woningen moeten
voldoen aan huidige eisen op het gebied van duurzaamheid.
Hoewel het onderhavige plan dus in strijd is met het bestemmingsplan, is het plan wel in overeenstemming
met het overige planologische beleid van de gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en de
rijksoverheid. Met onderhavige toelichting wordt de voorgenomen ontwikkeling door middel van een
bestemmingsplan vormgegeven.
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Hoofdstuk 4

Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar
verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van
het plan.

4.1

Milieu

4.1.1
Bodem
Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en
het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan
namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel
gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.
Planspecifiek
Voor het plangebied is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het volledige rapport is in te zien in bijlage 2.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er op de locatie licht verhoogde gehalten in grond en grondwater zijn
aangetroffen, maar deze leveren geen beperking op voor het huidige en toekomstige gebruik voor wonen. In
het grondwater betreft het licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium en naftaleen. In de bodem is een
matige verontreiniging met koper aangetroffen, maar er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging en
er geldt geen saneringsplicht. De aangetoonde licht verhoogde gehalten in grond en grondwater geven geen
beperkingen ten aanzien van het huidige gebruik en de mogelijke herinrichting van de locatie ten behoeve van
woningbouw.
Met aan aanvullend bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond ter plaatse van de
voormalige bovengrondse dieseltank vastgesteld. Gebleken is dat het gehalte aan minerale olie de
achtergrondwaarde niet overschrijdt. Bij de voormalige tank lijkt geen sprake van een nieuw geval van
bodemverontreiniging, maar van een historische verontreiniging (veroorzaakt vóór 1987). De rapportage van
het aanvullend bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 3.
Omdat er asbestverdacht dakplaatmateriaal (deels zonder goot) aanwezig is en plaatselijk in de bodem
bijmenging van puin is aangetroffen, wordt geadviseerd om vóór het aanvragen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen een aanvullend asbestonderzoek uit te voeren op een deel van het terrein (het erf).
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem.
4.1.2
Lucht
De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke
ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter
plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van
het plan aan die luchtkwaliteit.
Luchtkwaliteit ter plaatse
In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de
buitenlucht ter bescherming van de mens. De twee belangrijkste stoffen zijn PM10 (fijnstof) en NO2
(stikstofdioxide). Voor beide stoffen bedraagt de grenswaarde 40 µg/m 3.
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Bijdrage aan luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt
een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate'
(NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in
betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).
Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in
betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die
jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2
microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder
dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden
een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit,
omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt.
Planspecifiek
Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief
Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL
Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is
gekeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het rekenpunt 174229 (aan de
Breukelerwaard ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen:

Gemeten totale concentratie
jaargemiddelde 2016 (µg/m3)
Grenswaarde concentratie
(µg/m3)

NO2 (stikstofdioxide)
23.2 µg/m3

PM10 (Fijn stof)
18.9 µg/m3

40 µg/m3

40 µg/m3

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met
betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief.
Bijdrage initiatief
Het toevoegen van twee woningen valt ruim onder de grenswaarde van 1.500 woningen. Daarnaast wordt een
geitenhouderij met 500-600 geiten beëindigd, wat ten goede komt aan de luchtkwaliteit. Bovendien zal het
aantal verkeersbewegingen verminderen in vergelijking met de situatie dat er een agrarisch bedrijf aanwezig
is. Conclusie is dat het plan op een positieve manier bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
Een nadere toetsing ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
4.1.3
Geluid
De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern
van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh
worden de volgende objecten beschermd:
 woningen;
 geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische
instellingen en kinderdagverblijven;
 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).
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Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen.
Binnen deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een
voorkeursgrenswaarde en een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op
geluidwerende voorzieningen, geluidbelastingkaarten en actieplannen. De belangrijkste bronnen van
geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling aan de orde kunnen zijn betreffen: industrielawaai,
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.
Planspecifiek
Met de realisatie van de nieuwe woningen worden er twee geluidsgevoelige objecten aan het plangebied
toegevoegd. In dat kader is onderzocht wat de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer is op de gevels
van de nieuwe woningen. Het volledige onderzoek is als bijlage 4 toegevoegd. De geplande woningen liggen in
“buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet
geluidhinder van de wegen Breukelerwaard en de Oud Aa. De woningen liggen (net) buiten de 600 m zone van
de snelweg A2. Vanuit de Wet geluidhinder geldt er daarom geen onderzoeksplicht. Vanuit oogpunt van een
goede ruimtelijke ordening is het echter wel van belang om de A2 mee te nemen het onderzoek, zodat kan
worden bepaald of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de lokale wegen Breukelerwaard en Oud Aa
ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt. De geluidbelasting ten gevolge van de snelweg A2 is
maximaal 52 dB en is hoger dan de voorkeursgrenswaarde. De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde van
53 dB wordt niet overschreden.
Om de geluidbelasting terug te dringen zijn maatregelen aan de gevel het meest doelmatig. De geluidbelasting
op de noord- en westgevels van beide woningen is lager dan 38 dB en ook de aangrenzende buitenruimte ligt
geluidluw. Hiermee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Omdat de woningen buiten de wettelijke geluidszone van de A2 liggen kan formeel geen hogere waarde
worden vastgesteld.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid.
4.1.4
Milieuzonering
Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige
functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen,
maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun
activiteiten.
De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en
de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar
hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan
(bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn
bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven.
Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof.
De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype en
verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en
bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke
milieuhinder als minder belastend wordt gezien.
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Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is
het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.
Planspecifiek
Met de nieuwe burgerwoningen aan de Breukelerwaard 2 worden milieugevoelige objecten gerealiseerd. Op
145 m en op 170 m van het plangebied liggen twee agrarische bedrijven (rundveehouderijen). Voor deze
bedrijven geldt volgens de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' een richtafstand van 30 meter t.a.v. stof en
geluid. Het aspect geur wordt in de volgende paragraaf behandeld. De afstand waarop de bedrijven zijn
gelegen, valt ruim boven de richtafstand. Bij de nieuwe woningen zal sprake zijn van een goed woon- en
leefklimaat en omgekeerd zullen de bedrijven geen hinder ondervinden van de nieuwe woningen.
Ten zuiden van het plangebied ligt op een afstand van ruim 80 meter en terrein voor dagrecreatie. Hiervoor
gelden geen minimale richtafstanden. Op ruim 200 meter ligt een manege/paardenpension. Hier geldt een
richtafstand van 50 meter vanwege geur. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Andere bedrijven zijn in de
omgeving van het plangebied niet aanwezig.
Het initiatief is uitvoerbaar ten aanzien van het aspect milieuzonering.
4.1.5
Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor milieuvergunningen als het gaat om
geurhinder van veehouderijen met landbouwhuisdieren. De Wgv maakt onderscheid in dieren met en dieren
zonder een vastgestelde geuremissiefactor. Voor de eerste soort wordt de geurbelasting bij geurgevoelige
objecten berekend, voor de tweede gelden minimumafstanden tot dergelijke objecten (ook wel bekend onder
de term 'vaste afstandsdieren'). De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) bepaald in bijlage 1 voor welke
dieren geuremissies zijn vastgelegd. Als het (beoogde) veehouderijbedrijf niet in deze regeling wordt genoemd
betreft het vaste afstandsdieren.
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wgv gelden de volgende normen ten behoeve van vergunningverlening
voor dieren met een geuremissiefactor:
geurgevoelig object gelegen in:
concentratiegebied binnen bebouwde kom
concentratiegebied buiten bebouwde kom
niet-concentratiegebied binnen bebouwde kom
niet-concentratiegebied buiten bebouwde kom

maximaal toegestane geurbelasting
(odour units per m3 lucht)
3,0 ouE/m3
14,0 ouE/m3
2,0 ouE/m3
8,0 ouE/m3

