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1 Inleiding  
 
1.1 Aanleiding 
 
Het gebied Maarsseveense Plassen betreft een deel van het landelijke gebied van de gemeente 
Stichtse Vecht dat een belangrijke recreatieve functie heeft. Andere functies zijn onder andere wonen, 
agrarische productie en natuur. Het gebied ligt binnen de stedelijke randzone van de stad Utrecht en 
maakt voor een deel onderdeel uit van het Noorderpark. Het gebied is tevens gelegen binnen de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De druk op de ruimte is hier erg hoog, waardoor het gebied ruimtelijk 
gezien een dynamisch karakter heeft en dientengevolge aan sterke veranderingen onderhevig is. In 
de loop der jaren is bijvoorbeeld de agrarische functie veranderd in wonen, natuur en recreatie.  
 
Door het dynamische karakter heeft het gebied vanuit planologisch oogpunt behoefte aan  
een duidelijk ruimtelijk beleid dat gewenste ontwikkelingen kan sturen en ongewenste  
ontwikkelingen kan tegengaan. Derhalve is in 2009 het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o. opgesteld. Hierin zijn echter een aantal inconsistenties aangetroffen, waardoor de gemeente 
Stichtse Vecht heeft besloten het bestemmingsplan te herzien.  
 
1.2 Ontwikkelingen 
 
Dit bestemmingsplan is een consoliderend bestemmingsplan. Het betreft hier een herziening van het 
vorige bestemmingsplan Maarsseveense Plassen en omgeving, vastgesteld op 18 mei 2009.  
Om de volgende redenen is het plan herzien: 

- De bestemmingsplanmethodiek en formulering wijkt af van de overige plannen binnen de 
gemeente. Het plan is in overeenstemming gebracht met de methodiek gehanteerd bij de 
andere bestemmingsplannen in de gemeente.   

- In het plangebied is een wijzigingsplan vastgesteld om de recreatiewoningen van 
bungelowpark ‘De Veenhoeve’ om te zetten naar permanent bewoonde woningen. Dit 
vastgestelde wijzigingsplan plan is verwerkt in dit bestemmingsplan. Voor de overige 
uitwerkingsbevoegdheden is een uiterste uitvoerdatum opgenomen in overeenstemming met 
het voorgaande plan. De uitwerkingsbevoegdheid om recreatiewoningen om te zetten naar 
permanente woningen is toe gestaan tot 28 december 2020. Hiermee wordt voldaan aan 
afspraken met de provincie.    

- De evenementennota in de gemeente wordt herzien. Deze nota is van invloed op de regels en 
daarmee de gebruiksmogelijkheden van de gronden in dit bestemmingsplan. Deze nota is 
tijdens het opstellen van dit voorontwerp van het bestemmingsplan nog niet ver genoeg 
gereed om op te nemen. Bij de volgende fase van het plan zal dit onderdeel opgenomen 
worden.  

 
Verder is het bestemmingsplan beleidsmatig en juridisch inhoudelijk gelijk aan het voorgaande plan. .  
 
1.3 Leeswijzer 
 
De toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 en 3 wordt het plangebied beschreven In 
Hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeken die door de Milieudienst zijn 
uitgevoerd voor de milieuhygiënische situaties en de externe veiligheid. In hoofdstuk 5 worden de 
belangrijkste conclusies uit de analyse beschreven. Deze vormen de basis voor de uitgangspunten en 
doelstellingen die zijn geformuleerd. Op basis hiervan is de bestemmingsplanregeling opgesteld, die 
hier wordt onderbouwd. Per deelgebied is beschreven wat de belangrijkste conclusies en 
uitgangspunten zijn. In hoofdstuk 6 wordt de juridische opzet van het bestemmingsplan toegelicht. De 
systematiek van het bestemmingsplan en alle onderscheiden bestemmingen worden er kort toegelicht. 
De resultaten van het gevoerde overleg (ex art.10 Bro) alsmede de uitkomsten van de 
inspraakprocedure worden in hoofdstuk 7 belicht. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de economische 
haalbaarheid van het bestemmingsplan.  
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1.4 Disclaimer 
Hoewel de gemeente zich met kracht van argumenten inzet om het bestemmingsplan op de thans 
voorliggende wijze van kracht te laten worden kan daaraan geen enkel recht worden ontleend.   
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2 Ruimtelijk beleidskader 
 
2.1 Ligging van het plangebied 
Het plangebied betreft een stedelijke randzone in het oostelijk deel van het landelijk gebied van de 
gemeente Maarssen. De begrenzing van het plangebied wordt globaal gevormd door het 
natuurgebied de Molenpolder, de Maarsseveensevaart, de Tuinbouwweg, de achterzijde van de 
percelen aan de Herenweg en Gageldijk en de gemeentegrens met Utrecht. Binnen het plangebied 
liggen o.a. het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen, de Oude Dijk, de Westbroekse 
Binnenweg, de polder Binnenweg, de polder Maarsseveen en Tuinbouwweg. 
 
 

 
De Maarsseveense Plassen, plangebied in rood omkaderd, Luchtfoto PDOK-achtergrond) 
 
 
2.2 Geldende bestemmingsplannen 
Totdat het voorliggende plan rechtskracht verkrijgt, vigeren in het plangebied de volgende 
bestemmingsplannen: 
• Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., vastgesteld op 18 mei 2009. 
 
2.3 Beleid hogere overheden 
 
2.3.1 Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 
Vanwege economische, maatschappelijke en politieke veranderingen, heeft het Rijk een aantal 
beleidsdocumenten op het gebied van ruimte en mobiliteit, waaronder de Nota Ruimte (2006) en de 
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Structuurvisie Randstad 2040, herzien en geactualiseerd. Dit resulteerde in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte, welke op 13 maart 2012 is vastgesteld.  
 
De visie legt de focus op een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland in 2040, waarbij 
een grotere rol voor provincies en gemeenten is weggelegd door het ‘decentraal, tenzij…’-princinpe. 
Dit houdt in dat het Rijk zich enkel direct met ruimtelijke plannen bemoeit, indien:   
 
• een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en 

gemeenten overstijgt; 
• over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan; 
• een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent 

ofwel in beheer bij het Rijk is. 
 
Nederland concurrerend 
Het Rijk streeft naar een goede bereikbaarheid en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports 
Rotterdam en Schiphol, Brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de 
wereld. Hierdoor wordt de goede ruimtelijk economische structuur van Nederland maximaal benut en 
blijft het excellente vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers gewaarborgd.  
  
Nederland bereikbaar 
Om groei van mobiliteit over weg, spoor en vaarwegen mogelijk te maken streeft het Rijk naar en 
optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede afstemming van infrastructuur en 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Nederland leefbaar en veilig 
Het Rijk stimuleert transformatie en herstructurering, opdat de woon- en werklocaties in bebgebied zo 
goed mogelijk aansluiten op de kwalitatieve vraag. Dit past binnen het gedachtengoed van de 
compacte stad, waarbij uitbreiding van de gebouwde omgeving vooral via inbreidingsplannen wordt 
verwezenlijkt. Daarbij acht het Rijk het van belang dat de cultuurhistorische waarden worden 
behouden en worden flora en fauna door middel van een Ecologische Hoofdstructuur beschermd. 
Bovendien speelt water een grote rol in de Nederlandse ruimtelijke ordening: Nederland dient 
waterveilig te zijn, terwijl er tegelijkertijd voldoende drinkwater beschikbaar moet zijn. Dit vraagt om 
ruimte voor oppervlaktewater en beschermde gebieden voor waterwinning. Daarnaast ambieert het 
Rijk dat er meer energie op duurzame wijze wordt opgewekt.  
 
Cultureel erfgoed 
Het Nederlands cultureel erfgoed wordt neergezet als nationaal belang, waarbij het gaat om de ruimte 
voor behoud en versterking van (inter)nationaal unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. 
Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. Bovendien zijn 
Culturele voorzieningen en cultureel erfgoed van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en 
daarmee voor de concurrentiekracht van Nederland. Het Rijk is verantwoordelijk voor het cultureel en 
natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende stads- en 
dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem. 
 

Planspecifiek 
Onderhavig bestemmingsplan betreft een consoliderend plan. Bij de totstandkoming van dit plan zijn 
milieuaspecten als bodem-, water- en luchtkwaliteit afgewogen tegen de nationale normen die het Rijk 
hiervoor heeft opgesteld. Er ontstaat geen strijdigheid met de Structuurvisie. 

 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2011) 
Om uitvoering te geven aan het Structuurplan Infrastructuur en Ruimte, is op 30 december 2011 het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Hierin staat een aantal 
projecten beschreven die van Rijksbelang zijn en waarmee gemeenten rekening dienen te houden bij 
het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen. De projecten zijn exact 
ingekaderd en voorzien van regels, waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Het betreft 
voorlopig onderstaande zes projecten: 
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• Mainport ontwikkeling Rotterdam; 
• Kustfundament; 
• Grote rivieren; 
• Waddenzee en Waddengebied; 
• Defensie; 
• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 
Op termijn zal dit worden aangevuld met de volgende projecten: 
 
• Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
• Elektriciteitsvoorziening; 
• Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
• Ecologische hoofdstructuur; 
• Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
• IJsselmeergebied. 

 
Planspecifiek 
Onderhavig plan ligt niet in een van bovenstaande projectgebieden. Er zijn derhalve geen extra regels 
van kracht waaraan het bestemmingsplan moet voldoen. Het plan is niet in strijd met het Barro.  
 
Nota Belvédère en Modernisering Monumentenzorg 
In 1999 is de Nota Belvedere verschenen. De Nota Belvedere geeft een visie op de wijze waarop in 
de toekomstige ruimtelijke inrichting met cultuurhistorische kwaliteiten kan worden omgegaan. Het 
behoud en de benutting van het cultureel erfgoed voegt kwaliteit toe en is een van de basisprincipes 
van ruimtelijke inrichting. Hierbij staat een ontwikkelingsgerichte benadering (‘behoud door 
ontwikkeling’) centraal. In de Nota Belvedere is aangegeven dat cultuurhistorie een belangrijke drager 
is voor ruimtelijke ontwikkelingen en als inspiratiebron kan worden gebruikt. Het rijk wil bewerkstelligen 
dat aanwezige cultuurhistorische waarden bewust, vroegtijdig en volwaardig worden meegenomen in 
de ruimtelijke planvorming. Onder de noemer ‘modernisering monumentenzorg’ 
(MoMo) is de laatste jaren op rijksniveau een verschuiving ingezet van een objectgerichte 
bescherming naar een gebiedsgerichte bescherming van cultuurhistorische waarden. 
Bestemmingsplannen spelen hierbij een belangrijke rol en kunnen bepalingen bevatten voor de 
bescherming van cultuurhistorische waarden. Per 1 januari 2012 is in het Besluit ruimtelijke ordening 
vastgelegd dat in de toelichting van bestemmingsplannen moet worden beschreven hoe met de 
aanwezige cultuurhistorische waarden en de bescherming daarvan wordt omgegaan. Uitgangspunt 
van de Nota Belvedere is dat op elke locatie in Nederland cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. 
Het ruimtelijk beleid voor de cultuurhistorie heeft daarom in principe betrekking op heel Nederland. De 
gebieden waar sprake is van een dusdanige cumulatie van cultuurhistorische waarden dat zij 
specifieke beleidsmatige aandacht verdienen, zijn aangemerkt als Belvederegebied. In totaal zijn 70 
gebieden en 105 steden aangemerkt als Belvederegebied, waarbij zeldzaamheid, gaafheid en 
representativiteit selectiecriteria waren. Stichtse Vecht ligt in de Belvederegebieden 
‘Vecht- en plassengebied’ en ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’.  
 
Planspecifiek 
Het bestemmingsplan ‘Maarsseveenseplassen en omgeving’ heeft een conserverend karakter en 
maakt geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het bestemmingsplan zijn regels 
opgenomen ter bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle elementen. Hiermee wordt voldaan 
aan het nieuwe rijksbeleid, dat ervan uitgaat dat cultuurhistorische waarden een volwaardige plek 
krijgen binnen de ruimtelijke ordening. Hoewel geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt, biedt het bestemmingsplan wel de mogelijkheid om monumenten en 
beeldbepalende panden te splitsen in meerdere woningen, gericht op ‘behoud door ontwikkeling’. 
 
Nota Panorama Krayenhoff  
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De linie 
maakt zichtbaar deel uit van het ruimtelijke historische landschap en heeft culturele, monumentale, 
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natuur- en ecologische betekenis. In het plangebied liggen nog enkele betonnen 
groepsschuilplaatsen. Zie voor een uitgebreidere beschrijving paragraaf 3.3 van deze toelichting.  
“Panorama Krayenhoff, het Linieperspectief”, de visie voor de uitvoering van het Nationaal Project 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, is door de ministerraad vastgesteld bij besluit van 19 december 2003. 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie valt voor een belangrijk deel in de gemeente Stichtse Vecht, 
waaronder in het plangebied. Recentelijk is de linie aangewezen als rijksmonument. Ook is de NHW 
voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De linie maakt zichtbaar deel uit van het 
historische landschap en heeft culturele, monumentale, natuur- en ecologische betekenis. 'Panorama 
Krayenhoff, het Linieperspectief' omvat de visie voor de uitvoering van het Nationaal Project Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Deze is 19 december 2003 is door de ministerraad vastgesteld. 
In onderstaande figuren, uit de CHAT van de provincie Utrecht, is de NHW afgebeeld. Binnen het 
plangebied bevinden zich onder meer schootsvelden van de forten, inundatiegebieden, een netwerk 
van waterwerken en groepsschuilplaatsen.   
 

 
Uitsnede uit digitale cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht (CHAT) 
 

 
Uitsnede uit digitale cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht (CHAT) 
 
Planspecifiek 
Onderhavig plan bevat geen nieuwe ontwikkelingen die in strijd zijn met bovenstaand beleid. 
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Beleidsvisie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' 
In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op het borgen van 
onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg 
wordt hiermee voortgezet 
 
2.3.2 Provinciaal en Regionaal beleid 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2013) 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de provincie Utrecht haar ruimtelijk beleid 
voor de periode tot 2028. De PRS is op 4 februari 2013 vastgesteld door Provinciale Staten. Daarbij 
wordt aangegeven welke doelstellingen van provinciaal belang worden geacht, welk beleid bij deze 
doelstellingen hoort en hoe de provincie dit beleid gaat uitvoeren. Het beleid zal onder meer via de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening tot uitvoer worden gebracht. In de PRS is de ambitie opgenomen 
om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie; een provincie met een kwalitatief 
hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en 
recreëren is. De provincie heeft een goede uitgangspositie voor een aantrekkelijke toekomst. De 
volgende drie onderdelen zijn vooral bepalend voor het succes van de provincie: 
• Utrecht ligt centraal: vanwege de centrale ligging is de provincie een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor wonen en werken;  
• Utrecht heeft aantrekkelijke steden en landschappen: de rijke schakering van woon-werk en 

natuurgebieden op korte afstand van elkaar zorgt voor een aantrekkelijke schaal van de 
leefomgeving;  

• Utrecht is sterk in kennis en cultuur: inwoners hebben een relatief hoog opleidingsniveau en er zijn 
kansen voor een bloeiende kenniseconomie.  

 
De provincie wil de kracht van de regio verder ontwikkelen. Utrecht kan alleen een sterke regio blijven 
als het aantrekkelijk is en blijft om in de provincie te wonen, werken en recreëren. Het beleid is erop 
gericht deze aantrekkelijkheid verder te ontwikkelen. In het ruimtelijk beleid worden drie pijlers 
onderscheiden die gezamenlijk staan voor een integrale aanpak:  
• een duurzame leefomgeving;  
• vitale dorpen en steden;  
• landelijk gebied met kwaliteit.  
 
Deze pijlers leiden tot de twee belangrijkste beleidsopgaven binnen de planperiode:  
• de provincie wil het accent leggen op de binnenstedelijke opgave, door minimaal 2/3 van de 

woningbouwopgave binnenstedelijk te realiseren.  
• de provincie wil de kwaliteit van het landelijk gebied behouden en versterken. Cultuurhistorische 

waarden spelen daarbij een belangrijke rol. 
 
Planspecifiek 
Binnen het plangebied is de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen als ‘CHS-militair erfgoed’. Voor 
het militair erfgoed van de voormalige waterlinies ligt de opgave vooral op het via 
gebiedsontwikkelingen versterken en beleefbaar maken van de linies in het landschap.  
 
Gezien de consoliderende aard van voorliggend bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat het 
in overeenstemming is met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie doordat via recreatie de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden beleefbaar worden gemaakt.  
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (2013) 
Op 4 februari 2013 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) vastgesteld. Het doel van de verordening is provinciale belangen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De basis van de PRV is de 
Structuurvisie 2013-2028. De aanwijzingen die relevant zijn voor het plangebied zijn vooral gericht op 
behoud van het landschap en bevatten regels ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Gezien het 
conserverende karakter van onderhavig bestemmingsplan is er geen sprake van strijdigheid met de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening.  
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Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 
In de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen verzamelt de provincie alle gegevens over de (in de 
provincie voorkomende) landschappen, -beschrijving, geschiedenis, bodem, ontwikkelmogelijkheden, 
met als doel de belangrijkste kwaliteiten te beschermen en versterken. De kwaliteitsgids wordt als 
richtlijn en inspiratiebron gebruikt bij ontwikkelingen in het landschap.  
 
Het plangebied maakt deel uit van het ‘Groene Hart’. De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn 
volgens de Streekplanuitwerking en Voorloper Groene Hart:  
 
• Openheid  
• (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.)  
• Landschappelijke diversiteit  
• Rust & stilte  
 
De focus van het provinciale beleid ligt op het behouden, benutten en versterken van de contrasten 
tussen:  
 
• openheid en intimiteit  
• rust en reuring  
• oude en nieuwe overgangen in het landschap 
 
 
Natura 2000 en de EHS 
De gronden aan de oostzijde van de Vecht bij Maarssen (Noorderpark) maken deel uit van het Natura 
2000-gebied. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese unie. Deze 
gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn. Voor alle Natura 2000 gebieden 
worden beheerplannen opgesteld. Het Natura 2000 gebied in Stichtse Vecht maakt onderdeel uit van 
het beheerplan Oostelijke Vechtplassen. In het beheerplan wordt ook de relatie met andere opgaven 
gelegd, zoals de Groene Ruggengraat, de EHS en verdrogingsbestrijding. De beheerplannen geven 
aan welke maatregelen nodig zijn om deze gebieden en de dieren en planten die er in leven te 
beschermen. Voor gebruikers van de gebieden maakt het beheerplan duidelijk welke activiteiten 
zondermeer zijn toegestaan of onder welke voorwaarden, en voor welke activiteiten een vergunning 
nodig is.De polder Maarsseveen/Molenpolder maakt deel uit van het Natura 2000 gebied. 
 
EHS 
De Ecologische Hoofdstructuur is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
Natuurgebieden welke in 1990 in het ruimtelijk beleid is opgenomen om de achteruitgang van 
biodiversiteit te stoppen en soorten voor de lange termijn te behouden. De Natura 2000-gebieden (met 
natuurwaarden van Europees belang) en de twintig Nationale Parken maken deel uit van de EHS, 
evenals de Noordzee en de grote wateren.   
 
Onderhavig plan sluit aan op bovenstaand beleid.  
 
2.3.3 Regionaal beleid 
 
Regionaal Structuurplan 2005-2015 
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft op 21 december 2005 het Regionaal Structuurplan 2005-2015 
(RSP) vastgesteld. Hierin staat in grote lijnen hoe de regio Utrecht zich in de komende tien jaar moet 
gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, groen en bereikbaarheid. Het plan vormt de 
basis voor de in 2006 opgestelde uitvoeringscontracten tussen de gemeenten die samenwerken in het 
BRU.  
 
Voor het plangebied van de Maarsseveense Plassen e.o. zijn met name twee van de in het RSP 
geformuleerde ambities van belang, te weten:  
• water geldt als een ordenend principe: plannen moeten voldoen aan de eisen van duurzaam 
waterbeheer;  



 
 Pagina 12 

 
 

Toelichting, Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., Stichtse Vecht 
 

• gestreefd wordt naar een robuuste groenblauwe structuur, om de grote landschappelijke, 
ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van de regio duurzaam veilig te stellen en om de 
recreatieve aantrekkingskracht van het buitengebied te vergroten.  
 
Water als ordenend principe 
Het ruimtelijk beleid van de regio zal moeten voldoen aan de eisen van duurzaam waterbeheer, zoals 
geformuleerd door de Commissie Waterbeheer voor de 21e eeuw. Gewenste functies moeten worden 
afgestemd op de ligging in het watersysteem. De laaggelegen gebieden die van belang zijn voor de 
waterberging, namelijk de uiterwaarden van de Lek, de veengebieden en de laaggelegen 
rivierkommen, zijn minder geschikt voor verstedelijking. Als hier toch gebouwd gaat worden, zal dit 
gepaard moeten gaan met extra maatregelen voor waterberging. Een belangrijke uitdaging is om tot 
goede combinaties te komen tussen waterberging en andere functies. De wateropgave moet niet als 
een technisch vraagstuk worden benaderd, maar als een integrale ruimtelijke kwaliteitsimpuls. De 
ambitie van het regionaal beleid is om de wateropgave maximaal mee te koppelen met de 
ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden en actief in te zetten voor vergroting van de 
ruimtelijke kwaliteit. Met name de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de waterrijke veengebieden en 
rivierkommen bieden daarvoor interessante aanknopingspunten. Bij nieuwe ontwikkelingen moet 
rekening worden gehouden met de eisen van duurzaam waterbeheer. Waterberging zal worden 
gecombineerd met nieuwe functies en inzetten voor ruimtelijke kwaliteit. 
 
Ontwikkeling groenblauwe structuur  
De regio streeft naar de vorming van een robuuste groenblauwe structuur, waarin de kernkwaliteiten 
van de verschillende landschappen in de regio duurzaam zijn veiliggesteld. De reeds aangewezen 
Ecologische Hoofdstructuur en bestaande groenplannen worden hier integraal in opgenomen, 
alsmede waardevolle cultuurhistorische gebieden en elementen. Daarnaast is er in de groenblauwe 
structuur ruimte voor nieuwe recreatieve en toeristische voorzieningen, voor extra waterberging en 
voor verbrede landbouw. Nieuwe rode functies zijn alleen mogelijk als deze actief bijdragen aan de 
realisering van de groenblauwe doelstellingen. Als belangrijke punten worden in de nota expliciet 
genoemd:  
• Versterken van de verschillende 'landschappelijke gezichten' van de regio;  
• Nieuwe Hollandse Waterlinie als verbindende groenstructuur met bijzondere voorzieningen;  
• Sterk verbeteren van de toegankelijkheid en de gebruiksmogelijkheden van het buitengebied;  
• Fijne dooradering, regionale routestructuur, nieuwe voorzieningen en attractiepunten;  
• Aanleg van aantrekkelijke recreatieve en ecologische verbindingen tussen stad en buitengebied.  
Bij de verdere uitwerking van de ruimtelijke keuzes die gemaakt worden, noemt de nota  
uitdrukkelijk het Noorderpark en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als belangrijke onderdelen van de 
Groenblauwe structuur en ook als in de beoogde ontwikkelingen “prioritaire groengebieden”. 
 
Het gaat in de beoogde groenblauwe structuur niet zozeer om de aanleg van compleet nieuwe 
groengebieden, als wel om het gericht versterken van de specifieke ecologische, cultuurhistorische en 
visueel ruimtelijke kwaliteiten van het landschap. De verschillende landschappelijke gezichten van de 
regio moeten als het ware tot spreken worden gebracht: aan de ene kant de waterrijke veengebieden 
van het Groene Hart en de dynamische riviernatuur langs de Lek, aan de andere kant het uitgestrekte 
bos- en heidegebied van de Utrechtse Heuvelrug en het agrarische cultuurlandschap van de Kromme 
Rijn, en daartussen de historische landgoederenzones van de Stichtse Lustwarande, de Vecht en de 
Langbroekerwetering. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt uitgebouwd tot een verbindende 
groenstructuur met bijzondere voorzieningen in de sterk versnipperde oostflank van de regio. De grote 
cultuurhistorische waarde van deze verdedigingslinie vraagt om een zorgvuldig ontwerp. Belangrijke 
ambitie van de regio is dat de toegankelijkheid en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van het 
buitengebied aanzienlijk verruimd worden, voor zowel bewoners als bezoekers van de regio. Een veel 
fijnere dooradering van het buitengebied is nodig met fiets- en wandelpaden, ruiterpaden en 
kanoroutes. Daarnaast is een heldere regionale routestructuur gewenst en kunnen op afgewogen 
locaties nieuwe attractiepunten worden ontwikkeld. Voor het verbeteren van de toegankelijkheid zal 
extra geïnvesteerd worden in ongelijkvloerse kruisingen van drukke infrastructuur en in overleg met 
grondeigenaren over openstelling van terreinen. In het bijzonder wordt gestreefd naar de aanleg van 
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aantrekkelijke recreatieve en ecologische verbindingen tussen stad en buitengebied. De Lek, de 
Hollandse IJssel, de Kromme Rijn, de Vecht, maar ook het kanalenstelsel en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie worden uitgebouwd tot groen of blauwe wiggen. 
 
Planspecifiek 
In dit plan wordt niet alleen extensieve maar ook intensieve recreatie op en nabij het water mogelijk 
gemaakt zonder de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied aan te tasten. 
Derhalve sluit onderhavig plan aan bij het huidige regionale beleid.  
 
 
2.4 Gemeentelijk beleid 
2.4.1 Ruimtelijke Structuurvisie (2005) 
De Ruimtelijke Structuurvisie van Maarssen is door de raad op 27 juni 2005 vastgesteld. Het accent 
van dit beleidsstuk ligt op cultuurhistorie en kwaliteit. Er wordt een verband gelegd tussen 
cultuurhistorie en kwaliteit enerzijds en de ruimtelijke ontwikkeling anderzijds. De gemeente wil beleid 
ontwikkelen waarin de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening een kwaliteitsverhogende en meer 
bepalende factor vormt; een stedenbouwkundige visie die de kwaliteit voorop stelt. De ruimtelijke 
structuurvisie Maarssen is een richtinggevend kader voor de ruimtelijke plannen van andere 
overheden, waaronder de RSP.  
 
Planspecifiek 
Het gebied van de Maarsseveense Plassen staat sterk onder druk van de stadsrand van Utrecht. Bij 
de plassen gaat het vooral om de ontwikkeling op verblijfsrecreatieve terreinen. De stacaravans, 
zomerhuizen en chalets zijn een alternatief voor woningzoekenden. Al weer meer dan 25 jaar is langs 
de Grote Plas op diverse plaatsen sprake van permanente bewoning. Dit is middels een 
wijzigingsbevoegdheid reeds toegestaan door de gemeente Stichtse Vecht en opgenomen in 
onderhavig plan.  
 
2.4.2 Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040 Focus op morgen 
Op 29 januari 2013 heeft de gemeenteraad Stichtse Vecht de Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-
2040 vastgesteld. In deze visie gaat de jonge gemeente op zoek naar de identiteit en kwaliteit van 
haar grondgebied. Daarbij wordt ingegaan op kernkwaliteiten, trends & ontwikkelingen, opgaven & 
kansen en tenslotte hoe hier vervolg aan gegeven kan worden. Dit laatste onderdeel krijgt nadere 
invulling door nog te ontwikkelen deelvisies.  
 
Planspecifiek 
De Maarsseveense Plassen worden in de visie aangemerkt als belangrijke kernkwaliteit van de 
gemeente. In Focus op Morgen worden de erfgoedwaarden, zoals de vele buitenplaatsen, de 
monumenten, de Vecht en de karakteristieke Vechtdorpen benoemd als kernkwaliteiten die de 
leefomgeving versterken en toekomstwaarde geven. Om het landschap en de cultuurhistorische 
waarden in stand te kunnen houden, is creativiteit nodig. Dat kan bijvoorbeeld door op duurzame wijze 
meer toerisme en recreatie langs de Vecht, in het plassengebied en open weidegebied mogelijk te 
maken. Ingezet wordt op toeristische ‘overstappunten/ transferpunten’, bijvoorbeeld in de corridor. 
Daarbij kan worden gedacht aan het kunnen overstappen op stille en schone vervoermiddelen zoals 
fietsen, elektrische scooters en fluisterbootjes en creatieve en innovatieve alternatieven voor 
gemotoriseerd vervoer. De beleving van het landschap voor de bezoekers kan worden vergroot met 
visuele hulpmiddelen. Hiervoor is een dekkend plan voor mobiliteit nodig. 
 
De Toekomstvisie is een dynamisch document dat richtlijnen geeft voor nog op te stellen beleid. 
Ondanks dat onderhavig plan consoliderend van aard is, biedt het voldoende ruimte om mee te 
bewegen met de trends en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme zonder daarbij 
afbreuk te doen aan de huidige functies en kwaliteiten van het gebied.  
 
2.4.3 Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) 
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) is de wegencategorisering voor Maarssen 
opgenomen. In het GVVP wordt onderscheid gemaakt naar stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen 
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en erftoegangswegen. De Zuilense Ring, inclusief op- en afritten zijn opgenomen als stroomweg. De 
Maarsseveensepoort en de Maarsseveensevaart zijn gebiedsontsluitingswegen. De 
Herenweg/Gageldijk en Westbroekse Binnenweg/Oudedijk zijn erftoegangswegen. Zowel de inrichting 
van de wegen als de toegestane snelheid dienen te zijn afgestemd op de functie van de weg.  
 