Als het geen bedrijf is waar een geuremissiefactor voor is vastgelegd gelden de volgende eisen:
 binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 100 meter;
 buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 meter.
Tot slot geldt voor zowel dieren met als voor dieren zonder geuremissiefactoren altijd een minimumafstand
tussen de buitenzijde van een dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object. Dit betreft 50
respectievelijk 25 meter voor hetzij binnen dan wel buiten de bebouwde kom.
De Wet geurhinder en veehouderij kent een omgekeerde werking. Dat wil zeggen dat ook bij plannen die
woningbouwlocaties mogelijk maken wordt getoetst aan de normen van de Wet geurhinder en veehouderij.
Bij ruimtelijke ordeningsplannen moet worden beoordeeld of sprake is van een goed woon- en verblijfklimaat.
Gemeente Stichtse Vecht heeft een geurverordening, waarin is bepaald dat de afstand voor een bedrijf met
vaste afstandsdieren in de bebouwde kom verkleind mag worden tot 50 m (i.p.v. 100 m). Buiten de bebouwde
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kom is dit 25 m. Dit geldt echter alleen voor de afstand tussen bestaande dierenverblijven en bestaande
geurgevoelige objecten.
Planspecifiek
In het plangebied worden twee geurgevoelige objecten gerealiseerd. De dichtstbijzijnde veehouderijen liggen
op 145 m en 170 m van de nieuwe woningen. Dit zijn bedrijven met vaste afstandsdieren waarvoor een
minimale afstand geldt van 50 meter. Aan de afstand wordt voldaan. Bovendien wordt met het plan een
geitenhouderij gesaneerd, wat leidt tot een verbetering van de geursituatie in de omgeving.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geur.
4.1.6
Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die
ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle
inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.
De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe
veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe
veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit
veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde
een Bevi-inrichting.
De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn
onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote
kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, parkeerterreinen
en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.
Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden
risico (PR) van 10-6 per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde
afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van
10-6 per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet
groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal
mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de
gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers.
Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de
PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10-6-contour is het realiseren van kwetsbare objecten
niet toegestaan.
Planspecifiek
Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen,
buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van
belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.
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Uitsnede risicokaart (risicokaart.nl)

Bovenstaande afbeelding toont een uitsnede van de risicokaart, waarbij het plangebied is aangegeven met een
groene cirkel. Hierop is te zien dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen of
transportroutes voor gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, die een belemmering kunnen vormen voor de
voorgenomen ontwikkeling.
Ten zuidwesten van het plangebied, loopt een buisleiding. De afstand tussen deze buisleiding en het
plangebied is echter dusdanig ruim (700 m), dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze
buisleiding ligt. Dat geldt ook voor de regionale transportroute voor gevaarlijke stoffen (rode lijn op
bovenstaande risicokaart).
De basisnetroutes voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water liggen op resp. 650, 900 en
1100 m afstand. De invloedsgebieden van de A2 en de spoorlijn Utrecht - Breukelen reiken wel tot over het
plangebied. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt om advies verzocht inzake de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid.

4.2

Water

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan
verdroging en wateroverlast voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.
Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot
water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal
Waterplan.
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Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in
Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport 'Anders omgaan met water, Waterbeleid voor
de 21ste eeuw' (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die
ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:
 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt
vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Indien nodig wordt overtollig water tijdelijk
geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen niet meer mogelijk is wordt het water
afgevoerd.
 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt
gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het
zuiveren van verontreinigd water aan bod.
Waterwet
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen
waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan
kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een
belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de aloude vergunningstelsels uit de voorheen afzonderlijke
waterbeheerwetten zijn gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de watervergunning.
Nationaal Waterplan
Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Dit Nationaal Waterplan
geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met
een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen,
beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft
maatregelen die in de periode 2016-2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige
generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.
Watertoets
De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een
proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek gaan
voorafgaand aan de vaststelling van het plan. De watertoets bestaat uit twee onderdelen:
 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de
planvorming te betrekken, en
 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen
over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt
doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan.
Planspecifiek
Er zal 2.178 m2 aan stallen worden gesloopt en ca. 1.540 m2 aan erfverharding worden verwijderd. In
vergelijking met de huidige situatie neemt de hoeveelheid verhard en bebouwd oppervlak aanmerkelijk af,
waardoor zonder problemen hydrologisch neutraal kan worden ontwikkeld. Hemelwater en afvalwater zullen
gescheiden worden afgevoerd. De nieuwe woningen worden aangesloten op het aanwezige riool.
Een klein deel van het plangebied ligt in de beschermingszone van de dijk langs de Aa. Deze waterkering is
beschermd middels de Keur en Beleidsregels van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Werken zonder
maatschappelijk belang in de kern- en beschermingszone en buiten het dijkprofiel, inclusief het profiel van de
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vrije ruimte zijn vergunningplichtig. Over voorliggend plan is overleg gevoerd met Stichting Waternet, de
uitvoeringsorganisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (zie paragraaf 6.2). Met hun opmerkingen
is in het plan rekening gehouden. Voorts heeft Waternet een aantal opmerkingen gemaakt die betrekking
hebben op de uitwerking van het (bouw)plan, zoals een slim maaiveldontwerp en voorkomen dat er
uitlogende bouwmaterialen worden gebruikt. Bij de verdere uitwerking zal hier rekening mee worden
gehouden.

4.3

Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Per 01-012017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet opgegaan in de nieuwe Wet
natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het
bosopstanden in Nederland.
Gebiedsbescherming
In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de
overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze
Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat)
beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe
werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn,
ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.
Soortenbescherming
Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse
planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van
soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien
van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve
gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende
maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald
aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven.
Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke
project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort
geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.
Planspecifiek
Voor de voorgenomen ontwikkeling is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De conclusie daarvan is in deze
paragraaf overgenomen. Het volledige onderzoek is als bijlage 5 toegevoegd.
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland,
Nationaal Park of Natuurnetwerk Nederland.
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal beschermde diersoorten mogelijk op de locatie
aanwezig zijn. Het betreft migrerende of foeragerende vleermuizen, algemene broedvogels van de
erfvogelgemeenschap en meer algemene zoogdieren.
Uitvoerbaarheid
Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe
werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Uit de bevindingen blijkt geen noodzaak tot het
aanvragen van ontheffingen of een specialistisch vervolgonderzoek, mits aan een aantal mitigerende
voorwaarden wordt voldaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Te treffen maatregelen:
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Rooien / slopen buiten het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en steeds vooraf een broedvogelcheck
uitvoeren;
Voorkomen van uitstralen van bouwplaatsverlichting;
Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden ruim verstoren;
Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna
(Zorgplicht).

Conclusie
De beoogde sloop van de bestaande bebouwing aan de Breukelerwaard 2 te Breukelen alsmede de
ontwikkeling van twee woningen op deze locatie is uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6
Bro).

4.4

Verkeer

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur.
Met voorliggend plan worden twee extra woningen aan het plangebied toegevoegd. Daarnaast verdwijnen de
bedrijfsactiviteiten van het voormalige agrarische bedrijf. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen af.
De nieuwe woningen worden ontsloten via de Breukelerwaard via de bestaande oprit. Op eigen erf is
voldoende ruimte aanwezig om te parkeren.
Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect verkeer.