Planspecifiek 
Gezien het conserverende karakter van voorliggend bestemmingsplan, is onderhavig plan in lijn met 
het GVVP.  
 
2.4.4 Gemeentelijke Handhavingnota (2004) 
In mei 2004 is door de gemeenteraad de gemeentelijke handhavingsnota vastgesteld. De gemeente 
Maarssen heeft middels deze nota gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij als 
uitgangspunt is gehanteerd dat bepaalde waarden gehandhaafd dienen te blijven (landschappelijke- 
en/of cultuurhistorische), dan wel dat bepaalde gebieden qua veiligheid speciale aandacht dienen te 
krijgen. De prioritering op basis van gebieden is terug te vinden in de bestemmingsplannen en het 
toekennen van bestemmingen.  
 
De handhavingsnota bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:  
1. beleidsuitgangspunten;  
2. processchema;  
3. uitvoeringsprogramma (nog nader op te stellen).  
De gemeentelijke handhavingsnota vervangt de handhavingsparagraaf van de bestemmingsplannen.  
 
2.4.5 Beleidsnotitie Beschermde Landschapsparken (2005) 
Bij de opstelling van het bestemmingsplan Maarssen Zuid is door het gemeentebestuur een aantal 
doelstellingen neergelegd. Eén van deze doelstellingen was het opstellen van een plan dat ervoor zou 
zorgen de polder Buitenweg open te houden, zodat deze een open buffer zou blijven vormen tussen 
de gemeente Maarssen en Utrecht. Het bestemmingsplan heeft daardoor een heel duidelijke basis 
filosofie meekregen. Binnen deze filosofie van het Landschapspark Oud Zuilen speelt “behoud door 
ontwikkeling” een belangrijke rol.  
 
Al snel werd duidelijk dat deze filosofie niet alleen voor Maarssen Zuid een goede oplossing biedt, 
maar ook voor andere randen van de gemeente Maarssen. Daarom maakt deze filosofie van “Behoud 
door ontwikkeling” onderdeel uit van de ruimtelijke structuurvisie “Cultuurhistorie en Kwaliteit” van 
Maarssen. In vervolg daarop kan deze filosofie onderdeel uit gaan maken van alle nieuwe 
bestemmingsplannen die betrekking hebben op (o.a.) de randen van de gemeente. Eén van de 
vraagstukken die voorligt is:  
 
“Op welke wijze kan het gemeentebestuur het landschapspark een wettelijke  
bescherming geven die in de toekomst niet kan worden opengebroken, omdat de  
inzichten zijn veranderd”.  
 
In het kader van de ontwikkeling van de ruimtelijke structuurvisie is gezocht naar een passend 
antwoord op deze vraag met het ultieme doel, bescherming van het open landschap te kunnen 
garanderen. In de notitie worden 3 mogelijkheden voor extra bescherming van het landschapspark 
genoemd, namelijk:  
• het totale gebied laten aanwijzen door GS als beschermd landschapsgezicht;  
• delen van het gebied laten aanwijzen als Ecologische Hoofdstructuur;  
• het landschapspark onderdeel laten zijn van een groter geheel, zoals het Noorderpark.  
 
In de notitie worden voor de gemeente Maarssen 3 Landschapsparken benoemd, namelijk:  
• Het Noorderpark  
• Oud Zuilen  
• Otterspoor-Neermaten.  
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Deze landschapsparken vormen de afronding van de gemeente Maarssen en vormen de groene 
buffers tussen de stedelijke kern van Maarssen en de omringende gemeenten. Delen van het 
plangebied vallen onder het landschapspark Noorderpark. 
 
Onderhavig plan is voornamelijk consoliderend van aard. Hierdoor blijft het open en groene karakter 
van de Maarsseveense Plassen behouden.  
 
2.4.6 Welstandsnota 
In de  Welstandsnota staat beschreven welke welstandscriteria voor bouwwerken in een bepaald 
gebied gelden. De welstandscriteria langs de Vecht zijn weer anders dan die van bijvoorbeeld 
Maarssenbroek. De Maarsseveense Plassen zijn opgenomen als een ‘soepel welstandsgebied’. Dit 
houdt in dat het beleid terughoudend is en zich richt op het beheer, waarbij met name de inpassing in 
het landschap aandacht krijgt. Bij de beoordeling zal onder meer aandacht worden geschonken aan 
het behoud van de eenvoudige opbouw, terughoudende architectuur en landschappelijke inpassing. 
De bebouwing wordt aan welstandscriteria getoetst op het gebied van ligging, massa, architectonische 
uitwerking en  materiaal en kleur. Omdat onderhavig plan geen nieuwbouwontwikkelingen betreft, 
vormt de welstandsnota geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan.  
 
2.4.7 Landschapsontwikkelingsplan Maarssen 
In 2010 is voor Maarssen een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het LOP heeft tot 
doelstellingen het benoemen, behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke 
kwaliteiten van het buitengebied van Maarssen, het opstellen van een aansprekende visie voor de 
komende 10-15 jaar, die als inspirerend streefbeeld en als toetsingskader dient voor nieuwe 
ontwikkelingen en het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het 
buitengebied door particulieren, instanties en de gemeente zelf. Ook is er een uitvoeringsprogramma 
opgenomen waarin uitvoeringsprojecten zijn benoemd gericht op bijvoorbeeld het stimuleren van een 
streekeigen inrichting van erven, de beeldkwaliteit van bebouwingslinten en het verbeteren van de 
toegankelijkheid en informatievoorziening over en in het gebied. 
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3 Inventarisatie en analyse 
 
3.1 Ontstaansgeschiedenis 
Tijdens het Holoceen is aan de voet van de hoger gelegen zandgronden door het stijgende 
grondwater een veenpakket ontstaan. Overtollig kwelwater werd via de Vecht afgevoerd naar het 
westen. Daardoor is een kleipakket afgezet op het veen in het westen. Het vanuit het oosten onder het 
veen duikende dekzand bereikt in de buurt van de Vecht een diepte van ongeveer drie meter onder 
het huidige oppervlak. Het gebied waar nu de Maarsseveense Plassen liggen, was ooit een 
ondoordringbaar moerasgebied. Een Romeinse veldheer, die deze regio bezocht en verslag moest 
uitbrengen aan zijn superieuren in Rome, gaf te kennen dat het hier zeer “onherbergzaam” was en dat 
de mensen die hier woonden barbaren waren die men zelden zag.  
 
Sinds de 12e eeuw zijn deze veengronden ter ontginning uitgegeven in verschillende lenen van de 
bisschop van Utrecht, uitgaande van de kleistrook langs de Vecht. Deze ontginningsbasis is duidelijk 
herkenbaar in het landschap. De Zogwetering vormt de scheiding tussen het “oude land” van de hoger 
liggende, in onregelmatige blokken verkavelde kleizone en het door inklinking lager liggende 
veengebied met zijn lange smalle opstrekkende kavels.  
 
Bij de ontginning groef men sloten min of meer loodrecht op de Vecht. Evenwijdig hiermee werden 
enkele grotere vaarten gegraven (waaronder de Maarsseveensevaart), als grens tussen de lenen en 
om het gebied toegankelijk te maken. Evenwijdig met de Vecht werden dwarsvaarten met daarnaast 
kaden aangelegd, om het water van het op dat moment nog niet ontgonnen veenmoeras op te 
vangen. Het moeras werd in fasen, van dwarsdijk tot dwarsdijk, ontgonnen. De Herenweg-Gageldijk is 
de eerste van deze dwarsdijken, gevolgd door de Westbroekse Binnenweg-Oude Dijk. Langs deze 
dwarsdijken ontstonden de zo kenmerkende wegdorpen zoals Oud Maarsseveen en Westbroek. De 
ontginningsperiode eindigde in de loop van de 16e eeuw.  
 
Het ontgonnen gebied diende in eerste instantie voor de akkerbouw. Pas later is door inklinking en 
vervening de grondwaterstand zodanig hoger geworden dat het kenmerkende veenweidegebied is 
ontstaan. Vooral in de wat verder van de Vecht verwijderde polders (met daardoor minder 
kleiverontreiniging) zoals de Molenpolder en polder Maarsseveen nam de turfwinning in belang toe. 
De turf deed dienst als brandstof en werd verkocht aan de stadsbewoners. Op deze wijze is in de 17e 
en 18e eeuw het huidige trekgaten ofwel petgaten (stroken open water) en legakkerlandschap 
ontstaan, dat in een deel van het plangebied nog goed herkenbaar is.  
 
Het gebied van Maarsseveen kenmerkte zich door grote armoede. Hongersnoden en ziekten hebben 
de bewoners van dit structureel onzekere gebied vaak geteisterd. In het gebied is vanaf het begin van 
de 20e eeuw zeer geleidelijk tuinbouw ontstaan als de belangrijkste vorm van bestaan. De nabijheid 
van de afzetmarkt Utrecht maakte het mogelijk de verbrokkelde restanten grond op voorlanden en 
legakkers enigszins rendabel te maken. Door de slechte bereikbaarheid van de percelen (in de 
meeste gevallen alleen via het water) kwam de tuinbouwontwikkeling maar traag op gang. In 1955 
ontstond door de behoefte aan ca. 7 miljoen m³ zand voor het opspuiten van Utrechts stadsuitbreiding 
Overvecht een acute vraag naar zand dat men goedkoop (t.b.v. sociale woningbouw) meende te 
kunnen winnen in dit gebied. Daartoe vond ruilverkaveling plaats volgens het eerste 
landinrichtingsplan van ons land: “De Maarsseveense Plassen”. In dit plan is getracht de belangen 
van tuinbouw te koppelen aan die van stadsuitbreiding, recreatie en natuurbehoud. De uitvoering van 
het plan startte in 1960 en het werk kwam gereed in 1967. Zo ontstond het recreatieterrein “De 
Maarsseveense Plassen”, een grote zandwinplas omzoomd door speelweiden, groenvoorziening, 
vissteigers, stranden en dergelijke. Daarnaast ontstonden 20 ha natuurreservaat (de Molenpolder en 
huidige polder Maarsseveen) door de samenvoeging van een aantal kavels van het oorspronkelijke 
landschap en 120 ha goed ontsloten tuinbouwgronden met kavels van ca. 1,5 ha die beschikbaar 
kwamen door de samenvoeging van 40 ha tuinbouwgrond en het opspuiten van 80 ha zand in de 
trekgatenzone achter de tuinderswoningen.  
 
Ten behoeve van een betere ontsluiting van het feitelijke ruilverkavelinggebied zijn de weteringen 
langs de dwarsdijken gedempt om deze dijken te kunnen verbreden en bestraten. In het kader van de 
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ruilverkaveling werden ook nieuwe woningen, warenhuizen (kassen), schuren e.d. gebouwd tegen 
gunstige geldelijke regelingen en werd uitgebreide huishoudelijke, agrarische en sociaal-economische 
voorlichting gegeven. Alles om een onbelemmerde ontwikkeling van het tuinbouwgebied mogelijk te 
maken.  
 
Door de ruilverkaveling is veel van het karakteristieke, oude landschap verloren gegaan, voornamelijk 
door de aanleg van de Grote Plas en de verbreding van de dwarsdijken. Al snel na de oplevering van 
het ruilverkavelingsgebied bleek dat de mogelijkheden voor de tuinders in dit gebied marginaal waren 
en dat zij de concurrentiestrijd met het “Westland” niet aan konden. Provincie en gemeente gaven 
begin jaren ‘70 in dit kader ruimte om tuinbouwgrond om te zetten naar verblijfsrecreatieve terreinen 
en volkstuinen. Daarbij ontstond een uitgebreid scala van andere stadsrandactiviteiten zoals 
caravanstallingen, transportbedrijfjes, kleine industriële bedrijfjes, opslag, autobedrijven, maneges, 
tuincentra etc. Samen met de al vanouds aanwezige (agrarische) bedrijvigheid leidde dit tot een bont 
geheel van activiteiten dat sterk afweek van de oorspronkelijke plannen van de landinrichting het 
gebied aan te wijzen als agrarisch productiegebied. Ook de stadsbewoners zaten niet stil en zagen 
het gebied als uitgelezen stek om landelijk te wonen onder de rook van de stad en kochten in dit kader 
agrarische kavels op en leegstaande agrarische bebouwing waardoor het agrarisch gebied sterk 
versnipperde. De verblijfsrecreatieve terreinen met de daar aanwezige stacaravans vormde in 
Maarssen in de jaren ‘80 voor woningzoekenden een plek om permanent te gaan wonen. Vanaf eind 
jaren ‘60 tot heden is een situatie ontstaan die kan worden omschreven als een stedelijke randzone 
met alle positieve en negatieve kanten daarvan.  
 
3.2 Landschap 
 
3.2.1 Landschapsbeschrijving 
Het ontstaan van het landschap kent een lange geschiedenis. We beginnen bij de voorlaatste ijstijd 
(ca. 150.000 jaar geleden). Toen de ijskappen Midden-Nederland bereikten werd door opstuwing van 
de ondergrond de Utrechtse Heuvelrug gevormd. Deze bevindt zich ten noordoosten van het 
plangebied. Van belang is ook de laatste ijstijd geweest (ca. 20.000 jaar geleden). In deze tijd hebben 
zich de dekzandgronden in de Nederlandse bodems gevormd. Vanaf de ijskappen, die ons land toen 
niet bereikten waaide stuifzanden op die zich hebben afgezet. De dekzandlaag bevindt zich op 
verschillende dieptes in de Nederlandse bodem.  
 
De periode die volgde was het holoceen. De temperaturen stegen en de grote hoeveelheden ijs 
smolten. Dit had een stijging van de zeespiegel en het  grondwater tot gevolg en daarmee een 
stagnatie van de afwatering. De waterrijke omstandigheden in combinatie met afgestorven 
plantenresten en de klimatologische omstandigheden lieten een dik veenpakket ontstaan. Door het 
veengebied stroomden rivieren naar zee. De Vecht was een afwateringsrivier waar een doorbraak van 
de Rijn haar loop in vond.  
 
Omstreeks 1100 vonden de eerste ontginningen van de veenmoerassen ten oosten van de Vecht 
plaats. Begonnen werd vanaf de Vecht en dan steeds verder het buitengebied in, dus eerst de 
oeverwal en daarna de veengebieden. 
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Verkavelingsstructuren oeverwal en veenweidegebied (Toelichting bestemmingsplan Maarssen Zuid, Kuiper 
compagnons, 13 april 2005) 
 

 
 
Ontginningen veenweidegebied (Lambert 1971 p. 105 naar Gottschalk 1956) 
 
De ontginning van de veengebieden vond plaats in lange smalle stroken naar achteren toe. Er werden 
vele slootjes graven voor afwatering en de daling van de grondwaterspiegel. Begonnen werd vanaf de 
ontginningsbasis de Hoofddijk, de huidige Groeneweg. Aanvankelijk werden de huizen waarschijnlijk 
in hout gebouwd, zodat ze weer konden worden gedemonteerd en verplaatst naar de volgende 
dwarsdijk. Later gebeurde het verplaatsen van de huizen  niet meer en ontstonden bewoningsassen 
langs de rechte ontsluitingswegen. In afbeelding xxx is het verloop van de ontginningen van de 
polders ten oosten van de Vecht weergegeven.  
 
In het Hollands-Utrechtse veengebied, waar ook het gebied ten oosten van de Vecht toe behoorde, 
hadden de graven van Holland en de bisschop van Utrecht de leiding over de ontginningen.  Het 
plangebied viel onder de bisschop van Utrecht. De leiding van hogere hand is duidelijk te zien aan de 
zogenaamde cope verkavelingen, waarbij het land in regelmatige en rechthoekige percelen met 
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standaardafmetingen werd ingericht. Zowel op de stroomwal als in het veenweidegebied vinden we 
oude boerderijen.  
 
Toen in de middeleeuwen de bevolking bleef groeien en het hout steeds schaarser werd, ging men in 
Nederland veen afgraven om als brandstof te kunnen gebruiken. Dit gebeurde op grote schaal in de 
Molenpolder. De Vecht had een belangrijke functie voor het transport van het turf naar de steden. 
 
Bemaling van de polders 
Door de ontginningen en bijbehorende afwatering daalde het maaiveld. Het land kwam lager te liggen 
dan de rivier, wat in eerste instantie de aanleg van dijken noodzakelijk maakte (rond 1200). De 
inklinking en oxidatie  van het land zetten zich echter voort. Dit had een onomkeerbaar proces van 
maaivelddaling tot gevolg. Dit is nog steeds gaande. In samenhang met de stijgende 
grondwaterstanden was het rond het jaar 1600 noodzakelijk molenbemaling toe te passen. Anders 
zouden de polders onder water lopen.  
 
De polders hadden ieder hun eigen peilbeheer en polderbestuur. Om het peil te kunnen regelen 
stonden de polders niet in open verbinding met het buitenwater, maar dit ging via de sluizen en 
watermolens. De gehele polder Westbroek werd tot 1946 bemaald door de Westbroekse molen (circa 
1250 ha.). Deze staat echter niet binnen het plangebied, maar in de polder Buitenweg aan de Vecht. 
Binnen het plangebied bevinden zich de Nedereindsevaart en de Maarssenveensevaart. Deze hebben 
altijd een belangrijke waterafvoerende functie gehad richting de Westbroekse molen. De 
Nedereindsevaart is destijds ingrijpend aangepast met de aanleg van de Zuilense ring en de 
Maarsseveense plassen. 
 
In tijden met veel neerslag en onvoldoende molenwind  bleken echter ook de molens niet meer te 
voldoen. In de loop van de 19e eeuw werd daarom mechanische bemaling toegepast. Het land kon 
hierdoor intensiever worden gebruikt en de productiviteit werd vergroot.  
 

  
Plangebied omstreeks 1910 
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Plangebied heden 
 
Industrialisatie, verstedelijking en aanleg infrastructurele werken 
In de 19e en 20e eeuw vonden er grote veranderingen plaats in het landschap, vooral door de aanleg 
van kanalen en spoorwegen. Deze sneden meestal dwars door de bestaande structuren heen. Ook 
het buitengebied raakt verstedelijkt. Aan de Westbroekse binnenweg ontstaat een toenemend aantal 
burgerwoningen. 
 
Na 1980 is de Zuilense Ring aangelegd. Het enigszins hoger gelegen tracé is opvallend aanwezig in 
het polderlandschap onder meer in de Polder Buitenweg. Ook wordt de meander van de Vecht 
afgesneden ten behoeve van de aanleg van de op- en afrit van de Zuilense Ring (zie afbeelding 5).  
 
De aanleg van wegen en de verstedelijking hadden bovendien tot gevolg dat het benodigde zand in 
de directe omgeving gewonnen werd. De Maarsseveenseplassen zijn het gevolg van zandwinningen 
voor de aanleg van nieuwe Utrechtse wijken. Het zijn kunstmatig gegraven plassen die zich niets 
aantrekken van de oorspronkelijke middeleeuwse structuren.  
 
Nieuwe Hollandse waterlinie 
Een belangrijk deel van het gebied maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). 
Dit was een 85 kilometer lange verdedigingslinie, aangelegd vanaf 1815, waarbij stukken land aan de 
oostzijde van de Vecht onder water konden worden gezet om de vijand tegen te kunnen houden.  
 
De invloed van de verdedigingslinie op het landschap is zichtbaar aanwezig. Er is een uitgebreid 
netwerk van sluizen, gemalen en andere werken aangelegd en bestaande werken zijn aangepast. De 
volledige setting van de NHW, inclusief de waterwerken is een cultuurhistorisch waardevol ensemble. 
Inmiddels is de NHW ook in zijn geheel als complex aangewezen als Rijksmonument en staat deze op 
de nominatie van de Werelderfgoedlijst (UNESCO). 
 
Natuur en recreatie  
Het buitengebied heeft langzaam maar zeker haar functie als agrarisch productiegebied verloren. De 
gronden zijn versnipperd geraakt en de infrastructuur, waterhuishouding en bodemkwaliteit voor de 
agrarische sector zijn niet optimaal. Grote delen van het Noorderparkgebied zijn natuurgebieden 
geworden, waaronder ook polders Binnenweg en Molenpolder binnen het plangebied. Hier zijn ook  
Europese natuurdoelstellingen op gelegd.  
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Het landschap heeft bovendien een belangrijke recreatieve functie gekregen. Er wordt volop 
gewandeld en gefietst en de Maarsseveenseplassen zijn verworden tot recreatieplassen die ook vele 
bezoekers trekken uit de stad Utrecht. Aan de Westbroekse binnenweg bevinden zich diverse 
recreatieparken.  
 
3.2.2 Functioneel patroon 
Hoewel het oorspronkelijke patroon als agrarisch gebied nog altijd herkenbaar aanwezig is, heeft zich 
door differentiatie van het bodemgebruik, met name onder invloed van stedelijke ontwikkelingen, een 
patroon ontwikkeld dat in belangrijke mate het huidige landschap bepaalt. Hierbij moet met name 
worden gedacht aan de recreatieve ontwikkelingen en de steeds belangrijkere functie als woongebied. 
Door een combinatie van een aantal factoren, zoals bodemgesteldheid (overgang van klei- naar 
veengronden), waterhuishouding (overgang van droog naar nat), verkaveling (lange, smalle kavels) en 
geringe mate van ontsluiting, konden zich in het plangebied op een aantal plaatsen natuurlijke 
waarden ontwikkelen.  
 
Delen van het plangebied hebben grote ecologische waarde. Dit geldt vooral voor de Molenpolder en 
polder Maarsseveen waar zich zeldzame trilveenvegetaties bevinden en vele diersoorten hun 
leefgebied hebben. Het is van belang dat bij de verdere ontwikkeling met deze waarden rekening 
wordt gehouden. Het plangebied heeft de functie van een groene geleding tussen de stadsgewesten 
Utrecht en Hilversum. Delen van het plangebied vallen dan ook onder het “Noorderpark”. Door op 
basis van de landschappelijke kwaliteit het gebied verder te ontwikkelen, kan de geldende functie van 
het plangebied worden versterkt.  
 
3.2.3 Ruimtelijke opbouw 
Het ruimtelijk patroon wordt bepaald door de parallel aan de polderdijken (ontginningsbases) gelegen 
nederzettingen (lintbebouwing) zoals de Westbroekse Binnenweg, Oude Dijk en Tuinbouwweg. De 
verkavelingsvorm uit zich in smalle langgerekte kavels; de zogenaamde strookverkaveling. Dit 
landschapstype kan men nog het beste waarnemen in de polder Binnenweg. De bebouwing is in 
hoofdzaak geconcentreerd op de kop van de kavels, langs de ontginningsbases, hier en daar is een 
open zicht naar achteren waardoor het gebied een open indruk geeft. De Molenpolder en polder 
Maarsseveen vormen een afwisselend geheel van open graslandgebieden en zoddengebieden. Deze 
variatie in combinatie met de aanwezige lintbebouwing is van grote landschappelijke waarde. De 
polder Maarsseveen ten zuiden van de Oude Dijk vormt een besloten plassengebied met beplante 
legakkers. Ook aan de Tuinbouwweg vinden we nog delen van de vroegere legakkers en petgaten. 
Ook hier geven de onbebouwde kavels een open indruk. De legakkers en petgaten spelen een 
belangrijke rol voor de natuurwaarden. Het zandwinningsgebied de Maarsseveense Plassen is 
ingericht als recreatiegebied. De groene zone rond het water vormt de basis voor de aantrekkelijkheid 
van dit gebied. Op een aantal plaatsen bevinden zich belangrijke natuurwaarden.  
 
De polder Binnenweg, de Tuinbouwweg, de Maarsseveense Plassen (grote en kleine Plas) en het 
gedeelte van de Westbroekse Binnenweg waar de campings zijn gelegen vallen volgens het ontwerp 
Streekplan binnen de categorie Landelijk gebied 1. De hoofdfunctie is “stedelijk uitloopgebied”. Het 
betreft hier een stuk landelijk gebied grenzend aan stedelijk gebied met een stedelijk invloed door een 
afwisseling van (dag)recreatieterreinen, recreatief groen, fiets- en wandelpaden, omvangrijke 
sportcomplexen, maneges, volkstuinencomplexen, agrarisch gebruik, incidentele tuinbouw en kleine 
natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Vanuit het provinciaal beleid pleit men voor het 
strategisch vernieuwen van de landschapsstructuur die door de verstedelijking is vervaagd. Juist 
vanwege de recreatieve functie voor het aangrenzend stedelijk gebied is het essentieel dat het gebied 
landschappelijk aantrekkelijk blijft en zo mogelijk verder wordt ontwikkeld. 
 
3.3 Cultuurhistorie, monumenten en archeologie 
 
Vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw is de oorspronkelijke structuur van het plangebied ernstig 
verstoord. Toch zijn de verkavelingstructuur en de vroegere verveningactiviteiten nog wel aantoonbaar 
aanwezig en deze zijn van cultuurhistorisch belang. Aan de Oude Dijk en de Westbroekse Binnenweg 
vinden we nog een klein aantal cultuurhistorische elementen in de vorm van verveningwoningen en 
boerderijen. Deze elementen dateren van rond 1900. Toch werden de Oude Dijk (Ouden Dijk) en 
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Westbroekse Binnenweg (Binnenwegsche Dijk) al vanaf 1600 bewoond. Van deze oorspronkelijke 
bebouwing is niets meer terug te vinden. Een groot deel van het tracé van de Oude Dijk is verloren 
gegaan door de verveningsactiviteiten en herverkaveling van de Bethunepolder. Het gebied had 
voornamelijk een agrarische functie en kenmerkte zich door grote armoede. De kleine 
vervenershuisjes en arbeiderswoningen herinneren daaraan. In het plangebied bevinden zich geen 
gemeentelijke of rijksmonumenten.  
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van het ontwerp 
Streekplan. De CHS bestaat uit samenhangende, historisch waardevolle structuren van bovenlokaal 
belang. Het plangebied is aangeduid als gebied waar nadere eisen kunnen worden gesteld. De 
cultuurhistorie geeft in dat geval de richting aan voor nieuwe ontwikkelingen en functieverandering.  
 
Verder maakt het gebied onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In 1815 besloot 
Koning Willem I de Hollandse Waterlinie te vervangen door een nieuwe linie, waarbinnen ook de stad 
Utrecht kwam te liggen. De linie bestond uit een aaneengesloten onder water te zetten gebied van 
Zuiderzee tot Biesbosch, met op de kwetsbare plekken (toegangswegen, en gebied dat niet onder 
water gezet kon worden) forten en batterijen. Omstreeks 1880 volgde versterking met bomvrije 
kazernes en opslagplaatsen. Onder dreiging van de Duitse inval zijn vanaf september 1939 vele 
mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen gebouwd. Van de 300 rond Utrecht geplande bunkers 
waren er begin april 1940 ongeveer 220 gebouwd. In 1961 werd de linie officieel overbodig verklaard. 
Inmiddels is de linie van de ruggengraat van het Nederlandse defensiestelsel geëvolueerd tot 
ruggengraat van het Groene Hart. De linie maakt zichtbaar deel uit van het ruimtelijke historische 
landschap en heeft culturele, monumentale, natuur- en ecologische betekenis. Nabij het plangebied 
liggen de forten Maarsseveen, De Gagel en De Klop. Het gehele plangebied behoorde tot het 
inundatieveld van de Hollandse Waterlinie. De verbindingswegen tussen o.a. fort De Gagel en fort 
Maarsseveen aan de Herenweg lopen door het plangebied en zouden op een aantal punten zelfs 
verbeterd kunnen worden, waardoor de recreatieve waarde van de NHW wordt vergroot.  
Bescherming van de nog aanwezige cultuurhistorische elementen is van groot belang. Deze objecten 
spelen een belangrijke rol als het gaat om de beeldkwaliteit van het gebied.  
 
Binnen het plangebied bevinden zich diverse panden die op grond van de Monumentenwet 1988 
aangewezen zijn als rijksmonument. De erfgoedverordening 2011 biedt de mogelijkheid om 
gemeentelijke monumenten aan te wijzen.  
 
Tussen 1988 en 1992 werd het Monumenten Inventarisatie Project uitgevoerd in de provincie Utrecht. 
Op grond van de uitkomsten van deze projecten is een lijst opgesteld met karakteristieke panden en 
objecten. Een deel van deze panden en objecten zal in de toekomst mogelijk worden voorgedragen 
als gemeentelijk monument. In de bijlagen worden overzichten gegeven van alle karakteristieke 
panden en objecten binnen het plangebied 
  
Overzicht bebouwing met cultuurhistorische waarden  
 
Maarsseveensevaart 11  Langhuisboerderij (1700-1750); Gemeentelijk 

monument 
 
Maarsseveensevaart bij 11  Hooiberg (1700-1750); Gemeentelijk monument 
 
Maarsseveensevaart bij 11  Schuur (1700-1750); Gemeentelijk monument 
 
Maarsseveensevaart 13 Langhuisboerderij (1875-1900); Karakteristiek 
 
Maarsseveensevaart 13A Langhuisboerderij (1875-1900); Karakteristiek 
 
Oude Dijk 32      Arbeiderswoning (1905-1910), 1½ woonlaag,  
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mansardekap; karakteristiek 
 
Westbroekse Binnenweg 7    Arbeiderswoning (1875-1900), 1 woonlaag,  

zadeldak, baksteen; Voorstel  
toekomstige gemeentelijke monumenten  

 
Westbroekse Binnenweg 40    Arbeiderswoning (1900-1910), 1 woonlaag,  

zadeldak, baksteen; Voorstel   
toekomstige gemeentelijke monumenten  

 
Westbroekse Binnenweg 94    Boerderij (1941); B-Selectie  

toekomstige gemeentelijke monumenten,  
Voorstel toekomstige gemeentelijke monumenten  

 
Westbroekse Binnenweg 96    Langhuisboerderij “Dorpszicht” (1900-1905);  

Voorstel toekomstige gemeentelijke monumenten  
 

Westbroekse Binnenweg bij 96    Hooiberg (1900-1905);  
Voorstel toekomstige gemeentelijke monumenten  
 

 
De gemeente kent voor het gehele grondgebied archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaarten. Deze zijn opgesteld in 2010.  
 
Wettelijk kader 
De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het Europese 
verdrag van Valletta in 1992 -een verdrag over behoud en beheer van het archeologische erfgoed – 
hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te beschermen. Met ingang van 1 
september 2007 is het Verdrag van Valletta geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door 
middel van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz), waardoor het verdrag een 
juridisch fundament kreeg. Deze wijzigingswet heeft onder meer wijzigingen aangebracht in de 
Monumentenwet 1988. De bescherming van archeologische waarden wordt door de Monumentenwet 
grotendeels bij de gemeenten neergelegd. Gemeenten zijn sinds 2007 verplicht rekening te houden 
met archeologische waarden in de bestemmingsplannen. De bescherming van archeologische 
waarden krijg gestalte door het opnemen van voorschriften in het bestemmingsplan ten aanzien van 
de afgifte van een omgevingsvergunning voor bodemverstorende activiteiten in die gebieden die als 
archeologisch waardevol zijn aangemerkt. 
 
Gemeente dienen bij bodemingrepen van enige omvang het behoud van archeologische waarden af 
te wegen tegen andere belangen. Om deze belangenafweging op adequate en verantwoorde wijze te 
kunnen maken, heeft de gemeente Stichtse Vecht een archeologische beleidskaart op laten stellen. 
Deze beleidskaart stelt de gemeente in staat de archeologische waarden in de gemeente structureel 
mee te nemen in het ruimtelijke planvormingsproces. Op de archeologische beleidskaart staan 
archeologische waarden- en verwachtingszones aangegeven waaraan beleidsregels zijn gekoppeld. 
In de beleidsregels zijn afwijkingsgrenzen opgenomen voor de oppervlakte en diepte van de 
voorgenomen ingreep.  
 
Indien een plangebied groter is dan de gestelde oppervlakte-ondergrens en de ingreep dieper gaat 
dan de diepte-ondergrens dient archeologisch onderzoek conform de Archeologische 
MonumentenZorg-Cyclus (AMZ-cyclus) te worden uitgevoerd. 
 
Archeologische Monumentenzorg-cylcus 
Elk archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de bepalingen in de 
Monumentenwet 1988 (herzien in 2007), het gemeentelijk beleid en de vigerende versie van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), waarbij in de regel de Archeologische  
Monumentenzorg (AMZ) cyclus wordt doorlopen. De AMZ-cyclus bestaat grofweg uit de volgende 
stappen: 
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• Vooronderzoek bureauonderzoek. Doel hiervan is het opstellen van een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van de resultaten van dit onderzoek beslist de 
bevoegde overheid of vervolgonderzoek noodzakelijk is (selectiebesluit). Indien de resultaten 
onvoldoende zijn voor een afgewogen selectiebesluit (c.q. de mogelijkheid bestaat dat  
archeologische resten aanwezig zijn op basis van historisch en geologische gegevens) volgt 
vervolgonderzoek. 

• Vooronderzoek, fase inventariserend: Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van 
boringen (verkennend, karterend en waarderend booronderzoek) of (karterende, waardende) 
proefsleuven voor landbodems. Voor waterbodems vindt het IVO plaats door middel van opwater 
onderzoek (verkennend) en onderwater onderzoek (verkennend en waarderend). Doel van het 
IVO is het toetsen en aanvullen van het eerder opgestelde specifieke verwachtingsmodel. Van 
eventuele aangetroffen archeologische resten wordt een waardestelling conform de normen van 
de KNA uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het IVO beslist de bevoegde overheid over de 
te nemen vervolgstappen: behoud in situ, behoud ex situ (vervolgonderzoek), vrijgave, of een 
combinatie van deze (selectiebesluit). 

• Definitief onderzoek: Indien besloten wordt tot vervolgonderzoek, vindt een archeologische 
opgraving of archeologische begeleiding plaats, waarna het archeologische onderzoek is 
afgerond. Indien besloten wordt tot behoud ter plaatse worden beschermende maatregelen 
genomen en/of een beheersplan opgesteld en vindt periodiek monitoring plaats. 

 
Archeologische waarden en verwachtingen in het bestemmingsplangebied 
Op de gemeentelijke beleidskaart bevinden zich zones waaraan een bepaalde archeologische waarde 
of verwachting is toegekend. Deze (verwachtings)waarden zijn gebaseerd op geo(morfo)logische, 
archeologische en historische bronnen. Het gaat om de volgende archeologische verwachtingen.  
• Ontginningsassen: hoge archeologische verwachting, vrijstellingsgrens 50 m2 
• Komgebied variabel, gebied ten oosten van dieptelijn pleistoceen: vrijstellingsgrens 1.000 m2 
• Komgebied laag, gebied ten westen van dieptelijn pleistoceen: vrijstellingsgrens 10 ha. 
• Waarnemingen vondsten: vrijstellingsgrens 100 m2 
 
3.4 Beeldkwaliteit, de beleving en identiteit van het plangebied  
 
3.4.1 Beeldkwaliteit  
 
Beeldkwaliteit is een ruim begrip dat betrekking heeft op alle aspecten die van invloed zijn op de 
beleving van de ruimtelijke omgeving. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden spelen 
hierbinnen een belangrijke rol. Deze beeldkwaliteitsparagraaf geeft richtlijnen en aanbevelingen ten 
aanzien van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteitsparagraaf vormt een referentiekader bij het 
toepassen van vrijstellingen en wijzigingsbevoegdheden en het verlenen van bouwvergunningen. 
Binnen het plangebied zijn vijf deelgebieden aangewezen. Bij de indeling is gekeken naar het karakter 
van het gebied, zowel in functionele als in ruimtelijke zin. Elk gebied heeft een eigen identiteit en 
vormen fragmenten van een samenhangende compositie. Behoud en versterking van de diversiteit is 
essentieel voor behoud van dit waardevolle Hollandse landschap.  
 
3.4.2 Algemene beeldkarakteristiek  
Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied de Wilde Venen, dat gedeeltelijk is gelegen in de 
gemeente Maarssen en gedeeltelijk in Westbroek. Het gebied van de Wilde Venen strekt zich uit tot 
aan het Gooi. Het strakke patroon van smalle en diepe “cope” percelen wordt in noordelijke richting 
steeds langer. De percelen bestaan uit land, veld, veen en water en dienden in het verleden voor 
akkerbouw, tuinbouw, extensieve veehouderij en turfwinning. De ontwikkeling van het gebied is in 
diverse fasen geschied, waarbij telkens een nieuwe strook aan het gebied is toegevoegd, in de vorm 
van een nieuwe ontginningsbasis. Als de scheisloten te lang werden, werd dwars op de kavels een 
nieuwe wetering gegraven. Tot ca. 1860 vond turfwinning plaats en ontstonden trekgaten als gevolg 
van het omzetten van veenweide in plassen. In het aanwezige landschappelijke patroon van water en 
land blijkt nog steeds de kleinschalige aanpak van de turfwinning. Vooral in de polder Maarsseveen en 
Molenpolder vinden we dit terug. In 1950 werden plannen beraamd voor een omvangrijk 
ruilverkavelingsproject “de Maarsseveense Plassen”: Nederlands eerste “integrale“ ruilverkaveling, die 
tegelijkertijd de belangen van de landbouw, recreatie, stadsuitbreiding, industrie en natuurbehoud 
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diende. De ruilverkaveling was betaalbaar als er ook zand werd gewonnen. Bij de vorming van de 
recreatieplas wonnen de gemeente Utrecht en Maarssen 10 miljoen kubieke meters voor de aanleg 
van een industrieterrein en de nieuwbouwwijk Overvecht. De twee zandwinplassen werden ingericht 
tot een grootschalig recreatieproject. Het tweede doel betrof de introductie van tuinbouw in het gebied. 
Met het opspuiten en dichtplempen van de trekgaten ontstond extra bruikbare grond voor tuinbouw. 
Als gevolg van de nieuwe en meer efficiënte opzet met bredere percelen ontstond een meer open en 
weids landschap. Het plangebied vormt met het plangebied Herenweg-Gageldijk e.o. een twee 
eenheid. Het karakter van het landschap verschuift van een typisch “trekgatenlandschap” met veel 
wateroppervlak aan de noord-westzijde (Molenpolder), naar een open weide landschap aan de zuid-
oostzijde (Polder Binnenweg). Het langgerekt patroon van percelen zet zich in noordelijke richting 
door. Het langgerekte patroon wordt onderbroken door de ontginningsassen (Herenweg, Gageldijk, 
Oude Dijk en Westbroekse Binnenweg) waarlangs de zo typerende lintbebouwing is gelegen. Het 
plangebied wordt primair gestructureerd door een langgerekt sloten- en kavelpatroon. Soms heeft een 
samenvoeging plaatsgevonden van percelen overeenkomstig de intenties van de ruilverkaveling. Dit 
zien we vooral bij de percelen die direct rond het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen liggen 
(zuidzijde van de Westbroekse Binnenweg). Ook is sprake van een opdeling van percelen in de 
breedte, waarbij meerdere smalle en ondiepe woonhuiskavels zijn afgesplitst. De bebouwing bestaat 
van origine uit een geschakeerd samenstel van boerderijen met bijgebouwen in de diepte van het 
perceel (loodrecht op de weg) en eenvoudige daglonershuisjes, op korte afstand van de weg. Bij de 
boerderijen varieert de breedte van 6 tot 8 meter, de hoogte bedraagt hooguit 8 m en een goothoogte 
van maximaal 3.5 m. De grote bebouwing ligt in de diepterichting (loodrecht op de weg) en de 
eenvoudige kleine woonpanden langs de weg in de dwarsrichting. De afgelopen 25 jaar is een 
ontwikkeling gaande, waarbij de originele bebouwing is vervangen door omvangrijke villa’s. Deze 
panden staan in contrast met de omgeving vanwege de afwijkende detaillering en de opvallende 
kleurstelling. Ook is er sprake van opwaardering van de kleine voormalige dagloners huisjes die in een 
aantal gevallen zijn vergroot en verbouwd tot riante woningen. Dit verschijnsel zien we vooral aan de 
Oude Dijk.  
 
Het gebied aan de noordzijde van de Westbroekse Binnenweg kan worden gekenschetst als 
natuurreservaat. De langgerekte structuur van kavels en afwateringssloten wordt onderbroken door 
een aantal doorgravingen van de percelen. De bebouwing is veel schaarser en ligt op ruime afstand 
van de weg, waardoor de panden meer tot het landschap behoren dan tot de weg. Bij een verdere 
ontwikkeling wordt gepleit voor een zeer beperkte bebouwingsdichtheid en het in stand houden van 
een losse en open bebouwingsstructuur, op enige afstand van de weg. De kwaliteit is met name 
gelegen in de zorgvuldig uitgewerkte relatie met het natuurgebied waarbij het van belang is dat er een 
natuurlijke overgang ontstaat van het woonperceel met zijn bebouwing, erf en tuin naar het 
natuurgebied. Duidelijk zichtbare oeverbeschoeiingen en bebouwing op de grens met het 
natuurgebied zijn ongewenst. Van groot belang is de aankleding van de weg met groen en passende 
erfafscheidingen. Ontwikkelingen, zoals het open parkeerterrein halverwege de Westbroekse 
Binnenweg, dient te worden voorkomen. Door dit parkeerterrein is de continuïteit van het dwarsprofiel 
van de weg onderbroken. Het parkeerterrein is niet ingepast in de omgeving. Het is belangrijk 
parkeerterreinen in te passen in de omgeving. Bij grote parkeerterreinen heeft het de voorkeur deze 
achter de lintbebouwing te realiseren. Tevens het aanbrengen van hoge en dichte beplantingsstroken 
tussen de weg en het natuurgebied is ongewenst. Daarmee wordt het fraaie open zicht vanaf de weg 
over het landschap weggenomen.  
 
De toekomst van het open gebied is afhankelijk van het behoud en de oorspronkelijke opzet van de 
cope verkaveling met inbegrip van het trekgatenpatroon. Gezocht moet worden naar een aanpak 
waarbij de Grote en de Kleine Plas als onderdelen van het landschap zijn opgenomen. In dit kader is 
het van belang dat het gebied direct rond de plassen zo natuurlijk mogelijk blijft. De groenzone van 
dicht, hoog opgaand groen en sloten dienen gehandhaafd te blijven. De coulissenstructuur kan 
worden hersteld in het verlengde van de bestaande sloten en nog aanwezige trekgaten, waardoor een 
hechte integratie ontstaat van de plassen en het omliggende gebied. Het risico van aantasting van de 
open vergezichten en het op plekken weidse karakter moet worden gezocht in verspreide bebouwing. 
In principe zou een verdeling moeten worden gemaakt naar bebouwd en open gebied. Het open 
gebied moet te aller tijde gevrijwaard blijven van bebouwing behoudens een zeer beperkt aantal 
incidentele op zichzelf staande objecten. Het bebouwde gebied wordt gevormd door de stroken aan 
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weerszijden van de wegen/dijken. Hier is bebouwing toegestaan in de vorm van een samenhangende 
bebouwingsstructuur die vooral in de lengte staat gebouwd en niet een breed gezicht heeft naar de 
weg toe. Bij de verkenning van de bebouwing valt de grote diversiteit op qua massa’s, kapvormen, 
materiaaltoepassing en kleurstelling. Er ontbreekt een samenhangend en consistent beeld van 
landschap en bijbehorende bebouwing. Om te komen tot een indicatie voor een streefbeeld zijn enige 
afbeeldingen gezocht van soortgelijke situaties in de nabije omgeving, zie de historische tekening van 
Westbroek en het dorpsgezicht van Tienhoven/ Oud Maarsseveen. De prenten tonen een 
bebouwingsbeeld, dat is opgebouwd uit panden aan de zuidzijde met een kopse gevel op een beperkt 
aantal meters van de weg en aan de noordzijde met het water en de bruggetjes naar het woonperceel 
(bebouwing heeft min of meer een eilandligging). De bebouwing ligt dan een aantal meters naar 
achteren teruggeschoven. De afbeelding toont eenvoudige bebouwing in de diepte van de percelen. 
Incidenteel omgeven door een aantal nevenopstallen. De woonpercelen zijn omgeven door 
windsingels. 
 

 
Kaart 2 – De deelgebieden van het plangebied Maarsseveense Plassen 
 
3.4.3 De beleving en identiteit van de deelgebieden  
 
Deelgebied I Recreatiegebied de Maarsseveense Plassen  
Dit gebied bestaat uit de Grote Plas met daaromheen liggende gronden. Het gebied is eind jaren 60 
aangelegd. Het noordwestelijk deel waar o.a. het betaalde strandbad ligt, is geschikt voor intensieve 
dagrecreatie met daarbij horende indoor en outdoor activiteiten. Binnen dit deel ligt een groot 
parkeerterrein en staan gebouwen om de recreatieve activiteiten te huisvesten of ondersteunen. Het 
zuidoostelijk deel kan worden gekenschetst als het gebied voor de meer extensieve recreatievormen. 
Dit gedeelte van de plas bezit begroeide oevers met hier en daar mogelijkheden voor vissen en 
zonnen. Rond de gehele plas loopt een langzaamverkeersroute waar wandelaars, fietsers en skaters 
gebruik van maken. Deze route maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie route. 
Verder zijn er doorzichten over het water. Het uitzicht is weids. Het totale recreatiegebied ligt 
verscholen achter een groene zone met een gemiddelde hoogte van 20 meter. Vanaf de wegen in het 
plangebied is het recreatiegebied niet zichtbaar. Het is van groot belang deze groenzone te 
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beschermen zodat het recreatiegebied op natuurlijke wijze onderdeel uitmaakt van het landschap en 
de onderbreking van het langgerekte verkavelingspatroon zo min mogelijk opvalt. Tevens bepaalt de 
groenzone de aantrekkelijkheid van het recreatiegebied. Voor nieuwbouw in het recreatiegebied is 
eind 2000 door het recreatieschap Stichtse Groenlanden een apart beeldkwaliteitsplan gemaakt.  
 
Deelgebied II De Kleine Plas en omstreken  
De Tuinbouwweg ontleent haar karakter vooral aan de aanwezige glastuinbouw. Naast glastuinbouw 
bevinden zich hier ook volkstuinen, woningen en andere bedrijfsactiviteiten, waaronder detailhandel. 
De woningen staan in een bebouwingslint. De tuin rond de hoofdbebouwing geeft de weg een groen 
karakter. De bebouwing ademt een agrarische sfeer uit en is over het algemeen van recente datum 
(eind jaren ‘60 en recenter). Halverwege de Tuinbouwweg vinden we nog een aantal trekgaten, die 
een duidelijk beeld geven van hoe het gebied er vóór de ruilverkaveling uit heeft gezien. Aan het einde 
van de Tuinbouwweg vinden we nog een aantal open graslanden tussen de glastuinbouw. Deze open 
stukken land en de trekgaten geven het gebied een duidelijke meerwaarde. Door de aanleg van de 
Zuilense Ring is het deelgebied geïsoleerd komen te liggen. De toegang van de voor autoverkeer 
doodlopende Tuinbouwweg bestaat uit een smalle brug. De weg is over het algemeen smal. Aan het 
einde van de Tuinbouwweg is een brug die doorgang geeft aan het langzaam verkeer richting Grote 
Plas en de rest van het landelijk gebied. Op de brug heeft men een prachtig uitzicht over de Kleine 
Plas die verder verscholen ligt achter een fraaie groenzone. De Kleine Plas ligt geïsoleerd en is 
nauwelijks waar te nemen vanaf de openbare weg. De plas en de groene zone eromheen worden 
gebruikt als wandelgebied en gebied voor vissers en ademt de sfeer uit van een bos of park. Af en toe 
is er een opening in de groenzone zodat er vrij uitzicht is op de nog aanwezige trekgaten en open 
weilanden tussen de Tuinbouwweg en de Kleine Plas. Deze doorkijkjes en het open zicht zijn 
belangrijk voor de beleving van het omringende landschap.  
 
Deelgebied III Het Maarsseveense zoddengebied  
Dit gebied vormt een grotendeels ontoegankelijk natuurgebied, behoudens de Oude Dijk met de 
aangrenzende lintbebouwing. Het gebied ligt ietwat lager dan de dijk en lintbebouwing en loopt aan de 
andere zijde van de Oude Dijk door in het natuurgebied de Molenpolder. Het karakter wordt bepaald 
door de langgerekte trekgaten en legakkers met wilde begroeiing. De Oude Dijk maakt een flauwe 
bocht waardoor de weg een besloten karakter heeft. Van belang is het authentieke profiel van een 
strakke hoger gelegen dijk te midden van het lage natte land. Op de scheidslijn van deelgebied III en 
IV bevindt zich een landweg. Deze landweg (Nedereindsevaart) deed in vroegere tijd dienst als 
kerkepad vanaf Westbroek naar het dorpje Oud Zuilen. Alleen het gedeelte van het pad tussen de 
Westbroekse Binnenweg en Westbroek (door de Molenpolder) is bewaard gebleven. Ook in het 
gebied Maarssen Zuid ligt nog een deel van dit kerkepad. De bebouwing aan de Oude Dijk is 
grotendeels van recente datum. Door de verbreding van de Oude Dijk voor wegverkeer is de 
karakteristieke vaart, die we bijvoorbeeld nog wel in Tienhoven zien, verdwenen. De bebouwing langs 
de Oude Dijk is over het algemeen volumineus. Voorkomen moet worden dat de nog aanwezige 
zichtlijnen die lucht en ruimte geven in het bebouwingslint, verloren gaan. Vervangende nieuwbouw 
dient dan ook zo veel mogelijk in de lengterichting te worden geprojecteerd en de bebouwing 
geclusterd. Tevens kan bij nieuwbouw worden getracht iets van de oorspronkelijke architectuur, 
materiaalgebruik en kleurstelling terug te brengen. De tuin rond de hoofdbebouwing geeft de weg een 
groen en open karakter. Dit dient behouden te blijven zodat tevens de doorzichten op het 
zoddengebied zichtbaar blijven. Het aanbrengen van hoge erfafscheidingen, zoals schuttingen en 
dichte hoge struiken/bomen is ongewenst aangezien hierdoor het open zicht op het landschap 
verloren gaat.  
 
Deelgebied V De polder Binnenweg  
Dit gebied is een open weidegebied met op dit moment nog een duidelijke agrarische functie. De 
bebouwingsdichtheid is hier laag. Zeker aan de noordzijde van de Westbroekse Binnenweg. Deze 
zijde geeft nog een weids uitzicht op het dorp Westbroek en de bossen van het Gooi. Dit weidse 
uitzicht dient bewaard te blijven. Gezien vanaf de Burg. Huydencoperweg wordt de horizon van de 
polder Binnenweg onderbroken door langgerekte glastuinbouw en volkstuintjes. De Burg. 
Huydencoperweg loopt tot aan het fort De Gagel. Het is gewenst de polder Binnenweg voor zover hij 
nog open is open te houden. 
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3.5 Waterhuishouding  
 
3.5.1 Algemeen  
 
De waterparagraaf is een op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening verplicht onderdeel van 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en is opgesteld in nauw overleg met het betrokken 
waterschap, teneinde aan te geven op welke wijze het plan is onderworpen aan de verplichte 
watertoets en wat daarvan de resultaten zijn. Het waterbeheer in het plangebied berust bij het 
hoogheemraadschap “Amstel, Gooi en Vecht” (AGV), waarvan vanaf 1 januari 2006 Waternet 
(voorheen Dienst Waterbeheer en Riolering) de uitvoerende taken verzorgt. Al in een vroeg stadium 
van de planvorming heeft DWR/Waternet bijgedragen aan een paragraaf “Waterhuishouding en 
waterkwaliteit” van een 1e concept voor het onderhavige bestemmingsplan (hoofdstuk 3, 
Inventarisatie / analyse). In januari 2003 heeft DWR/Waternet in het kader van het vooroverleg ex 
artikel 10 Bro ’85 eveneens een aanvullende reactie op het plan gegeven. Door omstandigheden is de 
planontwikkeling enige tijd opgehouden waarna in 2004 de draad wederom is opgepakt. Het 
bestemmingsplan is geactualiseerd en voorzien van dit specifieke hoofdstuk betreffende de 
Waterhuishouding. Voorafgaand aan het opstellen van de waterparagraaf is wederom overlegd met 
de Waternet, met name ten aanzien van de knelpunten in de waterhuishouding en de meest recente 
inzichten die moeten leiden tot duurzame oplossingen.  
 
3.5.2 Gebiedsindeling en gebiedskenmerken  
 
Waterhuishoudkundig valt het plangebied binnen de polder Maarsseveen-Westbroek. Binnen deze 
indeling zijn in relatie tot de plangrenzen de volgende deelgebieden te onderscheiden: het zuidelijk 
deel van de polder Binnenweg, de Grote Maarsseveense Plas, de Kleine Maarsseveense Plas, en het 
zoddengebied van de polder Maarsseveen (ten zuiden van de Oude Dijk). Ook een binnen het 
plangebied vallende zone ten noorden van de Oude Dijk/Westbroekse Binnenweg wordt als 
deelgebied beschouwd. In visueel-ruimtelijke zin worden de laatstgenoemde 4 gebieden gekenmerkt 
door een aanzienlijk oppervlak open water, terwijl het eerstgenoemde deelgebied een karakteristiek 
veenweidegebied betreft. Uit de geologische (opbouw en processen in de aardkorst) en 
geomorfogenetische (onderzoek van het aardoppervlak) kaart van Nederland blijkt dat de bodem ter 
plaatse van het plangebied deel uitmaakt van de voet van een stuwwal (Utrechtse Heuvelrug) waarop 
zich destijds dekzanden hebben afgezet. Globaal kan gesteld worden dat de bodem bestaat uit een 
grof zandpakket als uitwaaiering van de puinkegels aan de rand van de stuwwal. Daarop ligt een fijn 
en in dikte naar het westen toenemend dekzandpakket waarin zich ooit de loop van de rivier de Vecht 
heeft gevormd. Herkenbaar zijn de oeverwallen. Het plangebied ligt tussen de Stuwwal en de rivier de 
Vecht. In dit overgangsgebied met een relatief sterk hoogteverloop heeft in het verleden, onder andere 
door invloed van kwelwater, vervening plaatsgevonden. De krachtige kwel werd veroorzaakt door een 
aanvankelijk sterke grondwaterstoming van de heuvelrug, het snelle verval en het ontbreken van een 
scheidende laag (eerste watervoerende pakket). De oorspronkelijke veenontginning gebeurde met het 
oog op het gebruik als landbouwgrond en bestond voornamelijk uit het aanbrengen van 
afwateringssloten. Met de industrialisatie (19e eeuw) en de opkomst van de grote steden ontstond een 
grote behoefte aan brandstof, waardoor in delen van het gebied turf is gewonnen. Voor 
stadsuitbreiding en de aanleg van wegen is in recentere perioden in het gebied zand gewonnen en 
heeft de stedelijke invloed zich verder voornamelijk doen gelden in de woonfunctie en het recreatief 
gebruik. Door toedoen van een zeer gevarieerd menselijk ingrijpen in de loop der tijden resteert thans 
het evenzo gevarieerde Vechtlandschap dat daarvan nog alle kenmerken draagt. Zelfs binnen de 
beperkte omvang van het plangebied komen karakteristieke verschillen voor die de genoemde 
gebiedsindeling verklaren. Het polderlandschap is door de veenontginningen in afzonderlijke 
eenheden verdeeld. Herkenbaar zijn: de langgerekte smalle weidepercelen die samen open ruimtes 
vormen die omzoomd worden door waterlopen; de lintbebouwing (ontginningsbasis); en de vaak met 
bomen en struiken begroeide dijken en kaden. In de open ruimten is water meest dominant aanwezig 
in de veelheid aan sloten met hoge waterstanden en de uitgestrekte plassengebieden.  
 
Afhankelijk van de verhouding tussen water en land en de mate van vervening komen petgaten en 
veenmoerassen (zoddengebieden) voor met de daarbij behorende vegetatie. De natuur- en 



 
 Pagina 29 

 
 

Toelichting, Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., Stichtse Vecht 
 

landschapswaarden vormen de kernkwaliteiten van het gebied wat in het huidige gebruik mede tot 
uitdrukking komt.  
 
3.5.3 Beleidskaders water  
 
Voor de planvorming is gebruik gemaakt van de beschikbare beleidsplannen van Rijk, provincie 
Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, en van de gemeente Maarssen, voor zover 
toegespitst op de waterhuishouding. De waterparagraaf is een vertaling en samenvatting van het 
gewenste waterbeheer (watervisie) naar gebiedsgerichte inrichtingsmaatregelen. De Vierde Nota 
Waterhuishouding (ministerie van V&W), de startovereenkomst “Waterbeheer 21e eeuw” (WB21) en 
de “Handreiking watertoets” (ministerie VROM) zijn daarbij mede richting gevend geweest. De inhoud 
van de waterparagraaf is echter de implementatie van de Stroomgebiedvisie Amstelland, toegespitst 
op de meest recente relevante beleidsstukken, te weten de Nota Ruimte en het 
Waterhuishoudingsplan 2005 - 2010 (WHP3) van de Provincie Utrecht. Tot slot heeft de gemeente de 
ruimtelijke afwegingen afgestemd op het Streekplan 2005-2015. Een gemeentelijk waterplan is op het 
moment nog niet beschikbaar.  
 