4.5

Cultuurhistorie en archeologie

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied
aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische
gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer)
rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder
onderdeel van cultuurhistorie is archeologie.
Cultuurhistorie
Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan
dat “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen
moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op
gebiedsniveau te behouden en te versterken.
Archeologie
De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De
essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard
blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten
archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn
om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden
en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de
gemeente.
Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van
werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke)
waardevolle zaken.
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Planspecifiek
Cultuurhistorie
De Breukelerwaard is het komgebied tussen de oeverwallen van de Aa en de Vecht. Het is een opvallend
gebied met een kleibodem, waar het omliggende gebied uit veengronden bestaat. De Vecht en de zijarmen
van de Vecht, de Aa, Angstel en Winkel, zijn bepalend geweest voor de vorming van dit gebied.
De Vecht en de Aa waren al in de Romeinse tijd vaarroutes. In de middeleeuwen was de Aa de best bevaarbare
tak en langs de Aa lagen dan ook de kastelen van waaruit de scheepvaart werd gecontroleerd, zoals Huis ter Aa
en Huis Ruwiel. Deze kastelen zijn later weer verdwenen. De vestigingsplaats van Huis Ruwiel is in het
landschap nog zichtbaar door de slotgracht met daarbinnen een eilandje waar het huis op stond. Het Huis
Ruwiel is vermoedelijk rond 1226 gesticht. In 1240 is de kom, die later Breukelerwaard zou gaan heten, droog
gelegd met de Breukelerwaardse Dijk als ontginningsbasis en de Evenaarswetering als achtergrens. Aan de
Breukelerwaardsedijk zijn een aantal boerderijen gesticht. De boerderij Nieuwe Ruwiel is van latere datum en
is georiënteerd op de weg Oud Aa.
Afgelopen eeuwen is door aanleg van nieuwe infrastructuur (spoorlijn, A2, Amsterdam-Rijnkanaal) het
oorspronkelijke karakter van de Breukelerwaard sterk veranderd en is de polder momenteel niet meer als een
samenhangend geheel te herkennen.
De kwaliteiten die op de locatie aanwezig zijn, zijn onder meer de overgang van de oeverwal van de Aa naar de
strokenverkaveling van de Breukelerwaard, het historische boerderijensemble, bestaande uit boerderij,
bijgebouw en hooiberg en georiënteerd op de Aa, en de hoogstamboomgaard. De boerderij Nieuw Ruwiel is
volledig traditioneel van opzet, met fraaie details in de vorm van o.a. glas in lood-ramen en luiken. In paragraaf
2.2 is beschreven hoe de toekomstige situatie is vormgegeven, rekening houdend met de cultuurhistorische
waarden. De karakteristieke boerderij en de hoogstamboomgaard worden met dit plan in stand gehouden. Het
plan heeft geen gevolgen voor de aardkundige waarden. De dubbelbestemming Waarde - Aardkundige
waarden en de aanduiding 'karakteristiek' voor de bestaande boerderij uit het vigerende bestemmingsplan
worden overgenomen.
Archeologie
Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Om die reden is een archeologisch
onderzoek uitgevoerd in de vorm van een bureau- en inventariserend veldonderzoek. De rapportage hiervan is
opgenomen in bijlage 6. Het plangebied ligt op een rivier-inversierug met oeverafzettingen van de Oud-Aa
beddinggordel. De oeverafzettingen, die omstreeks 1000 v.Chr. zijn ontstaan, zijn een gunstige
bewoningslocatie vanwege hun hogere ligging in het landschap. Daarnaast biedt de locatie gemakkelijke
toegang tot de rivier de Oud-Aa. Op historische kaarten uit de Nieuwe tijd staan geen aanwijzingen voor
bebouwing. In de 1929 wordt een boerderij direct ten zuiden van het plangebied gebouwd. In de loop van de
20e eeuw wordt ongeveer twee derde van het oppervlak van het plangebied volgebouwd.
In de boringen die in het plangebied zijn gezet, zijn echter geen relevante archeologische indicatoren
aangetroffen. Het plangebied kan daarop worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het
opnemen van een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' is voor het onderzochte gebied niet nodig.
Indien bij graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, is men dit volgens de
Erfgoedwet verplicht te melden bij de Minister van OCW. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de
gemeente Stichtse Vecht.
Het initiatief is uitvoerbaar op het gebied van cultuurhistorie en archeologie.
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4.6

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de ruimtelijke ordening. Zowel op Rijksniveau als op
Europees en mondiaal niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot
duurzaamheid. De belangrijkste hiervan zijn het Klimaatakkoord van Parijs, het Klimaatakkoord Nederland en
het Energieakkoord.
Bouwbesluit
Wettelijk kan er in Nederland geen verdere verduurzaming worden afgedwongen dan via het Bouwbesluit. Het
Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor
energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor woningen geldt sinds 2015 een Energie
Prestatie Coëfficiënt van 0,4 op gebouwniveau. Vanaf 2020 wordt deze verlaagd richting een coëfficiënt
dichter bij de nul. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Dit is rijksbeleid,
waarbij BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.
Ambitie gemeente Stichtse Vecht
De ambitie van de gemeente Stichtse Vecht gaat een stapje verder door bij nieuwbouw nu reeds in te zetten
op nul-op-de-meter (NOM) woningen. Dit houdt in dat over het hele jaar de opwek van energie gelijk is aan
het totale energieverbruik van een woning. Bij woningbouwprojecten waar de gemeente over eigen grond
geschikt en voor woningbouwcorporaties stelt de gemeente NOM als voorwaarde. Bij particulieren wil de
gemeente dit stimuleren door informatie te verschaffen over concrete maatregelen en het online energieloket
Bleeve.nl aan te bieden.
Met behulp van het programma GPR Gebouw kunnen de energieprestatie en de milieubelasting worden
vertaald in concrete maatregelen met een prestatiescore voor duurzaam bouwen. GPR gebouw is een online
programma dat duurzaam bouwen concretiseert door op vijf thema's een rapportcijfer te geven. Met een
combinatie van maatregelen kan een bepaalde GPR Gebouwscore worden behaald. Hoe hoger het cijfer, hoe
duurzamer de woning. Zo worden van de betreffende woning de prestaties zichtbaar op de thema's energie,
milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
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(bron: Woonvisie 2017 - 2022 gemeente Stichtse Vecht)