Stroomgebiedvisie Amstelland (SGV) 
De stroomgebiedvisie Amstelland (12 dec. 2002) heeft op zich geen beleidsstatus, maar vindt zijn 
uitwerking in het provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP3) en doorwerking in streekplan en 
gemeentelijke bestemmingsplannen. De vraagstukken waar de 17 stroomgebiedvisies zich voor 
gesteld zien zijn: veiligheid, wateroverlast, watertekort, verdroging en waterkwaliteit. De SGV is als 
zodanig het kompas voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en geeft streefbeelden en 
oplossingsrichtingen voor het regionale watersysteem op de lange termijn (2050). Op basis van 
verschillen in karakter en streefbeeld is binnen Amstelland een gebiedsindeling gemaakt. Het in dit 
bestemmingsplan begrepen plangebied maakt deel uit van het gebied “Lommer en Kwel”. Dit is de 
westflank van de Utrechtse Heuvelrug van het IJmeer tot aan de Neder Rijn, westelijk begrensd door 
de Vecht. Het Vechtplassengebied, waar het plangebied toe behoort, heeft binnen het gebied Lommer 
en Kwel zijn specifieke waterknelpunten. De SGV signaleert: wateroverlast, verdroging, bodemdaling, 
matige kwaliteit van oppervlaktewater en problemen ten aanzien van de veiligheid. Voor zover de 
genoemde problemen op het plangebied van toepassing zijn, worden deze grotendeels veroorzaakt 
door de diepe ligging van de Bethunepolder. Amsterdam bemaalt kwelwater om de polder droog te 
houden. Het bemalen kwelwater wordt tevens gebruikt voor de productie van drinkwater. Ook 
wateronttrekkingen bij Groenekan hebben een vergaande invloed op de waterhuishouding in de 
directe omgeving, waaronder het plangebied. Daar de gebiedsspecifieke omstandigheden elders in dit 
hoofdstuk uitgebreid aan de orde komen wordt hier volstaan met vermelding van de op het plangebied 
van toepassing zijnde streefbeelden (lange termijn = 2050) en de bijbehorende oplossingsrichtingen 
 
Streefbeeld 2050 
Het watersysteem is geënt op behoud en herstel van de huidige en toekomstige natuur- en 
landschapswaarden. Een goede natuurlijke waterkwaliteit is daarvoor essentieel. Waar natuur en 
landschap de primaire functies zijn wordt gestreefd naar het hoogste kwaliteitsniveau. Waar het 
nevengeschikte functies betreft voldoet het middelste niveau (zie SGV pag.58). Om dit doel te 
bereiken dient de hydrologische samenhang in het grondwatersysteem, van infiltratie op de Utrechtse 
Heuvelrug tot aan kwel in het Vechtplassengebied, te worden hersteld. Het schone gebiedseigen 
water kan dan weer ten volle binnen het gebied zelf worden benut waarmee de noodzaak van aanvoer 
van (eventueel verontreinigd) gebiedsvreemd water vervalt. Water vormt dan weer de basis voor de 
inrichting en het gebruik van de ruimte. Herstel van het natuurlijk watersysteem vraagt evenwel om 
een verbeterde waterbeheersing met een flexibel peilbeheer waarmee tevens de uitwisseling tussen 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vechtboezem beperkt kan worden, wat uiteindelijk weer ten goede 
komt aan de kwaliteit van het Vechtwater. Uiteraard zal vóór 2050, naast de op de genoemde 
streefbeelden afgestemde maatregelen, tevens voldaan moeten worden aan de algemene wettelijke 
veiligheidsnormen. Voor de verdere ruimtelijke implicaties en de uit het streefbeeld voortvloeiende 
algemene watervoorwaarden wordt voorts verwezen naar de SGV (paragrafen 3.4.3 en 3.4.4).  
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Oplossingsrichtingen  
Om op een weloverwogen wijze het streven (Streefbeelden 2050) waar te maken, is onderscheid 
gemaakt in een Basispakket 2002-2015 (urgent /beperkte ruimtelijke consequenties /wettelijke basis 
aanwezig), een Trendbreukpakket 2002-2015 (urgent /maatregelen met grote ruimtelijke en 
maatschappelijke implicaties /eerst aanpassingen van ontwikkelingskaders nodig) en een 
Toekomstpakket 2015-2050 (kunnen qua urgentie na 2015 worden uitgevoerd, waaronder tevens de 
uitvoering van onderdelen van het Trendbreukpakket wordt verstaan).  
 
Voor Lommer en Kwel bestaat het Basispakket 2002-2015 uit:  
• het garanderen van de veiligheid  
• het vasthouden in het watersysteem  
• het realiseren van piekberging  
• de grondwaterbescherming  
• verbeteren van de waterkwaliteit  
 
Vanuit het Trendbreukpakket 2002-2015 worden daar nog aan toegevoegd:  
• het vasthouden met ruimteclaim  
• het realiseren van de Horstermeerplas  
• Het Toekomstpakket 2015-2050 is weliswaar van belang, maar is in dit gebied en het  

kader van dit bestemmingsplan minder relevant. Verwezen wordt naar specificaties in  
de SGV Amstelland. Hoe een en ander binnen het bestemmingsplan zijn invulling  
krijgt komt verder in dit hoofdstuk tot uitdrukking bij de beschrijving van de  

• “ontwikkelingen per deelgebied”.  
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 
Voor het regionale watersysteem draagt het rijk geen directe verantwoordelijkheid. Wel formuleert het 
rijk de randvoorwaarden waar andere overheden in hun planvorming rekening mee moeten houden. 
Vanwege het regionale karakter van de wateropgave acht het rijk de provincies en waterschappen 
primair verantwoordelijk voor het resultaat. De drietrapsstrategie waterkwantiteit ‘vasthouden, bergen 
en afvoeren’ moet voorkomen dat waterhuishoudkundige problemen van het ene gebied op het 
andere gebied worden afgewenteld. Met name kwetsbare gebieden, zoals grote delen van de 
Ecologische Hoofdstructuur, en kwetsbare functies, zoals de drinkwatervoorziening, lopen risico’s bij 
een verdere vervuiling van bodem en water. Daarom is een goede kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater van elementair belang voor het rijk.  
Met het oog op veiligheid tegen overstromingen wordt uitgegaan van het principe dat ruimte die reeds 
beschikbaar is voor water als zodanig behouden wordt. Waar mogelijk wordt nog extra ruimte 
gecreëerd. Ter voorkoming van (grond-) wateroverlast, ter beperking van wateraanvoer, ter vergroting 
van de voorraadberging en ter vermindering van de verdroging wordt de ruimte zodanig bestemd, 
ingericht en gebruikt dat water beter wordt vastgehouden. Dit betekent in principe dat:  
 
Het plangebied ligt geheel binnen het “Groene Hart” wat is aangewezen als nationaal landschap, een 
gebied met kenmerkende landschapskwaliteiten en daarmee samenhangende natuurlijke en 
recreatieve kwaliteiten. In dat kader vraagt de rijksoverheid met betrekking tot het plangebied extra 
aandacht voor de veenweideproblematiek. Veenweidegebieden zijn internationaal gezien unieke 
cultuurlandschappen. Het grondgebonden gebruik (landbouw) is een belangrijke drager van dit 
cultuurlandschap. De voor het Hollands-Utrechts veenweidegebied in de Nota Ruimte vastgestelde 
karakteristieke kernkwaliteiten bestaan uit: een grote mate van openheid, een strokenverkaveling met 
een relatief hoog percentage water-land, de veenplassen, en het veenweide karakter. Deze unieke 
waarden zullen (zonder ingrijpen) op den duur steeds meer verdwijnen door inklinking en oxidatie van 
het veen, ten gevolge van ontwatering voor landbouw en verstedelijking. “Behoud door ontwikkeling” 
is uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid volgens het ‘ja-mits’-regime, hetgeen betekent dat ruimtelijke 
ontwikkelingen toelaatbaar geacht worden onder de voorwaarde dat de kernkwaliteiten van het gebied 
worden behouden of versterkt.  
 
Waterbeheerplan 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) haar drie 
hoofdtaken:  
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• zorg voor veiligheid achter de dijken;  
• zorg voor voldoende water;  
• zorg voor schoon water.  
Daarnaast voert AGV in zijn beheersgebied taken uit die de waterschappen aanduiden als 
maatschappelijke neventaken. Voor AGV zijn dat vaarweg- en nautisch beheer, faciliteren van het 
recreatief medegebruik van wateren en dijken, zorg voor natuurwaarden en bevordering van 
cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische waarden. De beleidsvoorbereidende, 
uitvoerende en administratieve taken heeft AGV opgedragen aan de stichting Waternet. Dit 
waterbeheerplan gaat over de waterschapstaken van AGV, waarbij AGV wel steeds het oog houdt op 
de samenhang van deze taken met het geheel van waterketen- en watersysteemtaken, ofwel de 
watercyclus. Tevens geeft dit waterbeheerplan aan de opgaven vanuit de KRW en vanuit het 
Nationaal Bestuur akkoord Water (NBW-actueel). 
 
Watergebiedsplan 
Elke 10 tot 15 jaar stelt het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor een gebied een nieuw 
watergebiedsplan op. De komende jaren gaat het Waterschap een dergelijk plan opstellen voor het 
Noorderpark gebied, waarbij het gaat over alles wat met het oppervlaktewater (sloten, kanalen, 
plassen) te maken heeft. Een onderdeel van het watergebiedsplan is een concreet peilbesluit en 
waterinrichtingsplan. Het watergebiedsplan gaat onder meer over de waterkwaliteit, -overlast en de 
aan- en afvoer van het water. Aandachtspunten voor het Noorderpark zijn de verdrogingsbestrijding, 
beperken inlaat gebiedsvreemd water, het creëren van optimale omstandigheden voor 
natuurontwikkeling et cetera. Een groot deel van het Noorderpark is aangewezen als TOP-gebied. Dit 
betekent dat het gebied prioriteit heeft bij verdrogingsbestrijding. Het plangebied is hier onderdeel van. 
 
3.5.4 Waterbeheer  
 
Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in het op 
orde brengen en houden van het watersysteem en de waterketen. Waterschappen zijn regionaal 
verantwoordelijk voor de waterkeringen, het oppervlaktewater en de zuivering van ons afvalwater. Het 
waterschap garandeert in dit kader onze veiligheid en de levering van voldoende en kwalitatief goed 
water. Daartoe wordt onderhoud en beheer gepleegd aan de watergangen en de waterkeringen en 
wordt het water in sloten, vaarten, tochten en plassen op peil gehouden door middel van bemaling 
en/of inlaat. Voor het peilbeheer is het belangrijk rekening te houden met de functies die aan het water 
worden toegekend en de wensen van de diverse gebruikers. In verband met het door gebruikers van 
een gebied geproduceerde afvalwater is het nodig dit via het gemeentelijk rioleringsstelsel naar de 
dichtstbijzijnde afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te transporteren. Een verantwoord en duurzaam 
waterbeheer is van cruciaal belang gebleken voor talloze functies. Een sectorale, puur op water aan- 
en afvoer en de bescherming tegen wateroverlast en overstromingen, gericht beleid is niet meer van 
deze tijd. Waterbeheer is een integrale afwegingsfactor geworden binnen de ruimtelijke planning. 
Waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van het watersysteem zijn ook van belang bij de geboden en 
verboden op het gebied van onderhoud van waterkeringen, oevers en wateren. Voor het plangebied 
wordt dan ook gestreefd naar een duurzaam, veilig en gezond waterbeheer.  
 
3.5.5 Watersysteem  
 
Bestaande situatie 
Het plangebied “Maarsseveense Plassen e.o.” ligt in de polder Maarsseveen-Westbroek. Hierbinnen 
liggen verschillende peilgebieden, waaronder: de polder Binnenweg, de Molenpolder, waartoe de 
Grote Maarsseveense Plas behoort en de ten westen daarvan gelegen Maarsseveense Polder, 
waartoe tevens De Kleine Maarsseveense Plas en omgeving gerekend kunnen worden. Deze drie 
watersystemen vormen van oost naar west watertreden vanaf de Utrechtse Heuvelrug naar de lage 
delen van het Groene Hart en vertonen, ondanks een sterk onderling verschil in ruimtegebruik, een 
nauwe samenhang. Zo bezitten de polder Binnenweg en de Molenpolder een gemeenschappelijke 
waterkering in de vorm van de polderkaden langs: de Nedereindsevaart, de Gageldijk, de Burg. 
Huydecoperweg en de Kerkdijk (Westbroek). Een scheidende beheersmaatregel tussen beide polders 
(waterkering) is vanouds nooit nodig geweest vanwege de gemeenschappelijke 
ontstaansgeschiedenis. Waar het gebied eerst ontgonnen was als veenweidegebied (legakkers) is in 
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een later stadium in het westelijke meest natte deel turf gewonnen. De petgaten en zodden (nieuwe 
veenvorming) van de Molenpolder vormen daarvan het resultaat. In een volgende fase is door 
zandwinning de Grote Maarsseveense Plas ontstaan. Voor dewaterhuishoudkundige bijzonderheden 
wordt verwezen naar de beschrijvingen per deelgebied. Een soortgelijke situatie doet zich voor in het 
noordelijke deel van de polder Maarsseveen-Westbroek. Deze strekt zich als veenweidegebied in 
noordelijke richting uit op het grondgebied van de gemeente De Bilt. Zowel ten noorden als ten zuiden 
van de Oudedijk heeft in het oorspronkelijke veenweidegebied turfwinning plaatsgevonden, hetgeen 
de aanwezigheid van het huidige zoddengebied verklaart. In het meest zuidelijke deel is later door 
zandwinning de Kleine Plas ontstaan. Restanten van de vroegere zodden zijn daar omheen nog 
aanwezig. Als poldergebied loopt de polder Maarsseveen-Westbroek in westelijke richting tot aan de 
Machinekade door langs de bebouwingsrand van Maarssen-dorp dat voor een deel tot hetzelfde 
watersysteem behoort. Hierdoor dient de oeverwal van De Vecht tot aan de Zuilense Ring als 
waterkering voor deze polder te worden aangemerkt. De Maarsseveensepolder grenst in 
noordwestelijke richting aan de veel lager gelegen Bethunepolder (Veenkade en Maarsseveense 
Vaart). De oostelijke grens wordt voornamelijk gevormd door de kade van het Tienhovens kanaal en 
de Zuilense Ring.  
 
Negatieve invloeden 
Het Vechtplassengebied, waar het plangebied deel van uitmaakt, werd als watersysteem van 
oorsprong met name gevoed door kwel van de Utrechtse Heuvelrug en regenwater. De kwel werd 
tevens positief beïnvloed door de inzijging van regenwater op de oeverwallen van De Vecht. Van 
nature is derhalve in het plangebied sprake van een nat milieu met een goede waterkwaliteit. De 
situatie is echter in de loop der eeuwen sterk veranderd. Al vanaf de oorspronkelijke 
veenontginningen, gericht op het afvoeren van water, is er door verdamping tijdens de zomers een 
proces van verdroging ingezet met een constante bodemdaling tot gevolg. Door een steeds op de 
landbouwfunctie afgestemd peilbeheer is dit voortschrijdende proces lange tijd in stand gehouden. 
Met de latere ontginningen zijn tengevolge van afgraving van dikke veenpakketten diepe veenplassen 
ontstaan die uiteindelijk in een aantal gevallen zijn drooggemalen om te voorzien in de stijgende 
behoefte aan bruikbaar landbouwareaal. Ook daarvoor gold een agrarisch peilbeheer met een blijvend 
sterke bemaling tot gevolg. Door het wegtrekken van (schoon) water uit de droogmakerijen ontstond 
een verminderde kwel in de directe omgeving met periodiek een watertekort als resultaat. De 
technische oplossing hiervoor bestond uit het inlaten van gebiedsvreemd water uit de Vechtboezem.  
 
Met de voortgaande verstedelijking op de Heuvelrug en het tot voor kort gehanteerde principe van een 
snelle gereguleerde afvoer van water is de infiltratie van water aanzienlijk afgenomen. Daar komt bij 
dat we te maken hebben met een sterk groeiende behoefte aan goed drinkwater (Randstad) waartoe 
op daarvoor in aanmerking komende plaatsen grondwater wordt onttrokken. Als gevolg van de 
waterwinning bij Groenekan (de flank van de Heuvelrug) wordt in het plangebied de waterhuishouding 
extra verstoord, waardoor een voortdurend proces van verdroging en uitwisseling van gebiedsvreemd 
water plaatsvindt. Hoewel de kwaliteit van het water van de Vecht de laatste jaren aanmerkelijk is 
verbeterd, laat deze op een aantal punten nog te wensen over. De belangrijkste bronnen van 
verontreiniging zijn, ondanks (internationaal en nationaal) gerealiseerde verbeteringen: de vooralsnog 
slechte waterkwaliteit (wat betreft nutriënten) van Rijn en Kromme Rijn, effluentlozingen (gezuiverd 
rioolwater) van (vaak verouderde) rioolwaterzuiveringsinstallaties (met name de rwzi van Utrecht is 
voor ca 30% verantwoordelijk voor de concentraties van stikstof (N) en fosfaat (P), de overstorten van 
gemengde rioolstelsels, en emissies uit landbouwgebieden. Doordat echter tot op heden een 
intensieve uitwisseling van water plaatsvindt tussen de Vecht en de aangrenzende polders, worden bij 
inlaat in de genoemde polders met het gebiedsvreemde water tevens de daarin aanwezige 
verontreinigingen verspreid over meerdere watersystemen. Naast N en P overschrijdt alleen koper 
momenteel nog de norm. Zink ligt er nog net onder, de andere zware metalen of PAK’s vormen geen 
probleem voor de waterkwaliteit. Innovatieve ontwikkelingen in de technieken voor waterzuivering, de 
verbeterde milieuregelgeving en integrale handhaving hebben flink bijgedragen tot kwalitatieve 
verbeteringen in de hiervoor beschreven omstandigheden.  
 
Grondwater 
In de omgeving van het plangebied gaan de grondwaterstromen van het eerste en het tweede 
watervoerende pakket in de richting van de noord-westelijk aangrenzende Bethunepolder die 3 meter 
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onder NAP ligt. In de bestaande situatie binnen de bestemmingsplangrenzen is voor de polder 
Binnenweg sprake van een intermediaire situatie wat betekent dat zich afwisselend een lichte inzijging 
en kwel voordoen. De invloed van de wateronttrekking Groenekan zorgt daarbij voor een remmende 
werking op de kwel, wat merkbaar is aan de oostzijde van de polder waar sprake is van een lichte 
wegzijging. Dat dit zich in oostelijke richting sterker manifesteert wordt duidelijk aan de polder Gagel, 
waar het net buiten het plangebied gelegen natuurreservaat aantoonbaar last heeft van verdroging. 
De oostzijde van de Grote Maarsseveense Plas heeft voldoende afstand tot beide wateronttrekkingen 
(Groenekan en Bethunepolder) waardoor hier nog sprake is van een redelijk sterke kwel. Aan de 
westzijde van de plas en de aansluitende natte delen van de Molenpolder heerst onder invloed van de 
onttrekkingen in de Bethunepolder (polderbemaling) echter nog slechts een lichte kwel. Ook hier is 
periodiek al sprake van watertekort, waardoor inlaat van gebiedsvreemd water noodzakelijk is. Het 
plangebied valt binnen de infiltratiering van de Bethunepolder met een matige tot sterke inzijging. Van 
enige kwel is in deze gebieden geheel geen sprake meer, zodat handhaving van het peil door 
watertoevoer afhankelijk is van neerslag, overstort uit de aangrenzende Molenpolder en inlaat van 
boezemwater uit de Vecht. 
 
Ten aanzien van het grondwaterbeschermingsgebied en de 100-jaars aandachtszone heeft de 
provincie in de Provinciale Milieuverordening (PMV) regels gesteld. Deze gebieden zijn op de 
plankaart opgenomen en in de planregels is de koppeling gelegd naar de PMV. Aangezien het om een 
conserverend bestemmingsplan gaat is hiermee het belang van de grondwaterbescherming afdoende 
geborgd. 
 

 
Ligging plangebied met aanduiding beschermingsgebieden 
 
LEGENDA 
GWBG = grondwaterbeschermingsgebied 
100 = 100-jaarsaandachtszone 
 
3.5.6 Waterfuncties 
In tegenstelling tot eerdere ruimtelijke plannen betekent het hanteren van ‘water als ordenend 
principe’ dat water meer als vertrekpunt wordt genomen bij nieuwe ruimtelijke afwegingen, zoals ook 
blijkt uit de toepassing van de lagenbenadering bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Dit betekent 
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tevens dat de toekenning van ruimtelijke functies als: verstedelijking, landbouw, natuur en recreatie, in 
belangrijke mate wordt gebaseerd op de randvoorwaarden die het watersysteem aan een plangebied 
stelt. Hierdoor kan de ruimtelijke ordening meer dan tot op heden bijdragen aan de vorming van een 
duurzaam watersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief. Voor de veenweiden en zoddengebieden in 
de Maarsseveensepolder en de Molenpolder neemt water een prominente plaats in als drager van de 
natuurlijke en landschappelijke waarden. In de polder Binnenweg wordt de natuurfunctie van het water 
gedeeld met die van de landbouw in het zuidelijk deel. Voor de Grote Maarsseveense Plas geldt dat 
de recreatieve functie prevaleert, zij het naast het gecombineerde belang van de natuur. Het 
water van de Kleine Plas en omgeving is zowel belangrijk voor de tuinbouw als voor een beperkte 
recreatieve functie als viswater. Ondanks deze diversificatie moet evenwel worden bedacht dat het 
water van al deze gebieden met elkaar in verbinding staat en derhalve een integrale benadering 
vraagt als het gaat om beheersmaatregelen.  
 
3.5.7 Veiligheid  
 
Aandacht voor veiligheidsaspecten is in het kader van waterhuishouding inherent aan de zorg die 
besteed wordt aan alle wateraspecten die te maken hebben met veranderingen in de ruimtelijke 
inrichting en het gebruik van een gebied. In ons laag gelegen land gaat het dan met name om de 
veiligheid tegen overstromingen. Dat heeft alles te maken met waterbeheersing, het voorkomen van 
uitdroging van de bodem, de capaciteit van boezems en uiteindelijk de mogelijkheden voor afwatering. 
De veiligheid tegen overstromingen is in belangrijke mate afhankelijk van de primaire waterkeringen. 
Met betrekking tot het onderhavige plangebied geeft de Stroomgebiedvisie Amstelland aan dat bij een 
dijkdoorbraak langs de Neder-Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Elst binnen enkele dagen ook het 
Vechtplassengebied ernstige wateroverlast zal ondervinden. In het kader van het programma “Ruimte 
voor de Rivier” zal de provincie Utrecht met de betrokken waterschappen keuzes maken om deze 
risico’s tot en acceptabel niveau te beperken.  
 
3.5.8 Conclusie 
 
Gezien de consoliderende aard van dit bestemmingsplan en het feit dat het geen ruimtelijke 
ontwikkelingen omvat, vormt de watertoets geen belemmering voor onderhavig plan.  
 
 
 
 
 
 
3.6 Ecologie 
 
3.6.1 Geluid 
 
Tussen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet geluidhinder (Wgh) is een koppeling gelegd. Dat 
blijkt uit art. 76 en 76a van de Wgh. Dit betekent dat de geluidssituatie binnen het plangebied moet 
voldoen aan de voorwaarden uit de Wgh. Als nadere invulling van deze voorwaarden heeft de 
gemeente de beleidsregel hogere waarden Wgh opgesteld.  
 
Wettelijk kader 
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen en spoorlijnen en gezoneerde 
industrieterreinen. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen, onderzoek worden gedaan naar de geluidbelasting. Wegen op een 
woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen zone. Voor dit plan is het alleen 
het aspect wegverkeer van toepassing. 
 
Een weg binnen de bebouwde kom heeft een zonebreedte van 200 meter indien de weg 1 of 2 
rijbanen bevat en een zonebreedte van 350 meter bij 3 rijbanen of meer. Een weg buiten de 
bebouwde kom heeft een zonebreedte van 250 meter indien de weg 1 of 2 rijbanen bevat, een 
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zonebreedte van 400 meter indien de weg 3 of 4 rijbanen bevat en een zonebreedte van 600 meter bij 
5 rijbanen of meer.  
 
Wegverkeer 
Binnen de geluidszone geldt een voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting bij nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen. Hierbij geldt een toetsing per afzonderlijke weg.  
 
Bij overschrijding van de voorkeurswaarde moet worden onderzocht of geluidsreducerende 
maatregelen getroffen kunnen worden, waarbij de volgorde bron- overdracht- en 
ontvangermaatregelen de voorkeur geniet. Pas als blijkt dat niet aan de voorkeurswaarde kan worden 
voldaan kan het college van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde verlenen (ontheffing 
van de voorkeurswaarde). Hierbij geldt wel een maximale ontheffingswaarde. Voor wegverkeer is de 
maximale ontheffingswaarde afhankelijk van de situatie. Als een geluidsgevoelige bestemming wordt 
gerealiseerd buiten de bebouwde kom of in de zone van een auto(snel)weg, geldt een lagere 
maximale ontheffingswaarde. Ook gelden voor de verschillende geluidsgevoelige bestemmingen 
andere maximale ontheffingswaarde waarden. 
 
Goede ruimtelijke ordening 
Volgens de Wgh hebben wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geen geluidszone en 
hoeven daardoor niet te worden getoetst. Toch kan de geluidsbelasting vanwege dergelijke wegen 
hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Vanaf een intensiteit van 1.500 motorvoertuigen per etmaal bij 
asfaltverharding of 600 motorvoertuigen per etmaal bij klinkerbestrating kan de voorkeurswaarde al 
worden overschreden. Daarom moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening de bijdrage van 
deze wegen worden onderzocht. 
 
Situatie plangebied 
Het plangebied ligt in de geluidzone van de Zuilense ring (100 km/h), de N404 (50 km/h), de 
Maarsseveensevaart (deels 50 en deels 60 km/h), de Herenweg (50 km/h), de Gageldijk (deels 50, 
deels 60 km/h) de Oude Dijk (50 km/h), de Westbroekse binnenweg (deels 50, deels 60 km/h) en de 
Huijdecoperweg (60 km/h). Aangezien het plangebied buiten de komgrens is gelegen bedraagt de 
maximale ontheffingswaarde 53 dB. Voor de bepaling van de komgrens is gebruik gemaakt van de 
komgrensgegevens van de Provincie Utrecht. 
 
Ten aanzien van geluidgevoelige bestemmingen gelden de volgende veranderingen: 

• Voor het plangebied geldt ten aanzien van nieuwe (recreatieve)woningbouw een nuloptie; wel 
biedt het bestemmingsplan ruimte voor vervangende nieuwbouw en functieverandering in 
relatie met de provinciale ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling; 

• Het bestemmingsplan biedt een overgangsregeling voor de permanent bewoonde 
recreatieverblijven. Voorwaarden voor de persoonsgebonden gedoogbeschikking zijn 
opgenomen; 

• Het bestemmingsplan biedt tevens een regeling (wijzigingsbevoegdheid) om op gefaseerde 
wijze de langdurig permanent bewoonde recreatieverblijven onder voorwaarden te legaliseren 
middels een woonbestemming. 

 
Railverkeer 
Hoofdspoorwegen vallen onder hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Langs deze wegen heeft het 
Rijk geluidproductieplafonds op referentiepunten vastgesteld. Binnen de geluidszone geldt een 
voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. De breedte 
van de zone is  afhankelijk van de hoogte van de geluidproductieplafonds (gpp) op het nabijgelegen 
referentiepunten langs deze spoorbaan en varieert van 100 meter tot maximaal 1200 meter.  
 
Het spoor met traject Amsterdam – Utrecht is een hoofdspoorweg en heeft op basis van de gpp een 
geluidszone van 900 meter. Het plan ligt buiten deze zone. Dit speelt daarom geen rol voor 
onderhavig plan.  
 
Gemeentelijk beleid 
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Als blijkt dat niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan kan het college van Burgemeester en 
Wethouders een hogere waarde verlenen (ontheffing van de voorkeurswaarde). De gemeente stelt 
hierbij de voorwaarden, zoals de aanwezigheid van geluidsluwe gevels, conform de beleidsnotitie 
hogere waarden. Deze is te vinden op www.overheid.nl en op te vragen bij de gemeente of 
Omgevingsdienst. 
 
Aandachtsgebiedenkaart wegverkeerslawaai 
De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft voor het gebied van de gehele gemeente  
aandachtsgebiedenkaarten voor wegverkeer, railverkeer, gezoneerde industrieterreinen en 
stiltegebieden opgesteld. Een aandachtsgebiedenkaart is bedoeld om op een eenvoudige wijze inzicht 
te geven in hoeverre het aspect geluid beperkingen oplevert voor ruimtelijke planontwikkelingen met 
nieuwe geluidsgevoelige objecten.  
 
De kleurcodering op de kaart geeft inzicht in de geluidsbelasting en de rol die een geluidsdeskundige1, 
de gemeente en de Omgevingsdienst hebben in het project. De ligging van het plangebied is in 
onderstaande aandachtsgebiedenkaart weergegeven: 
 

 
Figuur 1: Ligging plangebied in de aandachtsgebiedenkaart voor wegverkeerslawaai.  
 
De gemeente heeft aandachtsgebiedenkaarten opgesteld die inzicht geven in hoeverre het aspect 
geluid vanwege weg- en railverkeer beperkingen oplevert voor ruimtelijke planontwikkelingen met 
nieuwe geluidsgevoelige objecten. 
 
De kaarten in figuren 1 en 2 werken met drie kleuren: 

• Rood: de geluidssituatie is dermate knellend dat de gemeente een initiatiefnemer adviseert 
om direct bij de start van planontwikkeling een geluidsdeskundige te betrekken. Omdat de 
situatie directe gevolgen heeft voor de planopzet en de haalbaarheid van het plan. 

• Geel: de geluidssituatie is zodanig dat de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid 
voorwaarden stellen die van invloed zijn op de planopzet. Ook hier is een rol voor een 
geluidsdeskundige weggelegd om het plan te begeleiden. 

                                                     
1
  Geluidsdeskundige van initiatiefnemer of Omgevingsdienst 
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• Groen: de rol van een geluidsdeskundige zal naar verwachting beperkt zijn. Overigens geldt 
ook hier dat de Wgh en het gemeentelijk beleid van kracht zijn en vaak zal (beperkt) 
akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

 
Provinciaal beleid(stiltegebieden) 
De Provincie Utrecht heeft op 4 februari 2013 de Provinciale milieuverordening 2013 (PMV 2013) 
vastgesteld. Deze is in werking getreden op 1 mei 2013. Hierin zijn stiltegebieden opgenomen en 
benoemd als provinciaal belang en kan daardoor invloed hebben op het gebruik van bevoegdheden 
binnen de Wet ruimtelijke ordening, Algemene plaatselijke verordening, Wegenverkeerswet, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit. 
 