Kansen
Bij de herinrichting van een perceel en bij nieuwbouw liggen kansen om duurzaamheid te verbeteren. Het
energieneutraal maken van een gebouw kan beter bij de bouw dan achteraf. Nieuwbouw biedt de kans om
meteen voor een duurzame wijze van verwarming te kiezen, maar ook andere duurzaamheidsaspecten zijn bij
nieuwbouw relatief eenvoudig te realiseren, zoals het opwekken van duurzame energie. Het is van belang de
kansen voor het opwekken van duurzame energie te benutten om de gestelde toename van duurzaam
opgewerkte energie te behalen. Daarnaast kan bij de inrichting van de buitenruimte rekening worden
gehouden met water- en hittestress. Het aanplanten van groen is goed voor de klimaatbestendigheid, omdat
het bijdraagt aan het verminderen van de hittestress en het verbeteren van het watervasthoudend vermogen
van het gebied.
Planspecifiek
De rood-voor-rood ontwikkeling maakt het mogelijk om de geitenhouderij te beëindigen, dit betekent een
aanzienlijke reductie van fijnstof, geur ammoniak. De sanering van de geitenhouderij draagt bij aan een
gezonder woonklimaat voor de omwonenden. Alle bedrijfsopstallen zullen gesloopt worden waarbij het
perceel een nieuwe invulling krijgt met behoud van het karakteristieke boerderij-ensemble. Ten opzichte van
de bestaande situatie worden zowel het bouwvlak als de oppervlakte aan bebouwing en verharding sterk
verminderd. Hiermee is sprake van duurzaam ruimtegebruik.
De vermindering van het verhard oppervlak en de landschappelijke inpassing dragen op positieve wijze bij aan
een duurzame inrichting, verbetering van het waterbergend vermogen en het voorkomen van hittestress.
De wijze waarop de woningen worden uitgevoerd is nog niet bekend. Bij uitwerking van de plannen is er
aandacht voor de energieprestatie van de woningen en maatregelen die genomen kunnen worden in de vorm
van warmtepompen, zonnepanelen en gasloos bouwen.
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4.7

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro,
onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij
vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van
plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de
gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan
vast te stellen indien:
 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins
verzekerd is;
 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk
5°, niet noodzakelijk is;
 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid,
onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
Planspecifiek
De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente
voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een overeenkomst afsluiten. Voor de
realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen.
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zelf en de benodigde onderzoeken zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. Voor dit plan zal het uiteindelijk niet noodzakelijk zijn om een exploitatieovereenkomst
ingevolge afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen.
Met de initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken
met de initiatiefnemer gemaakt over de afhandeling van eventuele planschade. Deze kosten komen eveneens
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
het plan economisch uitvoerbaar is.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische planbeschrijving

Algemeen

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de
Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de
planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen
dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen
aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft
een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan
ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing.
Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan.
Verbeelding
De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen
worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van
gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.
Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of
kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie
leidend.
Regels
De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.
 Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;
 Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De
regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.
 Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer
(mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.
 Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen.

5.2

Wijze van bestemmen

In voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de plansystematiek van Bestemmingsplan Landelijk
Gebied West van de gemeente Stichtse Vecht, vastgesteld op 30 september 2014. Het plangebied omvat het
gehele voormalige agrarische bouwperceel.
Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
 'Wonen'. De bestemming 'Wonen' is toegekend aan de locaties van de bestaande boerderij, de twee
nieuwe woningen en de plek van het gezamenlijke bijgebouw. De gebouwen dienen te worden gebouwd
binnen het bouwvlak, dat gelijk is aan het bestemmingsvlak. Bij de woningen zijn geen vrijstaande
bijgebouwen toegelaten, alleen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag één gezamenlijk
vrijstaand bijgebouw worden gebouwd dat ten dienste staat van alle drie woningen. Voorts is in de regels
opgenomen dat bij bouwplannen voldaan dient te worden aan de beeldkwaliteitseisen zoals deze zijn
opgenomen in het Beeldkwaliteitskader in bijlage 3 bij de regels. Verder is in voorwaardelijke
verplichtingen vastgelegd dat:
a. een nieuwe woning pas in gebruik genomen mag worden nadat alle voormalige
bedrijfsbebouwing is gesloopt en de overtollige erfverharding is verwijderd;
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b.











de maatregelen ten behoeve van de landschappelijke inpassing binnen één jaar nadat de
woningen in gebruik zijn genomen dienen te zijn gerealiseerd. Het inrichtingsplan is te vinden in
bijlage 2 van de regels;
De bestemming 'Tuin' is toegekend aan het erf en de tuin rondom de woningen. Binnen de bestemming
'Tuin' mag niet worden gebouwd. Bijgebouwen zijn alleen toegestaan in de vorm van één (gezamenlijk)
bijgebouw.
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden. Het overige deel van het voormalige agrarische
bouwperceel dat niet de bestemming 'Wonen' of 'Tuin' heeft, behoudt de bestemming 'Agrarisch met
waarden - Landschapswaarden' maar dan zonder bouwvlak. Met een aanduiding op de verbeelding is
aangegeven waar een paardenbak (alleen voor hobbymatig gebruik) is toegestaan. Met een
voorwaardelijke verplichting is opgenomen dat binnen een jaar na de aanleg de paardenbak voorzien
moet zijn van een groene randbeplanting.
Dubbelbestemming Aardkundige Waarde: deze ligt over een smalle strook aan de westzijde van het
plangebied. Binnen deze dubbelbestemming zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de in de grond aanwezige
of verwachte archeologische waarden.
Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3: voor het deel van het plangebied waar geen archeologisch
onderzoek is uitgevoerd is deze dubbelbestemming is overgenomen uit het vigerende plan. Voor dat deel
van het plangebied dat wel is onderzocht en vrijgegeven (zie paragraaf 4.5), is de dubbelbestemming niet
opgenomen.
Dubbelbestemming 'Waterstaat- Waterkering': deze geldt voor de beschermingszone van de dijk. Middels
de Keur en Beleidsregels wordt de waterkering (kernzone en beschermingszone) beschermd. De regels zijn
opgenomen om ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden die de
stabiliteit van de waterkering of de kerende hoogte negatief kunnen beïnvloeden te voorkomen of de
invloed daarvan te beperken. Tevens is het de dubbelbestemming noodzakelijk voor het voorkomen van
ontwikkelingen die toekomstige reconstructies van de waterkeringen onmogelijk maken. Ondanks deze
beperkingen kunnen in bepaalde gevallen onder de voorwaarden van een Waterwetvergunning of
melding werken of werkzaamheden in een beschermingszone van een waterstaatswerk worden
toegestaan.

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.
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Hoofdstuk 6
6.1

Procedure

Algemeen

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in
artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan
die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met
de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg,
afgezien worden van dit overleg.
Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de inspraak.
Van (formele) inspraak kan, zeker bij wat kleinere plannen, worden afgezien. De gemeentelijke
inspraakverordening is daarbij ook van belang.
Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te
worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling
door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6
weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van
de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld.

6.2

Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) toegezonden aan de organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn
met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn, te weten de provincie Utrecht, Waternet en
Gasunie.
De provincie Utrecht en de Gasunie zien geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De opmerkingen
van Waternet zijn verwerkt in onderhavig plan.

6.3

Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de resultaten van de inspraak ex artikel 3.1.6
Bro opgenomen.

6.4

Verslag zienswijzen

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1

Advies ervenconsulent

Breukelerwaard 2, Breukelen

39

40

Breukelerwaard 2, Breukelen

Bijlage 2

Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 3

Aanvullend bodemonderzoek

Breukelerwaard 2, Breukelen

43

44

Breukelerwaard 2, Breukelen

Bijlage 4

Akoestisch onderzoek
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Bijlage 5

Quick scan flora en fauna
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Bijlage 6

Archeologisch onderzoek
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Regels
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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1
plan
het bestemmingsplan Breukelerwaard 2, Breukelen van de gemeente Stichtse Vecht.
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1904.BPBreukelerwrd2LGBOW01 met de bijbehorende regels en bijlagen;
1.3
aanbouw
een uit de gevel uitspringend ondergeschikt deel van een hoofdgebouw en dat een directe verbinding heeft
met het hoofdgebouw, zoals een erker, een toegangsportaal, een (bij)keuken of een serre.
1.4
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.5
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6
aan huis verbonden beroep of bedrijf
het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op
administratief, juridisch, medisch, ontwerptechnisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig gebied,
ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde
detailhandel, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of
uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is.
1.7
aardkundige waarden
geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen, die representatief zijn voor de natuurlijke
ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals hoogteverschillen of variaties in de samenstelling van de
bodem;
1.8
agrarisch bedrijf
grondgebonden bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
anders dan in kassen, dan wel het houden van dieren, mits de exploitatie van deze bedrijven geheel of
grotendeels gebonden is aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige gronden.
1.9
archeologische waarde
de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden.
1.10
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.11
bebouwingspercentage
het in de regels of het aangegeven percentage van een bouwvlak, of indien geen bouwgrenzen zijn
aangegeven het percentage van het bestemmingsvlak, dat ten hoogste bebouwd mag worden met bebouwing,
tenzij in de regels anders is bepaald;
1.12
bed en breakfast
een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend
verblijf met het serveren van ontbijt; een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijgebouw en wordt
gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft maximaal zes kamers.
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1.13
bedrijf
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van
goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet-zelfstandige en ondergeschikt
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of
herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
1.14
bedrijfsgebouw
een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd om te worden gebruikt als
bedrijfsruimte.
1.15
bedrijfswoning
een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op een bedrijfsterrein, uitsluitend bestemd voor het huishouden
van een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering, in overeenstemming met de bestemming,
noodzakelijk is.
1.16
bestaand
1. ten aanzien van bebouwing: legale bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip
aangevraagde vergunning;
2. ten aanzien van gebruik: het legale gebruik van gronden en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
1.17
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.18
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.19
bijgebouw
een bij een woning dan wel een hoofdgebouw behorend gebouw, dat geen woonruimte(n) bevat en dat in
functioneel, bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan die woning/dat hoofdgebouw, dat zich daarvan visueel
onderscheidt en dat geen directe verbinding heeft met het hoofdgebouw.
1.20
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.21
bouwgrens
de grens van een bouwvlak.
1.22
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten.
1.23
bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel.
1.24
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.25
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.26
cultuurhistorische waarde
de aan een (samenstel van) (voormalige)bouwwerk(en) of gebied toegekende waarde in verband met het
beeld dat door het gebruik in de loop van de geschiedenis is ontstaan, zoals dat onder meer tot uitdrukking
komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten of wegenpatroon en/of de architectuur.
1.27
dagrecreatie
recreatie in de vorm van een dagje uit zonder overnachting ter plaatse en uitsluitend met kleinschalige
dagrecreatieve voorzieningen.
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1.28
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan
in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel wordt ook gerekend verkoop via
internet waarbij de goederen ter plaatse worden opgeslagen.
1.29
extensief dagrecreatief medegebruik
vorm van recreatief gebruik ondergeschikt aan de bestemming, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt
op de ruimte, zoals fiets-, voet-, en ruiterpaden, picknickplaatsen, parkeerplaatsen ten behoeve van het
extensief recreatief medegebruik, speelweiden en naar aard, omvang en schaal daarmee gelijk te stellen
voorzieningen.
1.30
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt.
1.31
gevoelige bestemming
als gevoelige bestemmingen worden aangemerkt woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen, met
bijbehorend erf.
1.32
hindercontour
de minimale afstand die een (agrarisch) bedrijf ten opzichte van een (bedrijfs)woning dient aan te houden uit
hoofde van het voor het bedrijf bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder en Wet
geurhinder en veehouderij, dan wel respectievelijk de voor het (agrarisch) bedrijf toepasselijke vergunning.
1.33
hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting dan wel gelet op de bestemming als
belangrijkste gebouw valt aan te merken.
1.34
huishouden
persoon of groep personen die een huishouding voert; hieronder wordt niet verstaan aan groep personen die
een huis bewonen waar sprake is van bedrijfsmatige kamerverhuur.
1.35
huishouding
regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin;
1.36
intensieve veehouderij
een bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het houden
van dieren, zoals rundveemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, vleeskalver-, pluimvee- of pelsdierhouderij
of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen.
1.37
karakteristieke bebouwing
een onroerend monument, gebouw of bouwwerk, aangemerkt als karakteristiek vanwege de karakteristieke
waarde in het straatbeeld, zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde, en
waarvan het behoud van belang is.
1.38
landschapswaarden
de waarden die een gebied ontleent aan zijn visueel waarneembare verschijningsvorm, die wordt bepaald
door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur, waaronder openheid
en oude stroomruggen.
1.39
mantelzorg
het voldoen aan een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op het fysieke,
psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige basis en buiten organisatorisch
verband en het zorgbehoevende deel op dat moment deel uitmaakt van het huishouden.
1.40
natuurwaarden
de waarden die een gebied ontleent aan zijn bodemvorm, bodemsamenstelling en flora en fauna, waaronder
weidevogelgebied, botanisch/faunistisch waardevol gebied en ecologische verbindingszones.
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1.41
nevenactiviteit
een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk
ondergeschikt is aan de op de in dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op een bestemming.
1.42
nutsvoorziening
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie alsmede
soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten.
1.43
peil
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
1.44
seksinrichting
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard
plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon,
een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met
elkaar.
1.45
uitbouw
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw
door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat qua vorm, ligging en omvang
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.46
voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw.
1.47
voorgevellijn
de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan.
1.48
voorgevelrooilijn
een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens; bij percelen op de hoek van straten/paden
geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen.
1.49
waarden
de aan een bouwwerk, gebied of specifiek element in een gebied toegekende kenmerkende waarde op het
gebied van cultuurhistorie, archeologie, geografie, aardkunde, landschap, natuur en/of ecologie.
1.50
werk
een constructie, geen gebouw of bouwwerk zijnde.
1.51
woning
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:
2.1
de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.2
de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.3
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.4
de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.5
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.6
de hoogte van een windturbine of een windmolen
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine of windmolen.
2.7
ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten,
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan
0,50 m.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven;
b. een paardenbak voor hobbymatig gebruik, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - paardenbak';
c. het behoud en het herstel van de ter plaatse voorkomende, dan wel de daaraan eigen cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurwaarden;
d. ecologische verbindingszones;
e. extensief dagrecreatief medegebruik, voor zover de onder c bedoelde waarden niet onevenredig worden
aangetast;
f. water en watergangen;
g. behoud en/of herstel van oever- en slootvegetaties;
h. groenvoorzieningen,
met de daarbij behorende:
i. bouwwerken
j. erfbeplanting;
k. tuinen;
l. nutsvoorzieningen;
m. wegen en paden;
n. erven en terreinen.
3.2
Bouwregels
3.2.1
Gebouwen
Er mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. landhekken zijn toegestaan, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.
3.2.3
Paardenbakken
Voor het realiseren van paardenbakken voor hobbymatig gebruik, zoals genoemd in lid 3.1 onder b, gelden de
volgende regels:
a. de paardenbak mag uitsluitend worden gerealiseerd binnen de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch
met waarden - Landschapswaarden - paardenbak';
b. het aantal eenhoevigen mag ten hoogste 5 bedragen;
c. de oppervlakte van de paardenbak bedraagt ten hoogte 1.200 m²;
d. er mogen geen lichtmasten gerealiseerd worden;
e. de bouwhoogte van omheiningen mag niet meer dan 1,7 m bedragen;
3.3
Specifieke gebruiksregels
3.3.1
Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing paardenbak
Binnen 1 jaar na aanleg van de paardenbak dient deze landschappelijk te zijn ingepast conform het
inrichtingsplan in bijlage 2 met rondom een groene, streekeigen beplanting welke blijvend in stand dient te
worden gehouden.
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3.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
Het bepaalde in artikel 16 is van toepassing.
3.5
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de binnen de
bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' gelegen gronden wijzigen naar de bestemming
'Natuur' ten behoeve van bos- en natuurontwikkeling of het verplaatsen van houtopstanden, onder de
voorwaarde dat wijziging plaatsvindt met inachtneming van het provinciaal beleid inzake bos- en
natuurcompensatie en de Wet natuurbescherming.
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Artikel 4