Voor stiltegebieden gelden bijzondere regels, waaronder een richtwaarde van 35 dB(A) 
(etmaalgemiddelde) op 50 meter afstand binnen de grenzen van het stiltegebied voor ontwikkelingen 
buiten het stiltegebied. Indien er nieuwe ontwikkelingen binnen het stiltegebied gepland zijn geldt de 
richtwaarde op 50 meter afstand van de ontwikkeling zelf.  
 
Indien ontwikkelingen daarom in of nabij het stiltegebied plaatsvinden, dient onderzocht te worden of 
er kan worden voldaan aan deze richtwaarde.  
 
De doorwerking van de richtwaarden in eerdergenoemde wettelijke kaders is opgenomen in artikel 25 
en 26 van de PMV2013 (zie bijlage 1). Nabij het plangebied is het de stiltegebied Westbroek e.o. 
gelegen. Deze is weergegeven in figuur 2. 
 
Voor het toestaan van toekomstige ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de invloed 
van deze ontwikkelingen in het stiltegebied. Voor toetsing aan de richtwaarde is de buitenste contour 
van toepassing. Een overschrijding van de richtwaarde heeft gevolgen voor de ontwikkeling. Bij een 
dreigende overschrijding zal overleg gevoerd moeten worden met de provincie Utrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Stiltegebied Westbroek e.o. plus stille kern 
 
Figuur 2 – Het stiltegebied Westbroek e.o. ligt nabij het plangebied 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Vanuit het aspect geluid zijn er derhalve 
geen belemmeringen om dit bestemmingsplan vast te stellen. In een groot deel van het plangebied 
wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. In een gedeelte van het plangebied wordt de 
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maximale ontheffingswaarde overschreden. In deze delen van het plangebied zijn nieuwe 
ontwikkelingen niet zonder meer mogelijk. Er is dan akoestisch onderzoek en mogelijk hogere 
waarden noodzakelijk. Hiermee moet rekening worden gehouden wanneer de 
uitwerkingsbevoegdheid voor wat betreft de recreatiewoningen wordt toegepast.  
 
3.6.2 Lucht 
 
Tussen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening is een 
koppeling gelegd. Zo dienen ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de in de Wet milieubeheer 
opgenomen richtwaarden en grenswaarden voor een aantal luchtvervuilende stoffen. 
 
Wetgevend kader 
Voor luchtkwaliteit zijn de luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5.2) van de Wet milieubeheer van kracht. 
Hierin is vastgelegd dat onder meer ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de in de 
wet opgenomen grenswaarden en richtwaarden. Deze Wet is nader uitgewerkt in Besluiten en 
Regelingen, waarvan het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate (nibm), het Besluit 
gevoelige bestemmingen en de Regeling beoordeling de belangrijkste zijn. Daarnaast is ook het 
beginsel van een goede en duurzame ruimtelijke ordening van belang.  
 
 
Grenswaarden 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de richtwaarden en de grenswaarden opgenomen voor een 
aantal luchtvervuilende stoffen. De belangrijkste zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. 
Deze zijn weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof van bijlage 2 Wet milieubeheer  
 Grenswaarden 

Stof Type norm Van kracht 
vanaf 

Concentratie 
(µg/m3) 

Max. overschrijdingen 
per jaar 

Stikstofdioxi
de 

Jaargemiddelde 2015   40  
Uurgemiddelde 2015 200 18 

Fijn stof Jaargemiddelde 2011   40  
24-uursgemiddelde 2011   50 35 

 
De concentraties van de overige stoffen benaderen de grenswaarden en richtwaarden in Nederland 
niet. Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan deze richtwaarden en grenswaarden, ze zijn dus niet 
opgenomen in de bovenstaande tabel.  
 
Niet in betekenende mate (nibm) 
Alleen projecten die ‘in betekenende mate’ bijdragen aan de concentraties luchtvervuiling worden 
getoetst aan de grenswaarden. Er dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate 
van invloed is op de luchtkwaliteit. Het Besluit nibm bepaalt dat een ontwikkeling niet in betekenende 
mate bijdraagt aan de concentratie luchtvervuiling als deze minder dan 3% van de grenswaarde, ofwel 
1,2 microgram per m3. De Regeling nibm is hier een nadere uitwerking van. Hierin is bepaald dat 
woningbouwprojecten tot 1.500 woningen en kantoren tot 100.000 m2 zijn vrijgesteld van toetsing aan 
de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. 
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
Kinderen, ouderen en zieken zijn gevoeliger voor luchtvervuiling en worden daarom extra beschermd. 
Op basis van het Besluit gevoelige bestemmingen gelden voor gevoelige bestemmingen nabij wegen 
zwaardere beperkingen. Zo mogen binnen 300 meter van rijkswegen en 50 meter vanaf provinciale 
wegen geen bestemmingen voor langdurig verblijf als kinderdagverblijven, scholen of 
verzorgingstehuizen worden gebouwd, als de wettelijke grenswaarden worden overschreden. Het 
Besluit verplicht overheden om onderzoek uit te voeren naar de concentraties stikstofdioxide en fijn 
stof. Voor gemeentelijke wegen geldt een zwaardere motiveringsplicht.  
 
Goede ruimtelijke ordening 
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Plannen dienen te voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. De formele definitie 
van het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is: “het coördineren van de verschillende 
belangen tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigd dan het dienen van de 
belangen afzonderlijk”. Een goede luchtkwaliteit is een van de belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient 
geschikt te zijn voor de beoogde functie. Daarom is inzicht in de luchtkwaliteitsituatie van belang. 
 
 
Situatie plangebied 
De Omgevingsdienst heeft de concentraties stikstofdioxide en fijn stof voor het jaar 2013 berekenend 
met het rekenmodel GeoMilieu, versie 2.30. In dit rekenmodel is het rekenhart STACKS geïntegreerd, 
welke voldoet aan de Regeling beoordeling. De hieruit voortgekomen concentraties zijn weergegeven 
in figuur 1 en 2. De concentraties voor stikstofdioxide en fijn stof voor het jaar 2025  zijn weergegeven 
in figuur 3 en 4 berekenend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Concentraties stikstofdioxide in 2013 in  het plangebied 
 
 
 
Figuur 3 – Concentraties stikstofdioxide in 2013 in het plangebied 
 
Figuur 4 – Concentraties fijn stof (PM10) in 2013 in het plangebied 
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Figuur 4 – Concentraties fijn stof (PM10) in 2013 in het plangebied 
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Figuur 5 – Concentraties stikstofdioxide in 2025 in het plangebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6 – Concentraties fijn stof (PM10) in 2025 in het plangebied 
 
Uit de figuren is af te leiden dat de concentratie stikstofdioxide en fijn stof zich beneden de wettelijk 
toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m3 bevinden.  
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De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide van 200 microgram per m3 wordt overschreden 
wanneer de concentraties gemiddeld op jaarbasis boven de 60 microgram per m3 uitkomen. De 
concentraties in het plangebied overschrijden nergens de grens van 60 microgram per m3, wat 
betekent dat voor het hele plangebied aan de uurgemiddelde grenswaarde wordt voldaan voor zowel 
het peiljaar 2013 als 2025. 
 
Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde van 
50 microgram per m3 van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit statistische 
vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie van 31,3 
microgram per m3 vaker dan 35 keer wordt overschreden. Aangezien de concentratie fijn stof in het 
plangebied niet boven de 31,3 microgram per m3 uitkomt, wordt aan deze daggemiddelde 
grenswaarde voldaan voor zowel het peiljaar 2013 als 2025. 
 
Conclusie 
Voor het gehele plangebied worden de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof niet 
overschreden voor zowel het peiljaar 2013 als het peiljaar 2025. Dit betekent dat er wordt voldaan aan 
het wetgevende kader voor luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer.  
 
Indien er nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden is een onderbouwing voor het onderdeel 
luchtkwaliteit noodzakelijk. Indien het grootschalige ontwikkelingen of gecombineerde ontwikkelingen 
zijn is een onderzoek naar de luchtkwaliteit via berekeningen noodzakelijk. Hierin dient ook nader 
onderzocht te worden of er wordt voldaan aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening.  
 
Van fijn stof is bekend dat er ook significant schadelijke effecten zijn op de gezondheid beneden de 
wettelijke grenswaarde. De wettelijke grenswaarde voor fijn stof is niet is gebaseerd op de 
advieswaarde van de Wereld Gezondheid Organisatie van 20 microgram per m3, omdat deze in 
praktijk lastig haalbaar was. Daarom is het vanuit het beginsel van een goede en duurzame ruimtelijke 
ordening niet aan te raden om woningen op korte afstand van drukke verkeeraders te realiseren. 
 
3.6.3 Bodem 
 
Kader 
 
Hoofdlijnen bodem(sanerings)beleid 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het 
huidige of toekomstige gebruik van de bodem en, ingeval van de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging, hoe bodemgebruik en bodemkwaliteit optimaal op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbare 
risico oplevert voor mens en milieu. Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien 
er toch nieuwe bodemverontreiniging ontstaat, dient deze direct te worden opgeruimd. Bij 
verontreinigingen die voor 1987 ontstaan zijn (zogenaamde erfenisgevallen) zal bij de sanering, naast 
de milieuhygiënische aspecten, ook naar de kosteneffectiviteit van de saneringsmaatregelen worden 
gekeken. Uitgangspunt bij de aanpak van erfenisgevallen is dat de risico’s beheersbaar worden en 
blijven.  
 
Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplannen en ontwikkelingen 
 
Conserverende bestemmingsplannen 
Indien er geen sprake is van ontwikkelingen of indien er sprake is van ontwikkelingen die niet in het 
bestemmingsplan worden meegenomen is het niet noodzakelijk om de bodemkwaliteit binnen het 
gehele plangebied vast te stellen, maar kan volstaan worden met een conclusie over de algehele 
bodemkwaliteit op basis van een inventarisatie van: reeds uitgevoerde bodemonderzoeken, bekende 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten en geregistreerde gevallen van (vermoedelijk) ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Ontwikkelingen 
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Als er sprake is van ontwikkelingen is het van belang om na te gaan of de bodemkwaliteit een 
belemmering vormt bij de beoogde ontwikkelingen. Onder ontwikkelingen kan hier verstaan worden: 
bouwen, aanleg van voorzieningen, infrastructuur e.d. Er kunnen hierbij verschillende wettelijke kaders 
aan de orde zijn. Bij bouwen is vaak de Woningwet van toepassing en bij grondverzet is vaak het 
Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
 
De Woningwet is het wettelijke instrument voor een gemeente om te regelen dat bouwwerken alleen 
gebouwd worden op grond die daarvoor milieuhygiënisch geschikt is. De eisen die aan een 
bodemonderzoek ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het bouwen gesteld worden zijn 
o.a. geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met bijbehorende regelingen 
en in de gemeentelijke bouwverordening. Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen kan alleen 
een bodemonderzoek worden geëist als het gaat om een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg 
voortdurend mensen zullen verblijven en dat contact maakt met de grond. Voorafgaand aan de sloop 
van een bouwwerk dat gebouwd is voor 1 januari 1994, dient altijd een asbestinventarisatie plaats te 
vinden. Indien asbest op, in of aan het bouwwerk aangetroffen wordt, dient dit door een erkend 
asbestsaneringsbedrijf verwijderd te worden. Bij een bodemonderzoek wordt tegenwoordig altijd 
visueel aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in de bodem. Pas als voor het te 
bebouwen terrein een asbest-vrij verklaring is afgegeven en het terrein ook verder vrij is van afval en 
andere ongewenste materialen, kan met de daadwerkelijke bouw worden begonnen. Bij de advisering 
omtrent de bodemgeschiktheid zullen ook de asbestinventarisatieresultaten betrokken worden. 
 
Bij een wijziging van de bestemming of functie van een terrein, waarbij geen sprake is van 
bouwactiviteiten waarvoor een bodemonderzoek vereist is, wordt een bodemonderzoek alleen 
noodzakelijk geacht wanneer deze wijziging tevens een gevoeligere bodemgebruiksvorm qua 
blootstellingsrisico’s inhoudt (bijvoorbeeld van bedrijvigheid naar wonen). 
 
 
Bodembeheer 
 
Grondverzet 
Het Besluit bodemkwaliteit vormt het kader voor het bodembeheer in Nederland. Dit besluit is sinds 1 
januari 2008 van kracht en stelt eisen aan het gebruik van grond en bagger. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt nagegaan of de bodemkwaliteit aansluit bij de (toekomstige) functie. Hierbij 
vormt het Besluit bodemkwaliteit het toetsingskader. Een gemeente kan het bodembeleid baseren op 
het generieke kader (dan gelden er landelijk vastgestelde Maximale Waarden bij toepassing van 
grond/bagger)  of op een gebiedsgericht kader (dan worden er Lokale Maximale Waarden vastgesteld 
door de gemeenteraad). Bij bodemsaneringen wordt de vereiste terugsaneerwaarde bepaald door de 
geldende bodemfunctie (als geen bodemkwaliteitskaart is vastgesteld), dan wel door de 
achtergrondwaarde van een zone (ingeval er wel een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld). 
Op de bodemkwaliteitskaart regio Noordwest zijn bodemkwaliteitszones onderscheiden op basis van 
bodemgebruik, bodemopbouw en bebouwingshistorie. Per bodemkwaliteitszone is de gemiddelde 
bodemkwaliteit vastgesteld op niet-bodemverdachte terreinen. Het onderhavig plangebied valt in 
meerdere bodemkwaliteitszones, waarvan de bodemkwaliteit verschilt.  

• De lintbebouwing langs de Oude Dijk en de Westbroekse Binnenweg valt in zone C (Oude 
bebouwing inclusief lintbebouwing op veengrond). De gemiddelde bodemkwaliteit in deze 
zone is klasse Industrie. De hergebruiksmogelijkheden van grond in deze zone zijn daarom 
zeer beperkt. Gelet op de functie (wonen) mag in deze zone alleen schone grond of klasse 
Wonen-grond toegepast worden; 

• Het grondgebied rondom de Grote Plas valt in: 
o Zone B (Naoorlogse bebouwing). Dit betreft de strook grond aan de kant van de 

Herenweg.  
o Zone G (Noorderpark e.o.). Dit betreft de overige grond rondom de Grote Plas 

De gemiddelde bodemkwaliteit in deze zones is klasse Wonen. Grond uit deze zones mag worden 
hergebruikt binnen dezelfde zone, met uitzondering van moestuinen/volkstuinen en 
kinderspeelplaatsen. 
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• Het grondgebied rondom de Kleine Plas valt in zone H (Overig buitengebied). De gemiddelde 
bodemkwaliteit in deze zone is AW 2000. Dat betekent dat de grond overal hergebruikt mag 
worden.2 

 
Het onderhavig plangebied is onderdeel van het gebied Noorderpark. Ten behoeve van het 
herinrichten van dit gebied is veel grondverzet nodig. Bovendien zullen er baggerwerkzaamheden 
worden verricht. De opgestelde bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende gebiedsspecifieke 
bodembeleid maakt het mogelijk om, onder voorwaarden de vrijkomende grond en bagger weer in het 
gebied toe te passen, zonder aanvullende onderzoeken. Dit geldt niet voor de bodemverdachte 
locaties die in het gebied voorkomen, (o.a. stortplaatsen en gedempte sloten).  
 
 
Bodemonderzoeken 
 
Volkstuinencomplex (nabij Westbroekse Binnenweg 86C) 
In het bestemmingsplan wordt het volkstuinengebruik wegbestemd. Van dit terrein is bekend dat er 
verontreinigingen  aanwezig zijn (zie bijlage, tabel 1). Bij toekomstige ontwikkelingen zal vastgesteld 
moeten worden of de huidige bodemkwaliteit hiervoor een belemmering vormt. Hiervoor wordt een 
nader onderzoek noodzakelijk geacht. Dit is ook als vervolgactie aangegeven door het bevoegd gezag 
Wet bodembescherming. Zo nodig dienen er bodemsanerende maatregelen te worden genomen om 
het terrein voor het toekomstig bodemgebruik geschikt te maken. 
 
Baggerdepot (nabij Herenweg 55) 
Het baggerdepot is inmiddels ontmanteld. Uit het eindonderzoek, dat in april 2014 is uitgevoerd na 
beëindiging van de activiteiten op het terrein, is gebleken dat de bodem- en grondwaterkwaliteit niet 
verslechterd is ten opzichte van het in 2006 uitgevoerde nulsituatie-onderzoek. De kwaliteit van het 
oppervlaktewater is wel enigszins verslechterd ten opzichte van de situatie uit 2006, maar het wordt 
niet waarschijnlijk geacht dat dit veroorzaakt is door de baggeropslag. 
 
 
Bodembedreigende activiteiten binnen het plangebied 
In figuur 1 van de bijlage wordt een globaal overzicht weergegeven van de bekende 
bodembedreigende activiteiten binnen het plangebied. Gedempte sloten worden als bodemverdacht 
aangemerkt omdat de herkomst en aard van het slootdempingsmateriaal vaak niet bekend is. Naast 
gedempte sloten kunnen als meest voorkomende bodembedreigende activiteiten aangemerkt worden 
(voorbeeld): opslag van oliën, chemicaliën en afvalstoffen, ophogingen en aangebrachte 
verhardingsmaterialen.  
 
Binnen het plangebied zijn/worden ook veelvuldig bestrijdingsmiddelen gebruikt, met name in 
deelgebied II langs de Tuinbouwweg. Dit deel van het plangebied is dan ook verdacht op het 
voorkomen van bestrijdingsmiddelen. 
 
Verontreinigingslocaties 
Op sommige locaties hebben de bodembedreigende activiteiten daadwerkelijk tot 
bodemverontreiniging geleid. Een overzicht van de bekende bodemverontreinigingsgevallen is 
opgenomen in tabel 1 van bijlage 2. In de tabel is ook de gewenste vervolgactie aangegeven. 
 
 
Conclusie  
Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, daarom wordt het niet nodig 
geacht om voor het hele plangebied middels een bodemonderzoek de algemene bodemkwaliteit vast 
te stellen. De bodemkwaliteit binnen het plangebied varieert van klasse Wonen tot klasse Industrie 
(zie paragraaf 1.3 voor een gedetailleerd beeld van de bodemkwaliteit). 

                                                     
2
 Uiteraard moet altijd eerst d.m.v. een vooronderzoek cf de NEN 5725 vastgesteld worden of de beleidsregels 

van toepassing zijn 
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Op plaatsen waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden dient door middel van een bodemonderzoek of 
partijkeuring vastgesteld te worden of de bodemkwaliteit voor de realisatie van de beoogde 
ontwikkeling een belemmering vormt. 
 
3.6.4 Externe veiligheid 
 
Kader 
 
Algemeen 
Externe veiligheid is de kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 
waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Beleid en regelgeving op dit gebied is gericht op het 
beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege: 

a. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
b. het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, waterwegen en spoorwegen; 
c. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 
Met betrekking tot risico’s wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: Het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als het risico op een plaats buiten een risicobron, uitgedrukt 
als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een 
gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Binnen de wet- en regelgeving 
zijn aan deze definitie grens- en richtwaarden opgehangen ten aanzien van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten. 
 
Het groepsrisico is gedefinieerd als cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
risicobron en een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke 
afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. In wet- en regelgeving is aan het groepsrisico een 
oriënterende waarde toegekend als indicator voor de omvang van een ramp en een afwegingsproces 
gericht op zelfredzaamheid, beheersbaarheid, rampenbestrijding en resteffecten. 
 
Het beleid en de wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt geen absolute 
veiligheid. Er is sprake van het realiseren van een verantwoorde situatie, waarbij een kleine kans op 
een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen tot het normaal maatschappelijk risico wordt gerekend. 
 
Wet- en regelgeving 
De regelgeving voor inrichtingen met (over het algemeen) grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen is 
samengebracht in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit Besluit is aangegeven welke 
bedrijven bij het verlenen van een milieuvergunning of het nemen van een besluit op grond van de 
Wro nadere aandacht behoeven. 
 
In andere regelgeving dan Bevi kunnen ook risiconormen of aan te houden effectafstanden zijn 
opgenomen ten aanzien van inrichtingen. Te denken valt aan het Vuurwerkbesluit en het 
Activiteitenbesluit ten aanzien van propaantanks, benzine- en aardgastankstations en 
gasdrukregelstations. 
 
De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is neergelegd in de circulaire 
“Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” (Stc. 147, 2004). Deze Circulaire kan worden gezien als 
voorbode van een wettelijke verankering van de risiconormen. Met de realisatie van de wettelijke 
verankering komt de circulaire te vervallen. Naar verwachting treedt het “Besluit transportroutes 
externe veiligheid” in werking per 01-01-2015. De werkingsduur van de circulaire is door het ministerie 
in 2012 verlengd en inmiddels aangepast met transportgegevens van de verschillende Basisnetten. 
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Externe veiligheid in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is geregeld in het 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (AMvB Buisleidingen). 
 
In de gemeente Stichtse Vecht is een Omgevingsvisie Externe veiligheid vastgesteld. In de deze visie 
staat beschreven op welke wijze verantwoording van externe veiligheidsrisico’s in ruimtelijke plannen 
en omgevingsvergunningen plaatsvindt 
 
De gevolgen van elektromagnetische straling worden zo veel als mogelijk beperkt met een 
beleidsadvies van VROM voor hoogspanningslijnen en door middel van het hanteren van 
blootstellingslimieten op grond van Europese regels voor antennes. 
 
Onderzoek 
 
Algemeen 
Een eerste indruk van de risicobronnen in het plangebied kan worden verkregen via de provinciale 
risicokaart. 

 
Figuur 7 - Uitsnede risicokaart 
 
Inrichtingen 
Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
In het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die vallen onder het Bevi. Het plan maakt deze 
bedrijven ook niet mogelijk.  
 
Buiten het plangebied ligt één bedrijf dat valt onder Bevi, namelijk het LPG-tankstation aan de 
Maarsseveensepoort 2. Het tankstation heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu 
waarin een doorzet van 1.500 m3 LPG/jaar is vastgelegd. 
 
Plaatsgebonden risico 
Voor het plaatsgebonden risico zijn afstanden opgenomen in de regeling externe veiligheid 
inrichtingen (Revi). Deze afstanden gelden ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten. Deze 
risicocontouren vallen niet in het plangebied. Er is geen strijd met het plaatsgebonden risico. 
 
Risicobron Afstand (in meter) 
LPG-vulpunt 110 
LPG-tank 25 
LPG-afleverzuil 15 
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Groepsrisico 
Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 meter rondom respectievelijk het LPG-vulpunt 
en de (bovengrondse appendages van de) ondergrondse LPG-tank. Het invloedsgebied valt niet over 
het plangebied. Een berekening en verantwoording van het groepsrisico is niet nodig. 
 
Bedrijven die vallen onder overige veiligheidswetgeving 
In het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig met een overig veiligheidsrisico. Buiten het plangebied 
zijn twee inrichtingen met een risico gelegen, namelijk Tuincentrum Vechtweelde aan de Herenweg 
35, Gebro aan de Gageldijk 79. 
 
Tuincentrum Vechtweelde Herenweg 35 
Het tuincentrum beschikt over een Omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor de opslag en verkoop 
van consumentenvuurwerk een hoeveelheid van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk. Er is 
sprake van vier bewaarplaatsen waar de opslag van in totaal 24.950 kg consumentenvuurwerk mag 
plaatsvinden. In de bufferbewaarplaats 3.500 kg en in drie bewaarplaatsen 7.150 kg per 
bewaarplaats. 
 
Op grond van het Vuurwerkbesluit geldt voor de bufferbewaarplaats een veiligheidsafstand van 42 
meter voorwaarts, 31 meter zijwaarts en 8 meter achterwaarts tot een kwetsbaar object. Deze 
afstanden blijven binnen de inrichtingsgrenzen en vallen niet in het plangebied. 
 
Voor de bewaarplaatsen geldt een veiligheidsafstand van 20 meter voorwaarts. Deze afstand blijft 
binnen de inrichtingsgrenzen en valt niet in het plangebied. 
 
Gebro, Gageldijk 79 
Gebro beschikt over een Omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor de opslag en verkoop van 
consumentenvuurwerk een hoeveelheid van minder dan 10.000 kg consumentenvuurwerk. Er is 
sprake van twee bewaarplaatsen waar de opslag van in totaal 7.107 kg consumentenvuurwerk mag 
plaatsvinden. In de bufferbewaarplaats 1.744 kg en in de bewaarplaats 5.363 kg per bewaarplaats. 
 
Op grond van het Vuurwerkbesluit geldt voor de bufferbewaarplaats een veiligheidsafstand van 8 
meter voorwaarts tot een kwetsbaar object. Deze afstand blijft binnen de inrichtingsgrenzen en valt 
niet in het plangebied. 
 
Voor de bewaarplaatsen geldt een veiligheidsafstand van 8 meter voorwaarts. Deze afstand blijft 
binnen de inrichtingsgrenzen en valt niet in het plangebied. 
 
Propaantanks 
Propaantanks zijn in dit gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht wel bekend (o.a. op Gageldijk 77) 
in het bedrijvenbestand van de Omgevingsdienst. Er kan reeds voldaan worden aan specifieke 
veiligheidswetgeving (in dit geval de afstanden volgens het Activiteitenbesluit). Er worden geen 
bestemmingen toegestaan die belemmeringen oproepen voor de veiligheidsafstanden van de 
propaantanks. Ruimtelijke regulering vanwege risico’s is dan niet nodig 
 
Transport van gevaarlijke stoffen 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor en water 
Wegen, spoorwegen en waterwegen met structureel en grootschalig transport van gevaarlijke stoffen 
liggen niet in de buurt van het plangebied. 
 
Gemeentelijke route voor transport van gevaarlijke stoffen 
Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A2 is in de gemeente 
Stichtse Vecht een routering voor gevaarlijke stoffen ingesteld. Deze route loopt via de Zuilense Ring 
(N230) tot aan het LPG-tankstation aan de Maarsseveensepoort. Deze route loopt niet door het 
plangebied. Over de vastgestelde route mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand 
verkeer door de gemeente Stichtse Vecht is daarmee niet (meer) toegestaan. Het risico als gevolg van 
dit transport ten behoeve van bestemmingsverkeer (in dit plan) wordt daarmee dermate laag dat nader 
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onderzoek naar plaatsgebonden risico en groepsrisico als gevolg van provinciale en gemeentelijke 
wegen niet noodzakelijk is. 
 
Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 
vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden 
verbonden om een veiligere leefomgeving te realiseren. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
Er moet rekening worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Volgens 
de risicokaart (www.risicokaart.nl) ligt er een buisleiding voor transport van gevaarlijke stoffen in het 
plangebied waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is. Het lokale gasnet 
voor huishoudens en bedrijven valt niet binnen het kader van externe veiligheid. 
 
De planologisch relevante buisleiding betreft een hogedruk aardgastransportleiding van de Gasunie 
op de oostelijke rand van het plangebied langs de Burgemeester Huijdecoperweg. 
 
Leiding Druk Diameter Afstand PR 

10-6 contour 
Invloedsgebied 
groepsrisico 

Afstand tot 
objecten in 
plangebied 

Aardgastransportleiding 
W-500-01-KR-048 
Gasunie NV 

40 bar 12 inch 0 m 140 m 37 meter 

 
Voor de hogedruk aardgasleiding geldt dat rekening moet worden gehouden met een 
belemmeringenstrook van 4 m. Op grond van het Bevb mag het PR buiten de belemmeringenstrook 
niet meer dan 10-6 bedragen, hier wordt in de huidige situatie al aan voldaan. 
Gebleken is dat drie objecten aan de Westbroekse Binnenweg in het invloedsgebied zijn gelegen. 
Gelet op de bebouwingsdichtheid binnen in het invloedsgebied zal het GR in dit geval laag zijn en 
ruim beneden de oriënterende waarde zijn gelegen. De uitvoering van een risicoanalyse ten behoeve 
van het bestemmingsplan wordt daarom niet doelmatig geacht. Het groepsrisico wordt geaccepteerd. 
 
Elektromagnetische straling 
Ten oosten van het plangebied is een hoogspanningslijn aanwezig waarvoor een indicatieve 
magneetveldzone is vastgesteld. Dit is de 150kV hoogspanningslijn Lage Weide-Soest van Stedin, 
waarvoor een indicatieve afstand geldt van 80 meter ter weerszijden van de hoogspanningslijn. Deze 
afstand valt binnen het plangebied, maar hierin zijn geen gevoelige objecten of bestemmingen 
gelegen. Er wordt daarom voldaan aan het beleidsvoornemen van de minister. 
 
Uit de gegevens op de website van het antenneregister (www.antenneregister.nl) blijkt dat in de 
omgeving van het plangebied geen zendmasten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende 
blootstellingslimieten voor elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. 
 
Conclusie 
Het vaststellen van dit bestemmingsplan is niet in strijd met het landelijk externe veiligheidsbeleid. 
 
3.6.5 Bedrijven en Milieuzonering 
 
Wettelijk Kader 
De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Bedrijven kunnen 
geur, stof, geluid en gevaar ten gevolg hebben. Voorkomen moet worden dat bedrijven hinder 
veroorzaken naar de omgeving, vooral indien het woongebieden of andere gevoelige bestemmingen 
betreft. Daarnaast moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden. Om dit te 
bereiken is het van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk goed gesitueerd 
worden, zodat de bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de bedrijven zo min 
mogelijk beperken in hun bedrijfsuitvoering. 
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Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een 
bedrijvenlijst opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhankelijk van 
de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen veroorzaken (uitgaande van 
de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. Naarmate de 
milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 5, met bijbehorende minimale 
richtafstanden tot woonfuncties. 
 