Tuin

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen;
b. parkeren;
c. landschappelijke inpassing zoals bedoeld in bijlage 2 bij de regels;
met daarbij horende:
d. bijbehorende bouwwerken;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. overige functioneel met de bestemming 'Tuin' verbonden voorzieningen.
4.2
Bouwregels
4.2.1
Gebouwen
Op of in deze grond mogen geen gebouwen of overkappingen worden gebouwd.
4.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:
a. ter plaatse mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen met een maximum bouwhoogte van 1 meter
worden gerealiseerd;
b. de bouwhoogte van pergola's bedraagt maximaal 2,5 meter;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt maximaal 3
meter.
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Artikel 5

Wonen

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, behoudens het bouwvlak met de aanduiding 'bijgebouwen', met dien verstande dat per bouwvlak
niet meer dan één woning is toegestaan;
b. aan huis gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en praktijkruimte;
c. extensief dagrecreatief medegebruik,
met de daarbij behorende:
d. bouwwerken;
e. tuinen en erven;
f. water en watergangen.
5.2
Bouwregels
5.2.1
Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. vrijstaande bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
'bijgebouwen'. Binnen deze aanduiding is maximaal één vrijstaand bijgebouw toegestaan;
c. de maatvoering van een gebouw dient te voldoen aan de eisen die in de navolgende tabel zijn gesteld:
Functie van een Maximale Maximale
Maximale inhoud Maximale
Dakhelling
gebouw
goothoogte bouwhoogte in m³
oppervlakte in
in m
in m
m²/ afmeting in
m

d.

e.

Woning inclusief 4 m
inpandige
bijgebouwen
ten behoeve van
de woonfunctie

8,5 m

Vrijstaande
bijgebouwen

7,5 m
tenzij op de
verbeelding
anders is
aangegeven.

3,5 m

de inhoud mag
niet meer
bedragen dan
aangegeven ter
plaatse van de
aanduiding
'maximum volume
(m³)',
uitgezonderd ter
plaatse van de
aanduiding
'karakteristiek'.

de oppervlakte
minimaal 30° en
mag niet meer
maximaal 60°
bedragen dan ter
plaatse van de
aanduiding
'maximale
oppervlakte (m²),
uitgezonderd ter
plaatse van de
aanduiding
'karakteristiek'
450 m²

minimaal 15° en
maximaal 50°

ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' mag de bestaande boerderij met aangebouwde
bedrijfsruimte in zijn geheel als woning worden gebruikt, mits de bestaande maatvoering en hoofdvorm
overeenkomstig artikel 12.1 gehandhaafd blijft;
er dient te worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitskader in bijlage 3 bij de
regels.
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5.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
b. de bouwhoogte en oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet meer
bedragen dan respectievelijk 3 m en 10 m².
5.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en de stedenbouwkundige
eenheid van de gebouwde omgeving nadere eisen stellen aan:
a. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een behoorlijke afstemming
op de visuele en functionele kwaliteit van de aangrenzende openbare ruimte;
b. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een behoorlijke afstemming
op de gebruikswaarde van belendende panden en percelen, met betrekking tot bereikbaarheid,
zichtbaarheid, uitzicht, belichting, bezonning en privacy.
Het bepaalde in artikel 15 Algemene procedureregels is tevens van toepassing.
5.4
Afwijken van de bouwregels
5.4.1
Verhogen goot- en bouwhoogte bijgebouwen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2, sub c, ten behoeve
van het verhogen van de maximum goot- en bouwhoogte van bijgebouwen. Een afwijking wordt uitsluitend
toegepast indien de verhoging:
a. zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
b. past in de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving.
5.5
5.5.1
1.

2.

Specifieke gebruiksregels
Voorwaardelijke verplichtingen
Een nieuwe woning kan enkel in gebruik worden genomen als alle voormalige bedrijfsbebouwing, met
uitzondering van de karakteristieke bebouwing, is gesloopt en de overtollige erfverharding is
verwijderd;
Binnen 1 jaar nadat de woningen in gebruik zijn genomen dienen de maatregelen ten behoeve van de
landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 2 van de regels, uitgevoerd te zijn en zodanig
in stand gehouden te worden dat blijvend sprake is van een landschappelijke inpassing.

5.6
Afwijken van de gebruiksregels
5.6.1
Nevenactiviteiten/Beroep aan huis
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor het uitoefenen
van activiteiten, die zijn opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 1 Lijst van nevenactiviteiten bij
"Wonen'', alsmede naar aard en omvang daarmee vergelijkbare nevenactiviteiten, als ook voor ondergeschikte
detailhandel en ondergeschikte horeca, tot maximaal de aldaar aangegeven oppervlakte, mits:
a. de nevenactiviteiten binnen bestaande hoofdgebouwen en bijgebouwen plaatsvinden;
b. de bedrijfsactiviteiten beperkt blijven tot categorie 1 en 2;
c. de nevenactiviteiten inpasbaar zijn binnen de ter plaatse voorkomende, dan wel de daaraan eigen
cultuurhistorische, landschappelijke en de natuurwaarden;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig worden aangetast;
e. geen opslag van goederen in de open lucht plaatsvindt;
f. de hoeveelheid extra verkeer past bij de wegstructuur;
g. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
h. maximaal één nevenactiviteit per bouwvlak is toegestaan;
i. activiteiten uitsluitend binnen het bouwvlak (niet aangrenzend) zijn toegestaan.
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5.6.2
Zwembaden
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 voor het realiseren
van zwembaden, met dien verstande, dat:
a. per bouwperceel maximaal één zwembad is toegestaan;
b. een zwembad uitsluitend achter (het verlengde van) de achtergevel van de woning is toegestaan;
c. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
d. de oppervlakte van een zwembad ten hoogste 15% van het perceel bedraagt met een maximum van 50
m²;
e. een zwembad niet meer dan 0,2 m boven het maaiveld uitsteekt.
Indien een ruimtelijke ontwikkeling, zoals genoemd in 5.6.2 wordt gerealiseerd, waarbij het verhard oppervlak
uitbreidt met meer dan 1000 m2, dient omwille van het tegengaan van de verslechtering van de
waterhuishouding, de versnelde afvoer worden voorkomen of te worden gecompenseerd.
5.6.3
Landschappelijke inpassing
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in artikel 5.5.1 teneinde een andere
landschappelijke inpassing toe te staan, onder de voorwaarde dat het doel van de landschappelijke inpassing
nog steeds wordt bereikt.
5.7
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, geen normale
onderhoudswerkzaamheden zijnde en niet zijnde werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, uit te
voeren, te doen of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning:
1. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in- en uitritten.
b. Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning als bedoeld in sub a alleen indien:
1. door de in sub a genoemde werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij
direct, hetzij indirect de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig
worden of net onevenredig kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden tot herstel van de
waarden niet worden of niet kunnen worden verkleind, tenzij hieraan door het stellen van
voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen. Onder waarden en functies worden in ieder
geval verstaan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschapswaarden in het betrokken gebied;
2. voldoende afstand tot de eerste inrit wordt aangehouden, indien het de aanleg van een tweede inrit
op een perceel betreft.
c. Geen omgevingsvergunning als bedoeld in sub a is vereist voor:
1. werken of werkzaamheden, behorende bij de aanleg van zwembaden, indien en voor zover daarvoor
omgevingsvergunning is verleend ingevolge lid 5.6.2;
2. werken of werkzaamheden die op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan in
uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende of
aangevraagde vergunning.
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Artikel 6

Waarde - Aardkundige waarden

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Aardkundige waarden' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van aardkundige waarden.
6.2
Bouwregels
a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die
voor bescherming van aardkundige waarden noodzakelijk zijn.
b. Bouwwerken ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en) zijn op de in lid 6.1
bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover
gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid.
6.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
Het bepaalde in artikel 16 is van toepassing.
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Artikel 7

Waarde - Archeologie 3

7.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de archeologische waarden.
7.2
Bouwregels
7.2.1
Algemeen
Op de gronden met bestemming Waarde - Archeologie 3 mogen geen gebouwen of bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd.
7.2.2
Uitzonderingen
In afwijking van het bepaalde in sublid 7.2.1 mogen op of in deze gronden gebouwen of bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, gebouwd worden, mits het gaat om:
a. bebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
b. bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 500 m2;
c. bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 500 m² maar de bodem niet dieper dan 0,3
meter beneden het maaiveld wordt geroerd;
d. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover
gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid;
e. een gebouw of bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden
gerealiseerd.
7.3
Afwijken van de bouwregels
7.3.1
Afwijking
a. In afwijking van het bepaalde in lid 7.2 mogen gebouwen en bouwwerken en andere
bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) gerealiseerd worden, mits
op basis van een archeologisch rapport, dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
bouwen wordt ingediend, en waaruit naar het oordeel van burgemeester en wethouders, blijkt dat:
1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet onevenredig worden
geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud van die waarden;
3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.
b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in het sub a is niet vereist indien de aanvraag
betrekking heeft op een of meer gebouwen of bouwwerken als bedoeld in lid 7.2.2 onder c.
c. Het bepaalde in sub b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een terrein, binnen dan wel
deel uitmaakt van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als
bedoeld in sub a , en/of sublid 7.4.3 sub a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval
bepalen dat de aanvrager een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein,
dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. Sublid 7.3.2 is van
overeenkomstige toepassing.
7.3.2
Voorschriften omgevingsvergunning
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 7.3.1 kunnen burgemeester en wethouders de volgende
voorschriften verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
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c.

de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op
het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders
bij de vergunning te stellen kwalificaties.

7.3.3
Advies
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het verlenen
van een omgevingsvergunning te beslissen.
7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.4.1
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 3 zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op deze gronden rustende
bestemmingen:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen, egaliseren, verlagen,
afplaggen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de landbodemstructuur, dieper dan 0,3 m beneden het
maaiveld;
b. het ontgronden, baggeren, afgraven (afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen verlagen
en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;
c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd;
f. het aanleggen van drainage;
g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur;
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand;
j. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld.
7.4.2
Uitzonderingen
Het in sublid 7.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en
werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper gaan dan in het recente
verleden bereikte baggerdieptes;
c. indien zij een oppervlakte beslaan van ten hoogstens 500 m2;
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake
deskundige;
e. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning.
7.4.3
Toelaatbaarheid
a. In afwijking van het bepaalde in sublid 7.4.1 kan een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid
uitgevoerd worden mits op basis van een archeologisch rapport, dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning wordt ingediend, en naar het oordeel van burgemeester en wethouders, blijkt dat:
1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet onevenredig worden
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b.

c.

geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die waarden;
3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.
Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in sub a is niet vereist indien de aanvraag
betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden zoals bedoeld
in sublid 7.4.2 sub c.
Het bepaalde in sub b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op een terrein, binnen dan wel
deel uitmaakt van eenzelfde ontwikkelgebied, waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als
bedoeld in sublid 7.3.1 , en/of het bepaalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig
geval bepalen dat de aanvrager een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het
terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. Sublid 7.4.4 is
van overeenkomstige toepassing.

7.4.4
Voorschriften omgevingsvergunning
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 7.4.1 kunnen burgemeester en wethouders de volgende
voorschriften verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op
het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders
bij de vergunning te stellen kwalificaties.
7.4.5
Advies
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het verlenen
van een omgevingsvergunning te beslissen.
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Artikel 8

Waterstaat - Waterkering

8.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor dijken en kaden met een waterkerende functie, waarbij de bestemming
'Waterstaat - Waterkering' voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemming(en).
8.2
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
8.2.1
Verbod
Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waterstaat - Waterkering' mede bestemde
gronden.
8.2.2
Uitzonderingen
Het onder 8.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van de waterstaat en/of waterkering, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter.
8.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het verbod
in 8.2.1 voor het bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits de bouw verenigbaar is
met de belangen van de waterstaat en/of waterkering en de beheerder van de waterkering daarover heeft
geadviseerd.
8.4
Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
8.4.1
Verbod
Het is verboden om op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegde gezag :
a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen,
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
b. het aanbrengen/rooien van hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en bomen;
c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
e. het permanent opslaan van goederen;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
g. het aanleggen van een vooroeverconstructie;
h. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en de
daarmee verband houdende constructies en/of installaties.
8.4.2
Uitzonderingen
Het in 8.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming;
b. werken en/of werkzaamheden die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan in uitvoering zijn;
c. werken en/of werkzaamheden die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
8.4.3
Toetsingscriteria
De in 8.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:
a. de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden
gegeven bestemming, functies of waarden;
b. de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van de waterstaat en/of de
waterkering en de beheerder van de waterkering daarover heeft geadviseerd.
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Hoofdstuk 3
Artikel 9

Algemene regels
Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing

Artikel 10

Algemene bouwregels

10.1
Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen
en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen,
balkons, entreeportalen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt.
10.2
Ondergronds bouwen
10.2.1 Bouwregels
Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding aangegeven bouwvlakken,
waar de bijbehorende bouwwerken mogen worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn of
worden opgericht, met dien verstande dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel buiten de
oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen zijn toegestaan. Indien onder de bestemming is aangegeven
dat ondergronds bouwen niet is toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd.
10.2.2 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in sublid 10.2.1
ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met
inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3,5 m beneden peil;
b. een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 0,1 m onder het
aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen;
c. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m;
d. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien verstande dat
ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn toegestaan;
e. ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het bovengronds gelegen
gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling voor bijgebouwen.
10.3
Afdekking gebouwen
a. Voor zover in dit plan een minimale en maximale dakhelling zijn aangegeven worden gebouwen met een
kap gebouwd.
b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in onder a voor het
bouwen van gebouwen met een platte afdekking, dan wel met een kap waarbij de dakhelling afwijkt van
het bepaalde in de regels, mits het in het plan beoogde stedenbouwkundige beeld, zoals dat mede in
relatie tot die van de directe omgeving wordt bepaald, niet wordt geschaad.
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Artikel 11

Algemene gebruiksregels

11.1
Strijdig gebruik
Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met het bestemmingsplan, wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
b. het gebruik of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen en recreatiewoningen ten behoeve van
(zelfstandige) bewoning;
c. het gebruik of laten gebruiken van gronden als landings- of opstijgplaats voor helikopters en andere
voertuigen;
d. het gebruik of laten gebruiken voor opslag, los- of laadplaats ten behoeve van handelsdoeleinden,
uitgezonderd voor zover toegelaten;
e. het aanwezig of opgeslagen (laten) hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken, gerede dan wel
onklare machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan;
f. het bedrijfsmatig (laten) verkopen of ten verkoop (laten) aanbieden van goederen bestemd en gereed
voor onmiddellijk gebruik of verbruik;
g. het (laten) gebruiken als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen
alsmede kampeerterrein, met uitzondering van de toegelaten gebruiksmogelijkheden voor kamperen;
h. het gebruik als standplaats voor onderkomens;
i. het gebruik van gronden voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de auto- en
motorsport en modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met motorrijtuigen of bromfietsen;
j. het gebruik van bijgebouwen als recreatieve nachtverblijfsruimte, uitgezonderd voor zover toegelaten;
k. het gebruik van een woning voor meer dan één huishouding;
l. het gebruik voor kamerverhuurbedrijf.