In de uitgave “Bedrijven en milieuzonering” is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het 
invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het aspect met de 
grootste afstand zijn de bedrijven in de volgende categorieën ingedeeld: 
 
Categorie 1 grootste afstand 10 meter; 
Categorie 2 grootste afstand 30 meter; 
Categorie 3 grootste afstanden 50 en 100 meter; 
Categorie 4 grootste afstanden 200 en 300 meter; 
Categorie 5 grootste afstanden 500, 700 en 1000 meter. 
 
De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare 
perceelsgrootte en –indeling) en anderzijds de gevel van een woning. 
 
De afstanden in bovengenoemde uitgaven moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang 
van bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te 
beperken kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde afstanden. De 
uiteindelijke afstemming tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader 
van de Wet milieubeheer. 
 
Onderzoek 
Voor de in het plangebied aanwezige bedrijfsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten. Deze lijst is gebaseerd op de uitgave VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’. 
Aanwezige bedrijfsactiviteiten worden in voorliggend bestemmingsplan ingeschaald volgens deze 
staat. Om milieuhinder als gevolg van de bedrijfsactiviteiten al in het ruimtelijk spoor te voorkomen, 
worden grenzen gesteld aan de toelaatbaarheid van de bedrijfsactiviteiten. 
 
Industriële inrichtingen 
 
Binnen het plangebied is een aantal industriële bedrijven gevestigd met diverse activiteiten en 
bijbehorende milieucategorieën. De inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van de bij de 
Omgevingsdienst bekende gegevens. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
gevestigde niet-agrarische bedrijven.  
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Maarsseveense Plassen: industriële inrichtingen        
Naam Locatieadres CBI Hoofd CBI  Milieu- Afstand bij  
inrichting   code omschrijving categori

e 
omgevingstype  

         rustig buitengebied 
         richt- werkelijk

e  
         afstand afstand 
          [m] [m] 
Cafe  "de 
Molenpolder" 

Westbroekse 
Binnenweg 42 A     

561 Restaurants 
1 10 ca. 10 

Utrecht Deuren 
Service 

Westbroekse 
Binnenweg 52 

4673.2 Grth in hout en 
bouwmaterialen <= 
2000 m² 

2 30 ca. 0 

Sensational You Westbroekse 
Binnenweg 54  

9602 Kappersbedrijven 
en 
schoonheidsinstitut
en 

1 10 ca. 0 

Camping De 
Zwaluw B.V. 

Westbroekse 
Binnenweg 56  

9321 Recreatiecentrum 
met 
sportvoorzieningen 

4.2 300 ca. 10 

Hoveniersbedrijf 
Nymphaea 

Westbroekse 
Binnenweg 86  

016.2 Dienstverlening 
t.b.v. de 
landbouw:- 
algemeen (o.a. 
loonbedrijven): 
b.o.<= 500 m² 

2 30 ca. 20 

Lex Epker Westbroekse 
Binnenweg 32  

41, 42, 
43.1 

Bouwbedrijven 
algemeen: b.o. <= 
2.000 m²m, 
detailhandel 

3.1 50 ca. 15 

Naturistenbond 
Zon en Leven 

Westbroekse 
Binnenweg 15 

9321 Recreatiecentrum,  
sportvoorzieningen
. 

4.2 300 ca. 20 

M. Van Holland Westbroekse 
Binnenweg 66 A 

162.0 Timmerwerkfabriek
en, vervaardiging 
overige artikelen 
van hout, 
detailhandel 

3.2 100 ca. 20 

Hoveniersbedrijf 
Barte 

Westbroekse 
Binnenweg 86 C  

016.2 Dienstverlening 
t.b.v. de 
landbouw:- 
algemeen (o.a. 
loonbedrijven): 
b.o.<= 500 m² 

2 30 ca. 20 

Staatsbosbeheer Westbroekse 
Binnenweg 5 

016.2 Dienstverlening 
t.b.v. de 
landbouw:- 
algemeen (o.a. 
loonbedrijven): 
b.o.<= 500 m² 
(garage zonder 
tankstation) 

2 30 ca. 10 
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Timmerbedrijf 
Koppelaar 

Westbroekse 
Binnenweg 70 

162.0 Timmerwerkfabriek
en, vervaardiging 
overige artikelen 
van hout, 
detailhandel 

3.2 100 ca. 5 

Caravanbedrijf 
Nieuw 
Maarsseveen 

Westbroekse 
Binnenweg 86 A 

451, 
452, 
454 

Handel in auto's en 
motorfietsen, 
reparatie- en 
servicebedrijven, 
garage zonder 
tankstation 

2 30 ca. 10 

Bungalowpark  
"De Molenpolder" 

Westbroekse 
Binnenweg 42 A 

9321 Recreatiecentrum 
met 
sportvoorzieningen 

4.2 300 ca. 10 

Gemeente 
Maarssen 

Westbroekse 
Binnenweg 17 

3700.B rioolgemalen 
2 30 ca. 5 

Gemeente 
Maarssen 

Westbroekse 
Binnenweg 28 

3700.B rioolgemalen 
2 30 ca. 5 

Gemeente 
Maarssen 

Westbroekse 
Binnenweg 44 

3700.B rioolgemalen 
2 30 ca. 5 

Recreatiepark de 
Berkenhof B.V 

Westbroekse 
Binnenweg 72 B 

553, 
552 

Kampeerterreinen, 
vakantiecentrum 
(met keuken en 
sportvoorziening) 

3.1 50 ca. 5 

Kleihoeve Westbroekse 
Binnenweg 80 A 

9321 Recreatiecentrum 
met 
sportvoorzieningen 

4.2 300 ca. 0 

A.W.S. 
Ammerlaan 

Westbroekse 
Binnenweg 88 

011, 
012, 
013.3 

Tuinbouw:- kassen 
met 
gasverwarming 

2 30 ca. 40 

Loodsen 
Berkenhof B.V. 

Westbroekse 
Binnenweg 72 

45204.
C 

Autospuitinrichting
en 3.1 50 ca. 5 

Timmer Tuinbouwweg 23 47.A Detailhandel, 
dierenspeciaalzaak 1 10 ca. 30 

Caravan Service 
Maarssen 

Tuinbouwweg 29 5222 Overige 
dienstverlening 
t.b.v. vervoer 
(kantoren) 

1 10 ca. 10 

Dierenspeciaalza
ak "Bas en Floor" 

Tuinbouwweg 23 47.A Detailhandel  
1 10 ca. 40 

Tuincentrum Van 
Ginkel 

Tuinbouwweg 15 4752 Bouwmarkten, 
tuincentra, 
hypermarkten 

2 30 ca. 5 

Caravanstalling 
Midden 
Nederland 

Tuinbouwweg 29 5222 Overige 
dienstverlening 
t.b.v. vervoer 
(kantoren)  

1 10 ca. 10 

Bouwbedrijf De 
Jager 

Tuinbouwweg 33 162.0 Timmerwerkfabriek
en, vervaardiging 
overige artikelen 
van hout, 
detailhandel 

3.2 100 ca. 40 

 
Het betreft hier bestaande bedrijven die zijn ingepast in de omgeving. 
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Binnen de voor de betreffende bedrijven geldende richtafstanden worden geen nieuwe woningen dan 
reeds aanwezig, danwel reeds toegestaan mogelijk gemaakt waarmee wordt voorkomen dat de  
gevestigde bedrijven worden beperkt in hun bedrijfsvoering. 
 
 
Agrarische inrichtingen 
 
Onderstaande inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van de bij de Omgevingsdienst bekende 
gegevens. 
 
Binnen het plangebied zijn de volgende nog volledig in werking zijnde agrarische bedrijven gelegen: 
 
Maarsseveense Plassen: agrarische inrichtingen        
Naam Locatieadres CBI  omschrijving catego

rie 
Afsta
nd bij    

    code    omgevingstype  
    

  
   rustig 

buitengebied 
         richt- werkelijke  
         afstan

d afstand 

          [m] [m] 
Breukelen Westbroekse 

Binnenweg 38 
0143.1 Fokken en houden 

van overige 
graasdieren:- 
paardenfokkerijen 

3.1 50 ca. 3 

A.A.M. van Dijk Westbroekse 
Binnenweg 28 

0143.1 Fokken en houden 
van overige 
graasdieren:- 
paardenfokkerijen 

3.1 50 ca.15 

E. Schuurman Westbroekse 
Binnenweg 98 

0141, 
0142 

Fokken en houden 
van rundvee (3.2) 50 ca.3 

J. C.  Floor Westbroekse 
Binnenweg 96  

0141, 
0142 

Fokken en houden 
van rundvee (3.2) 50 ca. 15 

Rundveebedrijf 
B.C.T. 
Westeneng 

Westbroekse 
Binnenweg 94 

0141, 
0142 

Fokken en houden 
van rundvee (3.2) 503 ca. 5 

H. Stek Tuinbouwweg 
19 

0143.1 Fokken en houden 
van overige 
graasdieren:- 
paardenfokkerijen 

3.1 50 ca.50 

Kwekerij  Da 
Capo 

Tuinbouwweg 
19 B 

011, 
012, 
013.3 

Tuinbouw:- kassen 
met 
gasverwarming 

2 30 ca. 50 

                                                     
3
 Bij de rundvee-inrichtingen is bij het vaststellen van de richtafstanden niet uitgegaan van de 

richtwaarden van milieucategorie 3.2 uit de VNG-handreiking, maar van de vaste afstandseisen die 
gesteld worden op basis van de Wgv. Zie onderstaand de uiteenzetting over geur. Daarbij kan nog 
worden opgemerkt dat bij het vaststellen van de afstandseis van rundveebedrijf B.C.T. Westeneng 
aan de Westbroekse Binnenweg 94 te Tienhoven is uitgegaan van het maximale aantal van 24 
schapen, overeenkomstig de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. 
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R. P. Vernooij Tuinbouwweg 
33 A 

011, 
012, 
013.2 

Tuinbouw:- kassen 
zonder 
verwarming, 
groentekwekerij 

2 30 ca. 30 

Michel de Rijk Tuinbouwweg 9 011, 
012, 
013.3 

Tuinbouw:- kassen 
met 
gasverwarming 

2 30 ca. 5 

Kwekerij A.B.J. 
Kosterman 
V.O.F. 

Tuinbouwweg 
31 A 

011, 
012, 
013.3 

Tuinbouw:- kassen 
met 
gasverwarming 

2 30 0 

De Groot 
groente en fruit 

Tuinbouwweg 3 011, 
012, 
013.3 

Tuinbouw:- kassen 
met 
gasverwarming, 
verkoop van 
groente en fruit 

2 30 ca. 10 

 
 
Het betreft hier bestaande inrichtingen die zijn ingepast in de omgeving.  
 
De inrichtingen worden niet (verder) in hun bedrijfsvoering belemmerd door de vernieuwing van het 
bestemmingsplan. 
 
Binnen een zone van 2000 meter rondom het plangebied zijn uitsluitend veehouderijen gelegen met 
diercategorieën waarvoor vaste minimale afstanden zijn vastgelegd en deze bedrijven zijn op grote 
afstand van het plangebied gelegen. Het berekenen van de achtergrondbelasting binnen het 
plangebied met het computerprogramma V-Stacks Gebied is hierdoor niet mogelijk. Hierdoor is het 
woon- en verblijfklimaat als gevolg van geur afkomstig van veehouderijen als goed aan te merken. 
 
Geur 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het beoordelingskader voor 
geurhinder van veehouderijen. In die wet is op basis van geurgevoeligheid een onderscheid gemaakt 
in objecten gelegen binnen of buiten de bebouwde kom. In de bij de Wet behorende Regeling 
geurhinder en veehouderij zijn geuremissiefactoren vastgesteld voor vele diersoorten zoals varkens 
en legkippen. Vanuit het aantal dieren en de bijbehorende geuremmissiefactoren wordt de totale 
geuremissie van een veehouderij bepaald. Door middel van een geurverspreidingsmodel wordt deze 
geurbelasting op een geurgevoelige object berekend. Deze geurbelasting mag afhankelijk van de 
ligging van het geurgevoelige object (binnen of buiten de bebouwde kom) de wettelijke norm niet 
overschrijden. Daarnaast gaat deze wet ook uit van vaste afstanden voor bijvoorbeeld rundvee en 
paarden (50 of 100 meter) tot een geurgevoelig object. 
In de Wet geurhinder en veehouderij heeft de gemeente tevens de mogelijkheid gekregen om een 
afwijking van de geurbelasting en van de vaste afstanden, binnen vastgestelde grenzen (bijvoorbeeld 
halvering van vaste afstanden), in een verordening te regelen, waarbij de gemeenteraad in elk geval 
de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied betrekt. Stichtse Vecht heeft een dergelijke 
geurverordening vastgesteld waarbij het voor bestaande agrarische bedrijven met vaste 
afstanddieren, onder voorwaarden, mogelijk wordt om af te wijken van de gestelde afstanden uit de 
Wgv. Agrarische bedrijven zijn met betrekking tot geur grofweg te verdelen in twee categorieën. 
Inrichtingen die volledig vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (zogenaamde type B-
bedrijven) en inrichtingen welke moeten voldoen aan de Wgv (zogenaamde type C-bedrijven). De 
eisen uit de Wgv zijn als voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit. Alle agrarische bedrijven 
moeten dus aan dezelfde eisen voldoen.  
 
Omdat de Wgv wordt gebruikt om de geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen te beoordelen op 
geur vanwege de veehouderij, heeft zij indirect consequenties voor de totstandkoming van 
geurgevoelige objecten. Die uitstraling van de geurregelgeving naar de ruimtelijke ordening wordt wel 
aangeduid met de term ‘omgekeerde werking’. De reden voor die uitstraling is duidelijk: een geurnorm 
beoogt mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd gezag 
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dan ook niet toestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder, bijvoorbeeld door 
zich in de directe nabijheid van de veehouderij te vestigen. 
 
De ruimtelijke plannen waarvoor de omgekeerde werking moet worden beoordeeld, zijn met name 
bestemmingsplannen waarin locaties voor woningbouw, zoals een woonwijk of een ruimte voor ruimte- 
woning, of recreatie en toerisme worden vastgelegd. 
 
Samengevat betekent het voorgaande dat bij het beoordelen van plangebieden de volgende aspecten 
in ogenschouw moeten worden genomen: 
a. Is ter plaatse een aanvaarbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? 
(belang geurgevoelig object). 
b. Wordt overigens niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? 
(belangen veehouderij en derden). 
 
Binnen het plangebied ligt een drietal veehouderijen. In de tabel de zijn afstandseisen per individuele 
inrichting vermeld. Deze veehouderijen worden niet (verder) in hun bedrijfsvoering belemmerd door de 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
Conclusie 
Het vaststellen van dit bestemmingsplan leidt niet tot beperkingen van bestaande bedrijven. 
Aangezien geen nieuwe bedrijfsbestemmingen mogelijk worden gemaakt, is er ook geen sprake van 
invloed op bestaande woningen als gevolg hiervan. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid en duurzaam bouwen gaat onder ander over energieverbruik, comfort, binnenmilieu en 
bouwen voor de toekomst. Met duurzaam bouwen wordt verschillende zaken beoogt, waaronder: 

• Een vermindering van de CO2 uitstoot 
• Het vergroten van het welzijn van de gebruikers (kwaliteitsbevordering) 
• Het verminderen van de uitputting van grondstoffen en 
• Het tegengaan van vervuiling van bodem, water en lucht. 

 
Wettelijk kader duurzaamheid/duurzaam bouwen 
De wettelijke eisen aan nieuwbouw van woningen staan in het bouwbesluit. De volgende eisen 
worden vanaf 1 januari 2015 gesteld bij nieuwbouw en/of verbouwingen: 

1. De minimale isolatiewaarde voor verticale uitwendige scheidingsconstructies (lees: gevels) 
van Rc=4,5 m2.K/W. 

2. De minimale isolatiewaarde voor horizontale en schuine uitwendige scheidingsconstructies 
(lees: daken) van Rc=6,0 m2.K/W. 

3. De minimale isolatiewaarde voor uitwendige scheidingsconstructie, grenzend aan grond, 
kruipruimte of water (lees: vloeren) van Rc=3,5 m2.K/W. 

4. Een minimale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw. Voor woningen is deze 
bijvoorbeeld 0,4. De EPC dient berekent te worden middels de EPG methodiek; 

5. Milieuprestatie Gebouw (MPG). 
Milieuprestatie Gebouw (MPG): 
Vanaf januari 2013 geldt vanuit het Bouwbesluit de 
verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning 
Bouwen een berekening aan te leveren van de 
Milieuprestatie van een gebouw. De verplichting geldt 
voor alle woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen 
met nevenfuncties groter dan 100 m2. De initiatiefnemer 
kan op twee manieren aantonen te voldoen aan het 
Bouwbesluit: 

• zelf documenten aanleveren waarmee 
aangetoond wordt dat voldaan is aan het 
Bouwbesluit; 

• het aanleveren van een SBK-bewijs MPG, 
hetgeen voldoende bewijs is dat voldaan is aan 
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het Bouwbesluit 
 
Beleid gemeente Stichtse Vecht 
De gemeente wil graag dat er duurzaam wordt gebouwd en verbouwd. De gemeente Stichtse Vecht is 
een mooie gemeente waarop we zuinig willen zijn. Dit doet de gemeente onder andere door de tool 
GPR Gebouw ter beschikking te stellen.  
 
GPR Gebouw 
Het instrument GPR Gebouw vertaalt concrete maatregelen in een prestatiescore voor duurzaam 
bouwen. Het is een hulpmiddel om duurzaamheidambities van tevoren te bepalen. Om een bepaalde 
GPR Gebouw score te bereiken zijn er veel verschillende mogelijkheden die zelf te bepalen zijn door 
de bouwende partij. Scores variëren van 0 t/m 10, een score van 6  staat gelijk aan het  huidige 
Bouwbesluitniveau (uitgezonderd thema energie voor nieuwbouw woningen waarvoor een waarde van 
6,5 tot 7 gelijk is aan bouwbesluit). GPR Gebouw is  geschikt voor zowel bestaande bouw als 
nieuwbouw en opgebouwd uit vijf verschillende thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit 
en toekomstwaarde (GPR Gebouw versie 4.2).  
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in haar Woonvisie ambities vastgesteld op GPR Gebouw. Voor de 
thema’s Mileu, Gezondheid en Gebruikskwaliteit geldt het ambitieniveau van 7, voor de thema’s 
Energie en Toekomstwaarde geldt zelfs een ambitieniveau van minimaal een 8. GPR Gebouw is ook 
bij (grootschalige) verbouwingen goed te gebruiken. 
 
Gebruik software GPR gebouw 
Het gebruik van GPR wordt gratis door de gemeente beschikbaar gesteld. Hiermee kunt u inzicht 
krijgen in de kansen voor duurzaamheid. Voor een licentie kunt u contact opnemen met de heer 
Remco Spoelstra van de Omgevingsdienst regio Utrecht via email: r.spoelstra@odru.nl of 088 022 51 
45. Er wordt dan vrijblijvend een wachtwoord en gebruikersnaam naar u toegestuurd. 
 
Met een licentie kunt u, uw architect of ontwikkelaar gebruik maken van het computerprogramma GPR 
gebouw (www.gprgebouw.nl) en hiermee kijken in hoeverre maatregelen voor het gebouw een 
invulling geven aan duurzaamheid. Dit programma is ook goed toepasbaar voor bestaande bouw 
 
3.6.6 Ecologie 
 
juridisch kader 
Voor het thema ecologie wordt onderscheid gemaakt tussen gebieds- en soortenbescherming.  
 
Natuurbeschermingswet 
Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Deze wet is een 
wijziging op de eerdere Natuurbeschermingswet 1998 waardoor ook diverse internationale 
verplichtingen in de nationale regelgeving zijn verankerd. De Natuurbeschermingswet regelt de 
zogenaamde gebiedsbescherming. Het merendeel van de beschermde gebieden bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen of aangemeld voor de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, de Natura 2000-
gebieden. Van nieuwe activiteiten in de vorm van projecten of plannen die in of rondom een Natura 
2000-gebied plaatsvinden, moet getoetst worden of deze significant negatieve effecten hebben op de 
soorten en/ of habitattypen. 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De Structuurvise Infrastructuur en Ruimte geeft het beleidskader voor duurzame ontwikkeling en een 
verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. Eventuele effecten op de EHS moeten voorkomen of in ieder geval 
gecompenseerd worden. Op gebieden behorend tot de EHS is het ‘Nee-tenzij’ principe van 
toepassing. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de kwaliteit van 
de natuur of het functioneren van de EHS in principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan 
hiervan worden afgeweken. 
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Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet (Ffw) regelt de zogenaamde soortenbescherming van inheemse in het wild 
levende planten en dieren. De Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het 
aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en 
andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 
'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Ook legt de wet de zorgplicht voor flora en fauna vast. Er zijn 
vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. Afwijkingen van 
de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 
 
Situatie plangebied 
 
Natuurbeschermingswet 
Het plangebied ligt aansluitend aan het Natura 2000-gebied Oostelijke vechtplassen. Gezien de 
voornamelijk conserverende aard van het plan, kan grotendeels worden aangenomen worden dat er 
geen significante negatieve effecten c.q. aantastingen van natuurlijke kenmerken van de Oostelijke 
Vechtplassen of andere Natura 2000-gebieden zullen optreden.  
 
Mogelijke uitzondering hierop betreft de bestemming van het evenemententerrein binnen het 
plangebied. Een passende beoordeling op grond van artikel 19j van de Nbw 1998 is niet nodig 
wanneer het plan op zichzelf gezien geen significante gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-
gebied.  
 
Het uitgangspunt is dat het bestaand gebruik zoveel mogelijk in het beheerplan wordt geregeld. Het 
beheerplan is immers het aangewezen instrument om doelen (instandhoudingsdoelstellingen), de 
beoordeling van gebruik en maatregelen in onderlinge samenhang te bezien. 
 
Uit de Natuurbeschermingswet 1998 blijkt dat bestaand gebruik dat opgenomen wordt in het 
beheerplan vergunningvrij is. Voorwaarde voor het meenemen van activiteiten in het beheerplan is dat 
ze zodanig concreet zijn en zijn uitgewerkt dat de activiteiten daadwerkelijk toetsbaar zijn aan de 
instandhoudingsdoelstellingen. Er mogen fluctuaties optreden als ze maar voorzien én getoetst zijn. 
De Natuurbeschermingswet 1998 definieert bestaand gebruik als gebruik dat op 31 maart 2010 
bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Onder bestaand gebruik 
vallen alle activiteiten die sinds de peildatum niet of nagenoeg niet gewijzigd zijn. Op het 
evenemententerrein vinden met regelmaat terugkerende evenementen plaats waar een 
evenementenvergunning voor moet worden verleend. De Minister van LNV (thans EZ) heeft hierover 
aan de Tweede Kamer gemeld dat  "onverlet [blijft] dat de initiatiefnemer bij bestaand gebruik, waarbij 
zich een toetsingsmoment voordoet, omdat het anderszins vergunningplichtig is (en bijvoorbeeld een 
Wvo, Wm of visserijvergunning nodig heeft) op het moment dat hij die andere vergunning aanvraagt, 
ook in overleg moet treden met het op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 bevoegd gezag om 
te beoordelen of op dat moment een Natuurbeschermingswetvergunning moet worden aangevraagd. 
Criterium daarbij is de mogelijkheid, dat een activiteit significante gevolgen kan hebben ". 
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Figuur 8 - Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen(groen gearceerd)  ten opzichte van plangebied 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een terrein dat behoort tot de EHS, dit ligt echter buiten het 
plangebied en levert geen belemmeringen op voor het bestemmingsplan. Aan de oostzijde van het 
plangebied ligt de Vecht, de westelijke helft van de Vecht (aan de zijde van het plangebied) is een 
ecologische verbindingszone behorend tot de EHS. Het bestemmingsplan maakt echter geen 
veranderingen mogelijk in dit deel van het plangebied, waardoor hier geen belemmeringen bestaan. 
 
 

 
Figuur 9 - Ecologische hoofdstructuur (groen gearceerd)  ten opzichte van plangebied 
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Flora- en faunawet 
Het bestemmingsplan voorziet geen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het voorgaande 
bestemmingsplan. Vanwege het feit dat het gebruik niet verandert, is de conclusie gerechtvaardigd 
dat er geen effecten te verwachten zijn ten aanzien van beschermde soorten. 
 
Conclusie 
Vanwege het feit dat het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk maakt in gebieden die zijn 
aangemerkt als EHS levert dit geen belemmeringen op voor het bestemmingsplan. 
 
Vanwege het feit dat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt ten opzichte 
van het vigerende bestemmingsplan, is nader onderzoek voor soortenbescherming niet noodzakelijk. 
Soortenbescherming levert geen belemmeringen op voor het bestemmingsplan. 
 
Significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden ten gevolge van het evenemententerrein zijn 
verder uit te werken.  
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3.7 Functie-inventarisatie 
 
3.7.1 Wonen  
 
Gezien de ligging en aantrekkelijkheid van het plangebied heeft het gebied qua woonfunctie in de loop 
der jaren aan belang gewonnen. De woonfunctie in het plangebied is met name langs de Oude Dijk en 
de Westbroekse Binnenweg geconcentreerd. Daarnaast zijn er woningen gelegen aan de 
Tuinbouwweg. Verder is er nog sprake van enige verspreidde bewoning op de legakkers in het 
natuurgebied de Molenpolder en de polder Maarsseveen. De aan de Westbroekse Binnenweg 
gelegen verblijfsrecreatieve terreinen worden voornamelijk voor woondoeleinden gebruikt (zie tevens 
3.7.4). Het ziet er niet naar uit dat deze vorm van wonen spoedig zal uitsterven. De 
bebouwingsconcentratie op deze terreinen is hoog waardoor deze parken eigenlijk het beste als 
“woonbuurten” kunnen worden beschouwd.  
 
Tevens zien we in het plangebied het fenomeen van permanente bewoning van vrijgekomen 
agrarische opstallen en bijgebouwen. Ten aanzien van nieuwbouw van (recreatie)woningen geldt een 
nul-optie voor dit plangebied. Er is wel ruimte voor nieuwbouw als dat in het kader van 
functieverandering in relatie tot de provinciale “ruimte voor ruimte” regeling is. De toekomst van de 
agrarische sector is heel onzeker. Bij leegstand van agrarische complexen waaronder kassen is het 
belangrijk te kijken naar een gewenste invulling. Het gebruik van deze complexen voor bedrijfsmatige 
(opslag)doeleinden is gezien de functie van het gebied (wonen, recreatie en natuur) ongewenst. Bij de 
functieverandering valt te denken aan woondoeleinden in relatie tot landschaps- en 
natuurontwikkeling. Voor het aantal woningen kan aansluiting worden gezocht bij de “ruimte voor 
ruimte” regeling van de provincie. Ten aanzien van de stedenbouwkundige invulling en architectuur 
zal aansluiting moeten worden gevonden bij de cultuurhistorische en landschappelijke elementen van 
het veenweide- en zoddengebied. Herstel van het landschap en natuurontwikkeling is een heel 
belangrijk uitgangspunt.  
 
Verder ligt er in het plangebied een volkstuinencomplex van 3 hectare. Gezien de grootte van het 
complex (circa 200 volkstuintjes) en de negatieve ervaring uit het verleden is het gewenst dit complex 
weg te bestemmen. Op dit moment is er al voor 5000 m2 aan bebouwing verwijderd. Als nieuwe 
functie kan gedacht worden aan woondoeleinden in relatie tot landschaps- en natuurontwikkeling.  
 
3.7.2 Werken 
 
Agrarische sector 
Het plangebied is in het PRV aangewezen als landbouwovergangsgebied dat grenst aan het stedelijk 
gebied. Dit gebied vormt een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van de aangrenzende 
steden. Binnen het plangebied bevinden zich verspreid enkele agrarische bedrijven. In de polder 
Binnenweg en langs de Tuinbouwweg zijn een aantal op dit moment nog rendabele agrarische 
bedrijven gevestigd, te weten veehouderijen, tuinbouw op open grond en kassenteelt. De toekomst 
van de agrarische sector is echter onzeker. Zeker als het gaat om de groente- en fruitteelt en de 
veehouderijen. In het bestemmingsplan zal rekening moeten worden gehouden met het op termijn 
verdwijnen van de productieve agrarische sector. Functieverandering kan hier een rol gaan spelen 
waarbij de functie van het plangebied voor wonen, recreatie en natuur in ogenschouw wordt genomen.  
 