Artikel 12

Algemene aanduidingsregels

12.1
Karakteristiek bouwwerk
12.1.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dient, in afwijking van het bepaalde bij de andere daar
voorkomende bestemming(en), de uitwendige hoofdvorm van het betrokken bouwwerk, bepaald door
goothoogte, bouwhoogte, nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling (indien een gevel aan het
bouwwerk is te onderscheiden), zoals deze was op het moment van inwerkingtreding van dit plan,
gehandhaafd te worden.
12.1.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1.1 voor het bouwen
overeenkomstig hetgeen is bepaald bij de andere daar voorkomende bestemming(en), indien:
a. het bouwwerk teniet is gedaan door een calamiteit, dan wel;
b. handhaving van het bepaalde in lid 12.1.1 niet in redelijkheid kan worden gevergd van de eigenaar en/of
gebruiker van het bouwwerk en door middel van financiële tegemoetkomingen of anderszins de
onevenredig nadelige gevolgen voor de eigenaar dan wel gebruiker niet kunnen worden opgeheven;
c. advies is gevraagd van de monumentencommissie.
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Artikel 13

Algemene afwijkingsregels

13.1
Algemeen
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:
1. de in het plan gegeven maten, met uitzondering van inhoudsmaten voor woningen, afmetingen en
percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages voorzover dit gelet op
het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is;
2. de bestemmingsregels en toestaan dat bestemmingsgrenzen voor het beloop of het profiel van
wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
3. de bestemmingsregels en toestaan dat bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen worden overschreden,
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft, dit tot een maximum van 1 m;
4. de bestemmingsregels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het
openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van het bediening van kunstwerken,
openbare toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd,
mits:
 de inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt dan 60 m³;
 de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4 m.
b. Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning als bedoeld onder a alleen indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
13.2
Mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het in gebruik nemen
(van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg mits:
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. Indien er sprake is
van een ouder – kind relatie waarbij de ouders 65 jaar of ouder is (zijn) is geen medische of sociale
indicatie noodzakelijk;
2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar zijn en blijven voor hulpdiensten;
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van
omwonenden en (agrarische) bedrijven;
4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 120 m².
b. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a intrekken na beëindiging van de
mantelzorg.
c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning zoals bedoeld onder b, is degene aan wie de
omgevingsvergunning was verleend of dienst rechtsopvolger, en indien sprake was van afhankelijke
woonruimte, verplicht de als strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de vorige toestand te herstellen,
hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen.

Artikel 14

Algemene wijzigingsregels

14.1
Wijzigingsbevoegdheid archeologie
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening:
a. het bestemmingsvlak met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk
verwijderen, indien:
1. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig
zijn;
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2.

het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.

Artikel 15

Algemene procedureregels

15.1
Procedure nadere eisen
Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in deze regels is de hierna
geregelde procedure van toepassing:
a.
b.
c.
d.
e.

het ontwerpbesluit ligt gedurende 4 weken ter gemeentesecretarie ter inzage;
de burgemeester maakt deze tervisielegging tevoren via www.overheid.nl, alsmede op de gebruikelijke
wijze bekend;
in de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, wie in de
gelegenheid wordt gesteld van hun zienswijze te doen blijken en op welke wijze dit kan geschieden;
gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen met betrekking tot het ontwerpbesluit;
burgemeester en wethouders nemen een met redenen omkleed besluit en doen daarvan mededeling aan
hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht.

15.2
Verwijzing naar andere wettelijke regelingen
Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen is bedoeld de desbetreffende wet zoals die luidt op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

Artikel 16
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden
16.1
Omgevingsvergunningplicht
Het is verboden op en in de hierna genoemde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde en niet zijnde werkzaamheden van
ondergeschikte betekenis, uit te voeren te doen of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning:
werken/werkzaamheden
a b c d e f g h
Gronden met de bestemming / aanduiding
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Waarde - Aardkundige waarden
x
*

x* x* x x - - -

x* x x

i

j

x* x* x* - x x x

k

l

x* x*
-

omgevingsvergunningplichtig
niet omgevingsvergunningplichtig
omgevingsvergunningplichtig, maar niet op een bouwvlak

werken/werkzaamheden:
a. het ontgraven, vergraven en egaliseren van gronden;
b. het bebossen of anderszins beplanten met hoog opgaande houtopstanden, bomen, struiken of heesters
(met een hoogte van 1,5 m en meer);
c. het rooien, kappen en dunnen van houtopstanden, bomen, struiken of heesters, behoudens het oogsten
van teelten;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en het aanleggen van andere
oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verleggen, verruimen en dempen van bestaande
waterlopen, sloten, greppels, kolken, oppervlaktewater, oevers, kades en dijken;
het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
het ophogen van gronden en aanleggen van (geluids)wallen;
diepploegen en diepwoelen, zijnde het extra diep -0,4 m of meer- omploegen, waarbij de kruidlaag
volledig wordt omgeploegd;
werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of (grond)waterstand beogen of ten
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten of het aanleggen van verhardingen
waarbij het verhard oppervlak uitbreidt met meer dan 1.000 m2;
het scheuren van grasland;
het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen, met dien verstande, dat teeltondersteunende
voorzieningen met een oppervlakte van meer dan 4 ha niet zijn toegestaan;
het aanleggen van paardenbakken.

16.2
Beoordelingscriteria
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 16.1 alleen indien door de in lid 16.1
genoemde werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect de
waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, niet blijvend onevenredige of niet onevenredig
kunnen worden aangetast, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden
gekomen. Onder waarden en functies worden in ieder geval verstaan de cultuurhistorische, natuurlijke en
landschapswaarden in het betrokken gebied.
16.3
Uitzonderingen vergunningplicht
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 16.1 is vereist voor:
a. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in- en uitritten;
b. werken of werkzaamheden, behorende bij de aanleg van zwembaden, indien en voor zover daarvoor bij
omgevingsvergunning is afgeweken van de bestemmingsregels;
c. werken of werkzaamheden die op het moment van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren of
konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning.
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Hoofdstuk 4
Artikel 17
17.1
1.

2.
3.

17.2
1.
2.

3.

4.

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het
bouwwerk is teniet gegaan;
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 17.1 voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
Het eerste lid onder artikel 17.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel
17.2, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 17.2, na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten;
Het eerste lid onder artikel 17.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 18

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Breukelerwaard 2, Breukelen'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Lijst van nevenactiviteiten bij "Wonen'
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Bijlage 2

Inrichtingsplan
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Bijlage 3

Beeldkwaliteitskader
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