Ten aanzien van de in standhouding van het cultuurlandschap is het overschakelen naar agrarisch 
landschapsbeheer in combinatie met nevenactiviteiten een goede optie. De nog aanwezige agrariërs 
kunnen de gunstige ligging ten opzichte van het stedelijk gebied gebruiken om groene diensten te 
verlenen. De nevenactiviteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden en functies van 
het plangebied. Het introduceren van bedrijfsmatige opslag of andere bedrijfsmatige activiteiten 
hebben niet de voorkeur. Eerder wordt gedacht aan bijvoorbeeld zorglandbouw, ambachtelijke 
bedrijven, verkoop van streekeigen of zelf geteelde producten, praktijkruimten, atelier, dierenpension, 
bed & breakfast.  
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De zorglandbouw is een aan populariteit winnende activiteit. Volgens het Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum kan een natuurlijke omgeving op verschillende manieren bijdragen aan de 
gezondheid van de mens. Natuur kan bijdragen aan herstel van stress, het kan aanzetten tot sociaal 
contact, bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het kan persoonlijke ontwikkeling en 
zingeving bevorderen en stimuleren tot beweging (relatie met obesitas). Zorgboerderijen zijn enorm in 
opmars en voorzien in een behoefte aan dagbesteding, rehabilitatie en therapie voor een groot aantal 
doelgroepen. Zorgboerderijen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten en kunnen 
verkommering voorkomen. De zorgboerderij biedt ruimte aan bijvoorbeeld gepensioneerden, 
psychiatrische of terminale patiënten, mensen met een burn out, mensen met een 
verslavingsachtergrond of gehandicapten om (langdurig) te verblijven. De cliënten kunnen profiteren 
van de gezondheidsbevorderende werking van planten, dieren en de groene omgeving. Het verblijf is 
gelijk aan andere zorginstellingen zoals verpleeghuizen, rehabilitatieklinieken of wooncommunes. 
Kinder- en naschoolse opvang kunnen ook vallen onder de zorglandbouw. Deze nevenactiviteit vormt 
een goede aanvulling op het beheer van het landschap. Zorglandbouw zal dus altijd in samenhang 
met landschapsbeheer moeten worden bezien. Op deze manier kunnen wij ons agrarische 
cultuurlandschap behouden zonder dat er sprake is van economisch rendabele agrarische productie. 
Er wordt in het nieuwe bestemmingsplan geen ruimte meer geboden voor het toekennen van nieuwe 
agrarische bebouwingsvlakken en kassenpercelen om zo de nog aanwezige openheid te waarborgen 
en de nog aanwezige bedrijven meer kansen te geven.  
 
Andere bedrijven 
De bestaande bedrijfsactiviteiten in het plangebied zijn van lichte aard en over het algemeen 
kleinschalig, zoals aannemersbedrijfjes, (caravan)opslagbedrijven, hoveniersbedrijven (soms in 
combinatie met een kwekerij) en paardenpensions. Aan de Tuinbouwweg vinden we de meeste 
bedrijfsactiviteiten waaronder ook detailhandel. Gezien de ligging van de Tuinbouwweg t.o.v. het dorp 
Maarssen valt dit te verklaren. De aanwezige bedrijfsactiviteiten in het plangebied verhouden zich over 
het algemeen goed met de aanwezige woon- en recreatieve functie. Er komen voor zover bekend 
geen knelpunten voor. Neemt niet weg dat een toename van de bedrijfsactiviteiten voor dit gebied 
ongewenst zal zijn. De Tuinbouwweg vormt, gezien de slechte ontsluiting, het smalle wegprofiel en de 
geïsoleerde ligging een knelpunt voor de daar aanwezige bedrijfsactiviteiten (tuincentrum, 
detailhandel, caravanopslag). Een uitbreiding van de bestaande bedrijven is dan ook niet mogelijk.  
 
Bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaken van een nevenactiviteit bij een agrarische beheerfunctie 
moet dus goed getoetst worden op passendheid tav van verkeer en milieu. Verder komen 
kantooractiviteiten aan huis veelvuldig voor. Het telewerken en overige aan huis gebonden beroepen 
zullen in de toekomst toenemen. Het heeft dan ook de voorkeur hiervoor in het bestemmingsplan de 
nodige randvoorwaarden voor op te nemen zoals het maximale aantal vierkante meters dat gebruikt 
mag worden ten behoeve van een aan huis gebonden beroep en parkeren op eigen erf 
 
3.7.3 Recreatie en toerisme 
Het plangebied speelt een belangrijke rol binnen het regionale recreatievoorzieningenpakket en maakt 
onderdeel uit van de Recreatieve Hoofdstructuur. De recreatieve druk vanuit de stad Utrecht is zeer 
hoog. De nadruk ligt hier op dagrecreatie die valt onder te verdelen in intensieve en extensieve 
vormen van recreatie. Binnen de Recreatieve Hoofdstructuur is het van belang dat er voldoende 
diversiteit is en onderscheid tussen intensief en extensief recreatief gebruik. Het uitgangspunt is dan 
ook dat intensieve en dynamische vormen van recreatie overwegend worden gehandhaafd en 
ontwikkeld nabij stedelijke gebieden, afritten van auto(snel)wegen, concentraties van verblijfsrecreatie 
en andere concentratiepunten. Het plangebied wordt in het provinciaal beleid gezien als een recreatief 
ontwikkelingsgebied. Dit zijn gebieden waar in de komende periode de dagrecreatieve functie wordt 
versterkt en gebieden met nieuwe of te versterken concentratiepunten. Hier kan uitbreiding of 
verbetering van recreatieve voorzieningen bij uitstek een duidelijke meerwaarde hebben voor de 
recreatiestructuur.  
 
Bij de planning van nieuwe voorzieningen dient wel de nodige voorzichtigheid in acht worden 
genomen om te voorkomen dat onherstelbare schade aan de gebruiksmogelijkheden en recreatieve 
belevingswaarde van recreatieve gebieden wordt toegebracht.  
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Het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen met een totale oppervlakte van ± 133 hectare geniet 
grote naamsbekendheid binnen de gemeente Maarssen en Utrecht. Het gebied wordt intensief 
gebruikt voor verschillende vormen van dagrecreatie (o.a. watersporten, oeverrecreatie, survival, 
beachvolleybal, wandelen, fietsen, paardrijden, vissen, skeeleren, schaatsen, trimmen etc.) en is 
momenteel de thuisbasis voor een aantal verenigingen en bedrijven. De nadruk ligt op 
buitenactiviteiten. De doelgroep is zeer gevarieerd. Het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen 
ligt niet binnen de ecologische hoofdstructuur of een stiltegebied 
 
De aanleg van de Haarrijnse Plas zal een sterke concurrentiestrijd gaan leveren met het 
recreatiegebied de Maarsseveense Plassen. De Haarrijnse Plas, dat onderdeel uitmaakt van de 
VINEX locatie Leidsche Rijn en direct grenst aan de wijk Maarssenbroek, zal 230 hectare (waarvan 80 
hectare water) beslaan. Naar verwachting zullen jaarlijks zo´n 200.000 recreanten het gebied 
bezoeken (excl. verenigingen en indoorcentra). In de regio Utrecht heeft volgens de beleidsnotitie 
Recreatie en Toerisme de aanleg van voorzieningen voor de openluchtrecreatie geen gelijke tred 
gehouden met de verstedelijking. Daarom wordt ook de verbetering van het recreatiegebied de 
Maarsseveense Plassen als een van de beleidsdoelen genoemd. Om de concurrentiestrijd het hoofd 
te kunnen bieden en te voorkomen dat de kwaliteit van recreatiegebieden terugloopt en onvoldoende 
kan worden ingespeeld op de recreatieve behoefte wordt de mogelijkheid geboden om met behulp 
van financiële dragers in de vorm van commerciële stedelijke elementen het investeringsniveau te 
vergroten. De gemeente heeft er in overleg met het recreatieschap en de provincie Utrecht voor 
gekozen om dergelijke elementen een plaats te geven binnen het intensieve deel van het 
recreatiegebied (clusteren). Op deze wijze ontstaat een gevarieerd recreatief aanbod voor brede 
lagen van de bevolking. Door de extensieve zones van het recreatiegebied te benoemen en te 
vrijwaren van bebouwing blijven de landschappelijke en natuurlijke elementen van het recreatiegebied 
grotendeels in tact. Door deze ontwikkeling wordt het voorzieningenniveau van het recreatiegebied de 
Maarsseveense Plassen verbeterd (renovatie) en versterkt (gedifferentieerd aanbod). Tevens ontstaat 
een financieel gezondere situatie zodat het recreatiegebied als grootschalige recreatieve voorziening 
voor brede lagen van de bevolking behouden kan blijven. Het recreatieschap en de verenigingen die 
niet op eigen kracht de totale renovatie van het sterk verouderde recreatiegebied kunnen realiseren 
hebben baat bij aanjagers die in financiële zin een groot deel van investeringen (renovatie 
buitenruimte en nieuwbouw) voor hun rekening nemen en zorgen voor een structurele geldstroom 
richting recreatieschap waarmee het recreatieschap op haar beurt kan investeren in de openbare 
ruimte, onderhoud van het landschap en de basisvoorzieningen in het recreatiegebied zoals de 
toiletten, het speeleiland en de entree´s.  
 
Een deel van het plangebied valt binnen het “Noorderpark” dat een totale oppervlakte heeft van ±5900 
hectare. Voor het Noorderpark, dat een bufferzone vormt tussen de stadsgewesten Utrecht en 
Hilversum, is een belangrijke functie weggelegd als het gaat om extensieve recreatie. Hier is sprake 
van extensief recreatief medegebruik waarbij gedacht moet worden aan wandelen, fietsen en 
paardrijden. De landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied bepalen de recreatieve 
aantrekkelijkheid. 
 
De in het plangebied aanwezige wandel- en fietspaden maken onderdeel uit van het regionale 
padennetwerk (o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie route). Optimale ontsluiting van de 
recreatiegebieden door middel van langzaamverkeerroutes (fietsen, wandelen, paardrijden, skeeleren, 
kanoën etc.) is een heel belangrijk provinciaal beleidsuitgangspunt. Het Noorderpark, de 
Maarsseveense Plassen, het landschapspark Oud Zuilen, het Vechtgebied en de rest van de regio 
dienen zo optimaal mogelijk met elkaar te worden verbonden zodat voor recreanten aantrekkelijke 
routes ontstaan vanuit het stedelijk gebied. In het landinrichtingsplan Noorderpark en het Streekplan 
wordt aangegeven dat op een aantal plaatsen de ruiter-, skeeler-, en kanoroutes verbeterd moeten 
worden.  
 
De in het plangebied gelegen campings/bungalowparken hebben op dit moment hun 
verblijfsrecreatieve functie grotendeels verloren door de permanente bewoning van de aanwezige 
recreatieverblijven. Gezien het grote aantal bestaande verblijfsrecreatieve terreinen binnen het 
plangebied valt het niet aan te bevelen nieuwe verblijfsrecreatieve mogelijkheden in de vorm van 
campings of bungalowparken te introduceren. Een uitzondering hierop is kleinschalige 
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verblijfsrecreatie zoals “Bed and Breakfast” in voormalige agrarische complexen of als nevenactiviteit 
bij agrarisch beheer. Tevens is het gewenst in het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen een 
terrein aan te wijzen waar tentjes of trekkershutten kunnen worden geplaatst voor bijvoorbeeld 
schoolkampen of survivalkampen.  
 
Het plangebied telt een aantal volkstuincomplexen. Deze vorm van recreatie heeft een tijdlang aan 
populariteit verloren maar is nu weer in opkomst. In een aantal gevallen zijn de complexen vanuit 
visueel oogpunt niet optimaal. Ook veiligheidsaspecten en milieuhygiëne laten op een aantal 
complexen te wensen over.  
 
Recreatie is een dynamisch proces dat in de laatste jaren een sterke verandering heeft ondergaan. De 
veranderende behoefte binnen de maatschappij en ontwikkelingen in de regio hebben invloed op het 
aanbod. Om aan te kunnen sluiten bij de diverse maatschappelijke behoeften wordt in het provinciaal 
beleid een differentiatie van de recreatie mogelijkheden nagestreefd. Variatie in omvang, aard van de 
inrichting en intensiteit van gebruik is gewenst. Tevens kan hiermee een grote flexibiliteit in de tijd 
worden verkregen. Van belang is verder dat de bereikbaarheid is gewaarborgd door veilige en 
aantrekkelijke routes met zo min mogelijk barrières zoals drukke wegen. Het provinciaal beleid streeft 
verder naar ruimtelijke samenhang met onderling verbonden recreatiemilieus, waardoor een 
recreatieve structuur met meer keuzemogelijkheden ontstaat. In een dergelijke structuur is het 
gewenst een zonering na te streven van meer en minder intensieve plekken, waardoor zo weinig 
mogelijk wederzijdse hinder ontstaat. Sociale veiligheid dient bevorderd te worden door een zekere 
mate van verwevenheid met woon- en verkeersfuncties aan te brengen en bij de inrichting aan dit 
aspect aandacht te besteden, hetgeen ook het gebruik ten goede komt. Daarnaast wordt 
kwaliteitsbevordering nagestreefd, zowel met betrekking tot het aanbod van extensieve recreatieve 
gebieden als ten aanzien van hoogwaardige verblijfsrecreatieve en watersportvoorzieningen. Uit een 
oogpunt van diversiteit en identiteit van elke plek op zich, verdient het volgens het provinciaal beleid 
aanbeveling bij de planontwikkeling de potenties verbonden aan specifieke kenmerken en kwaliteiten 
van zo'n gebied te benutten. Het provinciaal beleid geeft tenslotte aan dat de middelen voor 
vernieuwing van bestaande recreatiegebieden beperkt zijn. Om te voorkomen dat de kwaliteit van 
dergelijke gebieden terugloopt en onvoldoende kan worden ingespeeld op de recreatieve behoefte, 
bestaan mogelijkheden om met behulp van financiële dragers in de vorm van commerciële stedelijke 
elementen (bijvoorbeeld indoor recreatievoorzieningen) het investeringsniveau te verhogen. Tevens 
wordt vanuit de rijksoverheid het combineren van recreatieterreinen en sportterreinen met kinder- en 
naschoolseopvang gestimuleerd. 
 
3.8 Infrastructuur  
 
3.8.1 Wegverkeer  
 
Het plangebied is goed ontsloten. De hoofdontsluitingswegen van het plangebied worden gevormd 
door:  
 
• De Zuilense Ring (N230) en Maarsseveense Poort;  
• De Maarsseveensevaart;  
• De Burg. Huydecoperweg.  
 
Haaks op de Maarsseveensevaart en Burg. Huydecoperweg liggen de Oudedijk die over gaat in de 
Westbroekse Binnenweg en de Herenweg die over gaat in de Gageldijk. Verder geeft de 
Maarsseveensevaart toegang tot de Tuinbouwweg.  
 
 
Openbaar vervoer  
Het gebied wordt met een buslijn tussen station Maarssen via de Maarsseveensevaart, de Herenweg 
en de Gageldijk (halte bij de hoofdtoegang van het recreatiegebied) naar Utrecht centraal door het OV 
bediend. Zomers rijdt er een bus vanaf Utrecht centraal naar de hoofdtoegang. Het zuidelijk deel van 
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het plangebied waar de hoofdtoegang tot het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen ligt wordt 
daardoor goed ontsloten. Het noordelijk deel van het plangebied (Oude Dijk en Westbroekse 
Binnenweg) is niet per OV ontsloten.  
 
Autoverkeer  
De Maarsseveensevaart, aan de westzijde, fungeert als belangrijkste gebiedsontsluitingsweg voor het 
plangebied richting Maarssen-dorp en Tienhoven. Aan de oostzijde vormt de Burg. Huydecoperweg 
de verbinding tussen het dorp Westbroek en de stad Utrecht. Via deze weg is ook de autoweg 
Zuilense Ring bereikbaar welke aansluiting geeft op het autosnelwegennet (A2 en A27). Het 
recreatiegebied is goed ontsloten voor het autoverkeer met een directe aansluiting van de 
hoofdtoegang op de Zuilense Ring via de Maarsseveense Poort. Deze aansluiting biedt voldoende 
capaciteit voor de ontsluiting van het recreatiegebied. De ontsluitingswegen Maarsseveensevaart en 
Maarsseveense Poort hebben voldoende restcapaciteit om ook in de toekomst als ontsluitingswegen 
te kunnen dienen. De Oudedijk en Westbroekse Binnenweg zijn polderdijken (ontginningsassen). Ten 
behoeve van ontsluiting van de bestaande functies van het gebied en de mogelijke toevoeging van 
een thermencomplex, bieden deze wegen in de toekomst voldoende capaciteit.  
 
De Tuinbouwweg heeft te maken met relatief veel verkeersdruk door vrachtverkeer en bezoekers van 
de aanwezige bedrijven (tuinders, groetenwinkel, tuincentrum, aannemer e.a.). In het Gemeentelijk 
Verkeer en Vervoer Plan (GVVP 2004) is de Tuinbouwweg aangeduid als onderdeel van het 
hoofdfietsroutenetwerk. In dat kader is de Tuinbouwweg aangeduid als fietspad waar autoverkeer 
wordt gedoogd (te gast is). Het is daarom van belang dat de Tuinbouwweg als hoofdfietsroute 
gevrijwaard blijft van geparkeerde auto's en dat er geen functies bij komen of uitgebreid worden die 
verkeer aantrekken.  
 
Langzaam verkeer  
In het plangebied is een aantal fietsroutes aanwezig die aansluiting geven op het regionale 
fietspadennetwerk. Dit netwerk verbindt het stedelijk gebied met het buitengebied. Binnen het 
plangebied liggen hoofdfietsroutes langs de Maarsseveensevaart, Tuinbouwweg en aansluitend 
daarop de Maarsseveense Poort. In en aan de randen van het plangebied zijn recreatieve fietsroutes 
langs de Burg. Huydecoperweg en de Gageldijk. Verder zijn er fiets- en wandelpaden aanwezig 
rondom de Maarsseveense Plassen en via de Nedereindsevaart richting Tienhoven en Westbroek. In 
het GVVP 2004 zijn deze routes als zodanig aangeduid. Vanaf de Kleine Plas verbindt een fietsroute 
het plangebied met de polder Buitenweg en het dorp Oud Zuilen. Wat betreft nieuwe verbindingen 
wordt aanbevolen de langzaamverkeersverbinding tussen het recreatiegebied de Maarsseveense 
Plassen en het Gagelbos (onderdeel van het Noorderpark) in de gemeente Utrecht (beide gebieden 
maken tevens onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) te verbeteren. Verder is in 2005 het 
fort de Maarsseveen aan de Herenweg, middels een wandelpad op de kade aan de achterzijde van de 
kavels aan de Herenweg, met het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen verbonden. Zo is een 
verbeterde wandelroute voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontstaan.  
 
 
Parkeervoorzieningen  
Het beleid van de gemeente is er in eerste aanleg op gericht dat een ieder (particulieren en bedrijven) 
de parkeerbehoefte op eigen terrein moet oplossen en niet mag afwentelen op de openbare weg. Wat 
betreft het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen is er sprake van twee parkeerterreinen. Het 
hoofdparkeerterrein is gelegen aan de Herenweg en biedt ruimte voor circa 2500 auto´s (incl. reserve 
parkeerterrein). Verder ligt er een parkeerterrein aan de noordelijke zijde van het recreatiegebied voor 
350 auto's. Het recreatiegebied voldoet ruim aan de voorgeschreven parkeernorm. Alleen op zeer 
warme dagen (circa 5x per jaar) kan men te maken krijgen met een tekort. De parkeerbehoefte van 
het strandbad richt zich voornamelijk op de dag en dan voornamelijk in het zomerseizoen. Om overlast 
te minimaliseren zal de nodige aandacht gegeven moeten worden aan het voorkomen dat geparkeerd 
gaat worden in het gebied rondom de Maarsseveense Plassen (Herenweg, Gageldijk, Westbroekse 
Binnenweg, Oudedijk). Bij nieuwe ontwikkelingen binnen het recreatiegebied zal een parkeerbalans 
moeten aantonen of extra parkeervoorzieningen gecreëerd moeten worden. Uitgangspunt is dat het 
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parkeren op eigen terrein gerealiseerd moet worden. De Westbroekse Binnenweg kampt al jaren met 
problemen ten aanzien van parkeeroverlast. Deze problematiek is onder andere ontstaan door de 
aanwezige verblijfsrecreatieve terreinen die permanent bewoond worden. De terreinen voldoen in veel 
gevallen niet aan de parkeernorm en de bezoekers van deze parken parkeren overwegend aan de 
openbare weg. In de zomermaanden ontstaan er parkeerproblemen door recreanten die vrij willen 
recreëren in het oostelijk deel van het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen of in het 
“Noorderpark”. Deze recreanten parkeren langs de weg -en niet op het openbare parkeerterrein- 
omdat dit de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is. In het bestemmingsplan worden de bermen 
gerekend tot verkeersareaal waardoor het mogelijk wordt om eventueel insteekparkeerhavens te 
realiseren ten behoeve van dit gebruik. De verblijfsrecreatieve terreinen binnen het gebied dienen 
voldoende parkeergelegenheid te creëren op eigen erf, ook voor de bezoekers van deze terreinen. 
Overleg met de exploitanten en verenigingen van eigenaren moet tot een oplossing leiden.  
 
Ook de Dienst Landelijk Gebied zal haar bezoekers van het Noorderpark voldoende 
parkeergelegenheid moeten aanbieden. De populariteit van het Noorderpark is de laatste jaren 
toegenomen, hetgeen vraagt om goede oplossingen voor de parkeervraag. Bezoekers van het 
Noorderpark komen vaak met de auto naar de rand van het gebied, zoals bijvoorbeeld de 
Westbroekse Binnenweg, om daar op de fiets te stappen of te gaan wandelen.  
 
In zijn algemeenheid heeft de gemeente het besluit genomen om in ieder bestemmingsplan 
parkeernormen op te nemen. In de planregels zijn deze parkeernormen weergegeven. Algemeen 
uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen in beginsel op eigen terrein moeten zorgdragen voor 
parkeercapaciteit conform de parkeernormen. Met name bij de gebieden met bestemming 
dagrecreatie is de beschikbare ruimte beperkt en kan niet altijd worden voldaan aan de eis voor 
parkeren op eigen terrein. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de bestemming dagrecreatie wordt dan 
ook gesteld dat met behulp van een parkeerbalans moet worden aangetoond dat de parkeerbehoefte 
van gezamenlijke functies te allen tijde kan worden afgewikkeld op de parkeergelegenheden (inclusief 
nieuw te realiseren parkeergelegeheid). Op deze manier wordt door dubbelgebruik van 
parkeerplaatsen efficiënt omgesprongen met de beperkt beschikbare ruimte in dit gebied. De 
onderbouwing van deze parkeerbalans dient ter goedkeuring aan het college van B&W te worden 
aangeboden.  
 
Een soortgelijke parkeerbalans dient te worden opgesteld bij de vergunningaanvraag voor grote 
evenementen in het gebied. Hieruit moet blijken of de bestaande parkeercapaciteit voldoende is of dat 
door organisator aanvullende maatregelen moeten worden getroffen (bijvoorbeeld het inzetten van 
pendelbussen). Voor bestaande bebouwing is het streven de parkeeroverlast te verminderen. Er wordt 
onderzocht in welke mate huidige bewoners en bedrijven ruimte op eigen terrein kunnen creëren ten 
behoeve van parkeren. Zo nodig kunnen parkeerverboden worden ingesteld op de openbare wegen. 
Vooral als de ontwikkeling van verblijfsrecreatie naar een permanente woonbestemming op de parken 
aan de Westbroekse Binnenweg doorgaat kan dit kansen bieden door ook het bezoekersparkeren 
grotendeels op eigen terrein te laten plaatsvinden. 
 
3.8.2 Ondergrondse infrastructuur 
 
Aardgastransportleiding 
Langs de Burg. Huydecoperweg ligt een hoofd aardgastransportleiding. Deze zal op de plankaart 
worden aangegeven. Voor wat betreft de aan te houden veiligheidsafstanden bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in de omgeving van bestaande aardgastransportleidingen is de richtlijn van het 
Ministerie van VROM getiteld “Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen” onder kenmerk 
DGMH/B nr. 0104004 van 26 november 1984, van toepassing. Uitgangspunt van deze richtlijn is dat 
het streven erop gericht dient te zijn om bestemmingen die voorzien in het regelmatig verblijf van 
personen, buiten de zogeheten toetsingsafstand te realiseren.  
 
Voor de betrokken leiding bedraagt deze afstand:  
 



 
 Pagina 65 

 
 

Toelichting, Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., Stichtse Vecht 
 

Leidingnummer  Diameter  Werkdruk  Toetsingsafstand  
12”   39,9 bar  30 meter 

 
 
Afwijking van deze afstanden is op grond van leidingspecificaties toegestaan indien technische, 
planologische en/of economische overwegingen dit noodzakelijk achten. Daarbij dient echter wel de 
minimale bebouwingsafstand, zoals genoemd in tabel 4 van de richtlijn van VROM te worden 
gehandhaafd.  
 
Voor de betrokken leiding bedraagt deze afstand:  
 
Leidingnummer  Diameter  Ontwerpdruk  Incidentele  Woonwijk en flat- 

bebouwing  gebouw  
categorie II  categorie I 

 
12”   39,9 bar  4 meter  14 meter 
 

Riolering  
Nagenoeg het gehele plangebied is voorzien van riolering. In samenwerking met het 
hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht is een plan opgesteld voor het aansluiten van alle 
ongerioleerde panden op drukriolering. Binnen het plangebied betreft het de percelen aan het eind 
van de Westbroekse Binnenweg (tussen de Maarsseveense plassen en de Burg. Huydecoperweg) en 
een drietal recreatieverblijven met een permanente woonbestemming op het “Atol”. Voor overige 
recreatieve panden op het “Atol” wordt ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht aangevraagd. Voor 
enkele bouwwerken wordt onderzocht of een alternatieve voorziening kan worden aangelegd in de 
vorm van een IBA (systeem voor individuele behandeling van afvalwater). 
 
3.8.3 Emancipatoire aspecten  
 
Het plangebied heeft te weinig draagvlak voor voorzieningen zoals scholen en winkels. Met betrekking 
tot deze basisvoorzieningen zijn de bewoners aangewezen op Maarssen-dorp en Utrecht-Noord. Deze 
voorzieningen zijn gezien de ontsluitingsstructuur van het gebied met de auto en fiets goed 
bereikbaar. Wat betreft het openbaar vervoer laat de bereikbaarheid te wensen over. Vooral de Oude 
Dijk en Westbroekse Binnenweg zijn in dit geval slecht bereikbaar. Vanuit het oogpunt van sociale 
veiligheid vormt het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen in de avonduren en in de 
wintermaanden een knelpunt. Er is tijdens de avonduren en gedurende de wintermaanden te weinig 
sociale controle wat enerzijds onveiligheidsgevoelens in de hand werkt en anderzijds de aanleiding 
biedt tot (strafrechtelijke)overtredingen. Uit recente politiegegevens kan geconcludeerd worden dat er 
bij de Maarsseveense Plassen incidenteel sprake is van overtredingen en dat het een veilige 
omgeving is. Het introduceren van recreatieve activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en zich 
verspreiden over de dag en avond valt echter wel aan te bevelen, net als de permanente vestiging van 
een beheerder in een beheerderswoning. Gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij die gericht 
zijn op normvervaging en de stijgende lijn van onveiligheidgevoelens van burgers. De fietspaden rond 
de grote Plas die onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk, zijn ‘s avonds niet verlicht wat de 
sociale veiligheid niet ten goede komt. Ten aanzien van het veiligheidsgevoel van bewoners en van 
recreanten is het tevens van groot belang dat de bereikbaarheid van hulpdiensten spoedig verloopt. 
Ook tijdens extreme drukte in zowel zomer- als wintermaanden. Gezien de openbare functie van het 
recreatiegebied en de doelstelling een laagdrempelige voorziening te zijn voor alle lagen van de 
bevolking, dient rekening te worden gehouden met gehandicapten en een goede bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer.  
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4 Planconcept en uitgangspunten voor de 
bestemmingsregeling  

 
 
In deze paragraaf wordt een korte weergave gegeven van de uitgangspunten van het 
bestemmingsplan.  
 
 
4.1 Algemeen  
 
1.  Om de kwaliteiten van het plangebied te waarborgen is zoveel mogelijk uitgegaan van de 

bestaande situatie. Uitgangspunt is de wrakingsinventarisatie van juli 2004, de inventarisaties 
van MBALL inzake alle bungalowparken en losse recreatieverblijven en de meest recente 
luchtfoto’s. Het bestemmingsplan heeft voornamelijk een conserverend karakter gekregen 
waarbij de bestaande situatie grotendeels het uitgangspunt is. Bestaande situaties die strijdig 
zijn met het beleid van hogere of andere overheden, de milieuwetgeving, natuurwetgeving, 
brandveiligheid of verkeersafwikkeling zijn niet gelegaliseerd. In dat geval behoud de gemeente 
het recht handhavend op te treden.  

 
2.  Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke eisen van het Besluit ruimtelijke ordening, 

DURP en SVBP 2008.  
 
3.  De voorschriften zijn voldoende flexibel opgesteld om gewenste ontwikkeling die voortkomen uit 

de ruimtelijke dynamiek van de stedelijke randzone zoveel mogelijk te kunnen sturen. Bij 
functiewijziging ligt de nadruk op wonen, recreatie en behoud dan wel herstel van landschap en 
natuur.  

 
4.  Ontwikkelingsmogelijkheden om de functie en kwaliteit van het plangebied te verbeteren zijn in 

wijzigingsbevoegdheden gevat, zodat de inspraak mogelijkheden zijn gewaarborgd.  
 
5.  De bestaande woningen in de lintbebouwing worden positief bestemd. Ten aanzien van nieuwe 

(recreatie)woningbouw geldt een nul-optie. Het oprichten van nieuwe woningen kan alleen 
worden bezien in het kader van de ruimte voor ruimte regeling van de provincie waarbij 
aantoonbaar sprake moet zijn van een teruggang in bebouwingsoppervlak en herstel van 
landschap en/of natuur.  

 
6.  Er worden geen mogelijkheden meer geboden voor de oprichting van nieuwe of uitbreiding van 

de bestaande verblijfsrecreatieve terreinen of de oprichting van nieuwe zelfstandige 
recreatieverblijven. De bestaande recreatieverblijven die onder het overgangsrecht van het 
vorige bestemmingsplan vielen zijn, onder voorbehoud van het gestelde onder 1, waar mogelijk 
positief bestemd.  

 
7.  Er worden geen mogelijkheden meer geboden voor de oprichting van nieuwe agrarische 

bouwvlakken en kassenpercelen.  
 
8.  Om het agrarisch cultuurlandschap te behouden en herstellen is binnen de agrarische 

bestemming ruimte opgenomen voor nevenactiviteiten naast de agrarische (beheer) functie. 
Deze nevenactiviteiten zijn gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid.  

 
9.  Gezien de verkeerssituatie aan de Tuinbouwweg en de ligging van het plangebied in het 

landelijk gebied biedt het bestemmingsplan geen ruimte voor de uitbreiding van bestaande 
bedrijven of de vestiging van nieuwe bedrijven die geen relatie hebben met het landelijk gebied. 
Om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden te behouden, versterken of herstellen is 
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een beeldkwaliteitparagraaf toegevoegd aan het bestemmingsplan dat als toetsingskader geldt 
voor de welstandscommissie en voor ontheffings- en wijzigingsprocedures. Tevens zijn, waar 
nodig, aanduidingen en beschermende bestemmingen toegekend.  

 

11.  Om de ecologische waarden te behouden en versterken zijn aan de Molenpolder en polder 
Maarsseveen beschermende bestemmingen toegekend.  

 
12.  Het is van belang de ecologische en recreatieve relaties tussen verschillende gebieden, zoals 

het Noorderpark, het landschapspark Oud Zuilen en het recreatiegebied de Maarsseveense 
Plassen te versterken.  

 

13.  Er is een waterparagraaf toegevoegd aan het bestemmingsplan die is besproken met Waternet.  
 
14.  De lintbebouwing moet luchtig blijven zodat wordt voorkomen dat er een aaneengesloten 

bebouwingsstrook ontstaat. Daarom zijn de bebouwingsvlakken per woning zoveel mogelijk in 
de lengterichting geprojecteerd met een werkelijke breedte van tussen de 12 en 16 meter en 
diepte van ongeveer 30 meter. Tevens hebben de gronden direct langs de weg de bestemming 
tuin gekregen.  

 
15.  Het is van belang de bestaande doorzichten richting de natuurgebieden en open weilanden te 

behouden.  
 
16.  Woningen mogen worden uitgebreid tot een maximum van 600 m3 met een bijgebouw van 50 

m2. Het gemeentelijk beleid staat toe dat een bijgebouw met een ontheffing van B&W op een 
aantal voorwaarden kan worden vergroot naar 80 m2. Ten aanzien van de bijgebouwen mag 
het erf bij de woning met niet meer dan 50% worden bebouwd. Bijgebouwen mogen niet voor 
de voorgevelrooilijn worden geplaatst en dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw.  

 
17.  Voor beroepen aan huis is in de voorschriften een speciale ontheffing opgenomen. O.a. het 

parkeren op eigen erf is een voorwaarde.  
 
18.  Er zullen mogelijkheden voor de aanleg van extra parkeervoorzieningen in de bermen worden 

opgenomen, waarbij parkeren op eigen erf nog steeds als uitgangspunt geldt en 
ondernemers/organisaties/bewoners die de overlast veroorzaken in eerste instantie voor de 
aanleg van de parkeervoorzieningen verantwoordelijk zijn op eigen terrein.  

 
19.  De bestaande hoofdverkeerstructuur wordt niet gewijzigd.  
 
20.  De langzaamverkeersverbindingen blijven gehandhaafd. In het bestemmingsplan is ruimte 

opgenomen om nieuwe langzaamverkeersverbindingen te realiseren.  
 
21.  Afschermende groenzones en tuinen aan de weg moeten voorkomen dat het plangebied haar 

groene karakter verliest.  
 

22.  Het intensieve deel van het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen wordt gezien als 
(her)ontwikkelingsgebied waar ruimte zal worden geboden voor een ruime diversiteit aan indoor 
en outdoor recreatievoorziening. 

 

4.2 Deelgebieden 
 

Deelgebied I Recreatiegebied de Maarsseveense Plassen  
• Continuering en versterking van de Maarsseveense Plassen als grootschalige recreatievoorziening 
met indoor en outdoor activiteiten.  
• Het op langere termijn veilig stellen van deze basisvoorziening voor brede lagen van de bevolking. 
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• Inpassing van het recreatiegebied in de omgeving gelet op landschap en ecologie, bestaande en 
toekomstige recreatieve ontwikkelingen, verkeersaspecten en omwonenden. 
• Het door middel van specifieke bestemmingen aanwijzen van verschillende gebieden voor intensieve 
en extensieve recreatie. 
• Handhaven van goede waterkwaliteit (klasse I) in de grote plas. 
• De parkeercapaciteit dient te kunnen voldoen aan de behoefte en dient binnen het recreatiegebied te 
worden gerealiseerd. 
• De ontsluiting voor snel- en langzaam verkeer dient te worden aangegeven. De bestaande 
ontsluitingspunten dienen te worden gehandhaafd. Voor de ontsluiting vanaf de Gageldijk wordt de 
mogelijkheid bezien van een alternatieve ontsluiting door de polder Binnenweg. 
• de mogelijkheid om rond te kunnen fietsen en wandelen dient te worden gewaarborgd en de 
bestaande ruiterpaden dienen te worden gehandhaafd.extensieve zone: 
• bebouwing niet toegestaan (m.u.v. schuilruimten, vogelobservatiehutten, toiletten, informatiepanelen 
e.d. van beperkte omvang);  
• bescherming van de aanwezige kwaliteiten zoals rust en groen.  
 
intensieve zone: 
• diversiteit aan indoor en outdoor recreatieve functies op en nabij de landtong, rond het strandbad, op 
de noordoever en rond het hoofdparkeerterrein waarbij niet meer dan 13.000 m2 (minder dan 1% van 
het totale recreatiegebied) aan bebouwing is toegestaan; Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen in 
het gebied vanuit verkeer, ecologie en milieu haalbaar zijn.  
• goede bereikbaarheid dient te zijn gewaarborgd;  
• beperkt aantal zelfstandige horecavestigingen (max. 2);  
• onderscheid in openbaar gebied en bedrijfsmatig te exploiteren gebieden;  
• dienstwoningen (max. 2).  
 
Deelgebied II De Kleine Plas en omstreken  
• Voorkomen dat de bebouwing teveel oprukt richting Kleine Plas door bebouwingsvlakken aan te 
geven binnen het bestaande bebouwingslint en geen bouwvlakken toe te staan direct grenzend aan 
de groenzone van de Kleine Plas.  
• Beschermen van de Kleine Plas en omliggende groenzone door een specifieke bestemming die 
bebouwing uitsluit (m.u.v. schuilruimten, vogelobservatiehutten, toiletten, informatiepanelen e.d. van 
beperkte omvang). 
• Beschermen van het zoddengebied tussen de Kleine Plas en de Tuinbouwweg en de zichtbaarheid 
van dit gebied vanaf de Kleine Plas en de Tuinbouwweg waarborgen.  
• Agrarische functie handhaven met een beperkte mogelijkheid voor uitbreiding van bestaande 
glastuinbouwbedrijven. Geen mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe agrarische bouwvlakken 
en kassenpercelen.  
• De bestaande detailhandel en bedrijven positief bestemmen als dat ruimtelijk en milieuhygiënisch 
mogelijk is; nieuwe ontwikkelingen in dit kader uitsluiten; geen ruimte bieden voor uitbreiding van de 
bestaande bedrijfsactiviteiten.  
 
Deelgebied III Het Maarsseveense zoddengebied  
• Beschermen van het zoddengebied door een beschermende bestemming die nieuwe bebouwing uit 
sluit.  
• Meer zicht creëren (bijvoorbeeld vanuit het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen) op de 
polder Maarsseveen en bestaande doorzichten op de polder Maarsseveen en Molenpolder 
waarborgen.  
• In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie route is een extensief wandelpad (”laarzenpad”) 
aangelegd op de waterkering tussen de polder Maarsseveen en de Herenweg. De NHW verdient extra 
aandacht in het plangebied.  
• De bestaande bedrijfsfunctie aan de Oude Dijk positief bestemmen en nieuwe bedrijven uitsluiten.  
• De verkeersbestemming voldoende ruim aangeven zodat herprofilering van de weg mogelijk is en de 
bermen ingericht kunnen worden als parkeerhavens.  
• De bestaande zelfstandige recreatieverblijven die onder het overgangsrecht van het vorige 
bestemmingsplan vielen, indien mogelijk, positief bestemmen waarbij de provinciale richtlijn van 
200m3 voor een recreatieverblijf niet mag worden overschreden.  
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Deelgebied IV De Kleine Kern  
• De verkeersbestemming voldoende ruim aangeven zodat herprofilering van de weg mogelijk is en de 
bermen ingericht kunnen worden als parkeerhavens.  
• De nog aanwezige weilanden een bestemming geven die de openheid waarborgt.  
• Handhaven van de bestaande bomenstructuur langs de Westbroekse Binnenweg.  
• De doorzichten richting Molenpolder waarborgen.  
• Het perceel de Westbroekse Binnenweg 24 en 26 betreft een detailhandelsbedrijf met dienstwoning. 
Vroeger was hier een kruidenierswinkel gevestigd maar een dergelijk bedrijf heeft in deze omgeving 
geen bestaansrecht meer. Dit perceel is daarom bestemd voor woondoeleinden. Het is wenselijk het 
bestaande pand te laten staan, omdat het karakteristiek is voor de omgeving. De nieuwe dienstwoning 
mag als woning worden gebruikt en in de voormalige winkel mag een woning worden gerealiseerd. De 
twee naastgelegen percelen met de bestemming tuin dienen open te blijven vanwege het vrije zicht 
naar de Maarsseveense Plassen en vanaf de Maarsseveense Plassen naar de Molenpolder. De al 
jaren bestaande snackkiosk is opgenomen in het bestemmingsplan.  
 

Ten aanzien van de verblijfsrecreatieterreinen en losse recreatieverblijven  
• De bestaande permanente bewoning is onder het persoongebonden overgangsrecht gebracht. In dit 
overgangsrecht is een peildatum genoemd.  
• Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de terreinen en de losse recreatieverblijven die 
niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur vallen om onder strikte voorwaarden te komen tot een 
woonbestemming. 1 van de voorwaarden is dat de bestaande bouwmassa niet mag toenemen. In dit 
kader hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden en is een stedenbouwkundige studie gemaakt 
die allen onderdeel uitmaken als bijlage bij dit bestemmingsplan. Uit deze onderzoeken blijkt dat het 
hier een in potentie haalbaar project betreft. Verder wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in 
de toelichting.  
• De gemeente zal uitvoering geven aan de notitie (brand)veiligheid en het daaruit voortvloeiende 
actieplan.  
• De gemeente zal geen ruimte meer bieden voor nieuwe of uitbreiding van bestaande 
verblijfsrecreatieve terreinen of nieuwe zelfstandige recreatieverblijven.  
• Ten aanzien van de maximale inhoudsmaat van recreatieverblijven vormt in eerste aanleg de 
bestaande inhoud als vervangende maat verder is aansluiting gezocht bij de provinciale regeling van 
200m3. Voorwaarde is wel dat dit niet strijdig is met de milieu- en natuurwetgeving. Het is niet 
toegestaan permanent te wonen in een recreatieverblijf tenzij de permanente bewoning valt onder het 
persoonsgebonden overgangsrecht. 
• De gemeente heeft een uitwerkingsbevoegdheid die permanente bewoning van de 

recreatiewoningen mogelijk maakt met een looptijd tot 28 december 2020. Dit volgt uit de eenmalige 
ontheffing van de provincie om de recreatieparken om te kunnen zetten naar permanente bewoning.  

 

Deelgebied V De polder Binnenweg  
• Agrarische functie handhaven met een beperkte mogelijkheid voor uitbreiding van bestaande 
glastuinbouwbedrijven. Geen mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe agrarische bouwvlakken 
en kassenpercelen.  
• De nog aanwezige weilanden en het open landschap richting Westbroek een bestemming geven die 
de openheid waarborgt, dus geen ruimte voor kassen e.d..  
• Middels een wijzigingsbevoegdheid een mogelijkheid opnemen een nieuwe recreatieve 
langzaamverkeersroute te realiseren waardoor een betere verbinding ontstaat tussen het Utrechtse 
deel van het Noorderpark (Gagelbos) en de Maarsseveense Plassen. Als deze nieuwe verbinding 
wordt gerealiseerd kan de aan de Gageldijk gelegen oostelijke toegang tot het recreatiegebied de 
Maarsseveense Plassen vervallen. Ook op dit perceel komt een wijzigingsbevoegdheid die het 
mogelijk maakt deze toegang te herinrichten met recreatief groen en een woning aansluitend aan de 
bestaande lintbebouwing. De gelden die vrijkomen uit de verkoop van de kavel zullen gebruikt worden 
voor de versterking van de recreatieve functie. De locatie nabij het fort de Gagel waar nu een in 
slechte staat verkerende sportaccommodatie staat kan in het kader van de wijziging een bestemming 
krijgen die ruimte biedt voor de vestiging van een bezoekerscentrum voor bezoekers van het 
Noorderpark met parkeervoorzieningen.  
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• Handhaven van de bestaande bomenstructuur langs de Westbroekse Binnenweg.  
• De bestaande (agrarisch aanverwante) bedrijven positief bestemmen. Waarbij rekening wordt 
gehouden met de realisering van de recreatieve langzaamverkeersroute.  
• In dit gebied tussen Westbroekse Binnenweg 86 c en 90 ligt een volkstuinencomplex van circa 3 
hectare met circa 5000 m2 aan bebouwing dat al tientallen jaren bestaat. Het complex is in de loop 
der jaren ernstig verwaarloosd en zorgde voor veel overlast voor omwonenden. De omwonenden 
klagen regelmatig bij de gemeente over dit complex. Gezien het feit dat het complex al tientallen jaren 
als volkstuincomplex wordt gebruikt is het gerechtvaardigd deze positief te bestemmen. Het is 
ruimtelijk echter veel wenselijker het complex in zijn geheel te saneren in ruil voor een woning met tuin 
in de lintbebouwing. Het achterste deel van de gronden kan dan een agrarische bestemming met 
landschappelijke krijgen. Daarom is in het bestemmingsplan het volkstuinencomplex weg bestemd en 
de mogelijkheid opgenomen 1 woning met tuin te realiseren.  
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5 Juridisch opzet van het plan  
 

5.1 Inleiding  
 

Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij 
behorende ministeriële regelingen, dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd, 
gepresenteerd en tevens digitaal uitwisselbaar gemaakt te worden. De regeling is afgestemd op de 
Wro, Bro en daarbij behorende ministeriële regelingen. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de 
uniformiteit binnen de gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. Het 
bestemmingsplan is tevens afgestemd op de terminologie en regelgeving zoals opgenomen in de op 1 
oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
  
Iedere functie in het plangebied is voorzien van een daarop toegesneden bestemming. In het 
bestemmingsplan is echter de nodige flexibiliteit ingebracht door middel van de opname van 
(algemene) afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Deze opzet biedt flexibiliteit voor perceelsgewijze 
ontwikkelingen die mogelijk zijn ingevolge de vigerende bestemmingsplannen en biedt tegelijkertijd 
rechtszekerheid voor de bewoners en gebruikers van de aangrenzende gebieden. De omvang van de 
diverse functies is verankerd in de bestemmingslegging. Door deze wijze van bestemmen zijn de 
functies ruimtelijk begrensd. 
  
Als leidraad voor onderhavig plan geldt het bestemmingsplan Hoornaar. Dit bestemmingsplan is 
recent vastgesteld. Het plan voldoet daarmee aan de laatste standaarden en richtlijnen. Het betreft 
een dorpskern en daardoor een vergelijkbare opgave. Om te zorgen voor uniformiteit en 
rechtsgelijkheid is gekozen om de in dit plan vastgelegde methodiek ook voor de dorpskern 
Noordeloos te gebruiken. Hierbij is de vergelijking met het bestaande bestemmingsplan gemaakt om 
te voorkomen dat bestaande planologische rechten niet worden wegbestemd. 
 
5.2 Opbouw regels 
 
De planregels behorende bij voorliggend plan, zijn opgebouwd in vier hoofdstukken. De definities van 
begrippen en de wijze van meten zijn opgenomen in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
bestemmingen en het daarbij toegestane gebruik. Het derde hoofdstuk bevat de algemene regels. 
Hoofdstuk 4 beschrijft tot slot de overgangs- en slotbepalingen. 

 
5.3 De bestemmingen 
 
In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen opgenomen. In deze paragraaf wordt in 
alfabetische volgorde kort ingegaan op de inhoud van de verschillende bestemmingen waarbij eerst 
alle enkelbestemmingen worden behandeld en vervolgens de dubbelbestemmingen conform de 
landelijke standaarden. In het bestemmingsplan is bewust een onderscheid gemaakt tussen de 
bestemmingen 'Wonen' en 'Woongebied'. Hieronder wordt daarop nader ingegaan. 
 
Agrarisch 
Deze bestemming is toegekend aan de agrarische gronden in het plangebied die een zodanig gebruik 
kennen dan wel hadden en behoren bij agrarische bedrijven in de omgeving van de Maarsseveense 
Plassen. 
 
Agrarisch met waarden 
Het beleid richt zich in deze gebieden op behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke- en 
cultuurhistorische waarden. Hier moet bij de bovengenoemde waarden met name gedacht worden 
aan de openheid van de graslanden en het strookvormige verkavelingspatroon met bijbehorende 
sloten. Op de bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
gerealiseerd met een maximale hoogte van 1.50 m. Voor de bouw van agrarische hulpgebouwen ten 
behoeve van de agrarische bedrijfsvoering kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen 
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wanneer dit voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of ontwikkeling noodzakelijk is. Ter bescherming 
en handhaving van de landschappelijke waarden is een stelsel van aanlegvergunningen opgenomen. 
Werken of werkzaamheden die gericht zijn op en noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het 
gebied of die uit het oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet ingrijpende betekenis zijn, zijn niet 
aanlegvergunningsplichtig. Tot slot is een ontheffing opgenomen voor de realisatie van een 
minicamping, waaraan enkele voorwaarden zijn gekoppeld. 
 
Bedrijf 
In het plangebied wordt ter plaatse van bestaande bedrijven de bedrijfsbestemming gehandhaafd met 
uitzondering van Tuinbouwweg 15 (die bestemming ‘Detailhandel’). Nieuwe bedrijfspercelen worden 
niet toegestaan. De bedrijvigheid heeft de bestemming 'Bedrijf', waarbij steeds een categorie uit de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' is aangegeven. De toelaatbaarheid van de bedrijven is 
bepaald, mede aan de hand van de ligging van de bedrijven in de directe omgeving van gevoelige 
functies. 
 
Detailhandel 
De bestemming detailhandel is toegewezen aan de gronden op de Tuinbouwweg 15 en 23. Op beide 
gronden is een tuincentrum gevestigd (op 23 met showtuinen). In de planregels betreft deze 
bestemming is vastgelegd dat op deze gronden geen supermarkt is toegestaan.    
 
Groen 
Hieronder vallen de openbare groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden 
alsmede nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen. Alleen bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zijn toegestaan. Parkeren binnen deze bestemming is niet toegestaan. 
 
Maatschappelijk 
De hier bestemde gronden (twee) zijn bedoeld voor verschillende maatschappelijke doeleinden, 
namelijk voor sociale, culturele, religieuze en educatieve doeleinden en voor overheidsvoorzieningen. 
Op de plankaart is aangegeven welke maatschappelijke functies er op de desbetreffende plaats is 
toegestaan. Het is niet toegestaan om een andere dan de aangegeven functies uit te oefenen. Een 
bedrijfswoning is hier niet toegestaan. 
 
Natuur 
De gronden ten zuiden van de Oude Dijk en ten westen van de Maarsseveense Vaart zijn als 
“Natuurgebied” bestemd. Behoud, versterking en/of ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen 
zijnde natuurwaarden (met name het zoddengebied) staat hier voorop. Er is een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen om deze waarden te beschermen, onder meer door 
beschoeiingen aanlegvergunningplichtig te maken. Op de in deze bestemming vallende gronden 
mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gerealiseerd, waarvan de hoogte niet 
meer dan 1.50 m mag zijn. Er is een uitzondering gemaakt voor een vogelobservatiehut (die mag 2.50 
m hoog zijn). Overigens is één vogelobservatiehut binnen gronden met de bestemming toegestaan. 
Dat betekent dat daar waar de gronden zijn voorzien van een natuurbestemming één hut mag worden 
gebouwd. Er kunnen dus in het gehele plangebied binnen de daar bestemde natuurgebieden 
meerdere vogelobservatiehutten worden gebouwd (binnen elk gebied met de natuurbestemming één). 
 
Recreatie – 1 
Deze bestemming is opgenomen voor bedrijven en organisaties in de recreatieve sector. Het gaat hier 
o.a. om het strand bij de plan. Op het strand (daar waar dat op de plankaart is aangegeven) zijn 
snackkiosken en toiletgebouwen buiten het bouwvlak toegestaan, maar bijvoorbeeld ook 
kampeermiddelen. Er zijn ook twee zelfstandige horecagelegenheden toegestaan. Dat mag alleen als 
op de plankaart een aanduiding “horeca” is opgenomen. De omvang en grootte, maar ook de 
categorie horeca van deze gelegenheden is begrensd. Daar waar de aanduiding “detailhandel” is 
opgenomen is detailhandel toegestaan en wel in diervoeder en dierbenodigdheden, hengelsport, 
ruitersport, hobby/creatief goederen, outdoorbenodigdheden en/of watersportbenodigdheden. Andere 
detailhandel is hier overigens ook niet toegestaan, met uitzondering dan weer van de al genoemde 
ondergeschikte detailhandel. Als op de plankaart een aanduiding “bedrijfswoning” staat is één 
bedrijfswoning ook toegestaan. Er is heel nadrukkelijk gekeken naar de uitbreidingscapaciteit. In 
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sommige gevallen is het op grond van verkeer of milieu niet mogelijk een recreatiebedrijf verder uit te 
breiden. Het bestaande oppervlakte vormt dan het uitgangspunt. In die gevallen is het maximale 
aantal m2 vastgelegd binnen de regels of op de plankaart. Aan de Herenweg 55 is het bedrijf Inn 
Style/Outdoorgevestigd dat in het gebied sportieve en recreatieve evenementen organiseert. Ten 
behoeve van het houden van evenementen is een aanduiding “evenemententerrein” op de kaart 
aangegeven.  
 
Op het strand en op plekken met de aanduiding voor evenementen mogen evenementen 
plaatsvinden.  
 
Uitgangspunt van deze bestemming is dat er bedrijven en organisaties in de recreatieve sector zijn 
toegestaan. Deze bedrijven en organisaties dienen zich te richten op de organisatie van sportieve en 
recreatieve evenementen. Het gebruik van de aanwezige zaalruimten voor zakelijke bijeenkomsten 
behoort tot de mogelijkheden mits het organiseren/aanbieden van sportieve en recreatieve 
evenementen en de gebruikmaking van de zaalruimten daarvoor als hoofdonderdeel van de 
bedrijfsvoering blijft bestaan.  
 
Daarnaast kan in een beperkt aantal gevallen de zaalruimten enkel voor zakelijke bijeenkomsten 
(congres/conferentie/vergadering) worden gebruikt waarbij het sportieve/recreatieve element niet 
direct aanwezig is. Het houden van bijvoorbeeld partijen en bruiloften is niet toegestaan. Uitgangspunt 
is en blijft dat bestaande en nieuwe bedrijven en organisaties hoofdzakelijk geënt zijn op het 
ondersteunen en aanbieden van recreatieve/sportieve activiteiten. 
 
Recreatie – 2 
Deze bestemming is opgenomen voor de bestaande volkstuinen. Per “kavel” is uitsluitend beperkte 
bebouwing ten behoeve van de bestemming toegestaan, zoals een kas en een berging. Het is niet 
toegestaan de bebouwingsmogelijkheden te cumuleren als er sprake is van een grote kavel. Het is 
ook niet toegestaan de volkstuin bedrijfsmatig te gebruiken. Verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn ook 
uitgesloten. Ten behoeve van de bouw van een kas met een oppervlakte van maximaal 50 m² is een 
speciale regeling opgenomen. 
 
Recreatie – 3 
Deze bestemming is opgenomen voor de ten noorden van de Maarsseveense plassen gelegen 
recreatieve verblijfsgebied. Bij het recreatiegebied zijn ondersteunende voorzieningen aanwezig, zoals 
bijvoorbeeld was- en toiletvoorzieningen en een receptiegebouw. Deze voorzieningen zijn (en moeten) 
gesitueerd (worden) binnen een het bestemmingsvlak.. Horecavoorzieningen zoals kantines zijn niet 
toegestaan. De recreatieverblijven zelf mogen een inhoud hebben van maximaal 200 m³. De verblijven 
staan op een “kavel” van ten minste 100 m². De bebouwingsdichtheid van de verblijven (hoeveel 
verblijven per …) is bepaald om het gebied niet “dicht te laten slibben”. Tevens is maximaal één 
bijgebouw dan wel overkapping toegestaan met een oppervlakte van maximaal 10 m². Ook de goot- 
en bouwhoogten zijn beperkt. Onder het recreatieverblijf mag geen kelder worden gerealiseerd.  
 
Het parkeren van recreanten en hun bezoekers moet op eigen terrein worden opgevangen. In het plan 
is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de recreatiebestemming per park om 
te zetten naar een woonbestemming. In de wijzigingsbevoegdheid zijn randvoorwaarden opgenomen 
om voldoende ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe woongebied te garanderen. Daarbij dient te worden 
voldaan aan onder meer parkeernormen, groenvoorzieningen en veiligheidsaspecten (waaronder het 
bouwbesluit).  
 
Ter bescherming van de zich op de gronden bevindende afschermende beplantingsstrook is een 
aanlegvergunningsstelsel opgenomen. 
 
Recreatie – 4 
De gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor zelfstandige recreatieverblijven voor 
verblijfsrecreatieve doeleinden. De recreatieverblijven mogen een inhoud hebben van maximaal 200 
m³. Tevens is maximaal één bijgebouw dan wel overkapping toegestaan met een oppervlakte van 
maximaal 10 m². Ook de goot- en bouwhoogten zijn beperkt. Onder het recreatieverblijf mag geen 
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kelder worden gerealiseerd. De recreatieverblijven mogen niet worden gebruikt ten behoeve van 
permanente bewoning. Wat daaronder wordt verstaan is bij het vorige artikel aangegeven.  
 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de R4 bestemming om te 
zetten naar een woonbestemming. De wijzigingsbevoegdheid mag alleen worden toegepast op 
gronden waarvoor niet de dubbelbestemming Waarde – Natuur geldt.  
 
Recreatie – 5 
De gronden van deze bestemming beslaan het gebied dat bestemd is voor recreatieve doeleinden, 
inclusief open picknickterreinen, fiets- en wandelpaden , een vogelobservatiehut etc. Om de in het 
gebied voorkomende natuurlijke en landschappelijke waarden te behouden en te beschermen is een 
aanlegvergunningsstelsel opgenomen. Deze waarden komen o.a. tot uiting in de openheid van 
graslanden, rietlanden en houtopstanden, kruidachtige vegetaties, bijzondere fauna en het 
verkavelingspatroon met bijbehorende sloten. 
 
Tuin 
Gronden die direct aan de openbare weg liggen en bijvoorbeeld bij een woning liggen (voor- of zijtuin) 
hebben de bestemming tuin gekregen (zie verder ook de bestemming “wonen”). Op deze gronden 
mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Burgermeester en 
wethouders kunnen echter voor de bouw van erkers en/of toegangsportalen aansluitend aan het 
hoofdgebouw (bijvoorbeeld de woning) tot een grondoppervlakte van niet meer dan 6 m² en een 
hoogte van 3 m, een ontheffing verlenen.  
 
Ter plaatse van de aanduiding "horeca" mag een snackkiosk worden geplaatst met een oppervlakte 
van maximaal 10 m² en een hoogte van maximaal 3 meter. Het betreft hier de legalisering van een 
bestaande (mobiele) snackkiosk. 
 
Verkeer 
De in het plangebied aanwezige openbare wegen en parkeervoorzieningen vallen onder de 
bestemming ‘Verkeer’. Hieronder vallen ook de parkeerplaatsen van het recreatiegebied. Binnen deze 
bestemming is tevens ruimte voor nuts-, groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
Ten behoeve van deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd. Deze bestemming richt zich op een groot deel van het openbaar gebied. De bestemming is 
globaal geformuleerd. De reden daartoe is dat de exacte ligging van de verschillende voorzieningen, 
zoals groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen etc. in dit kader niet relevant is. Het herinrichten van 
wegen kan daardoor op een eenvoudige manier geschieden, zonder dat een bestemmingsplan 
onwenselijke en ongefundeerde barrières oproept. 
 
Water 
Binnen deze bestemming zijn de grote Plas en de kleine Plas opgenomen, alsmede de watergangen 
in het plangebied. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen die ten dienste staan aan 
de bestemming, zoals constructies voor bruggen, kademuren en duikers, zijn toegestaan. 
 
Wonen 
Alle woningen in het plangebied, behalve diegene die bij een agrarisch bedrijf behoren of zijn 
aangeduid als bedrijfswoning bij een andere bestemming, hebben de bestemming “Wonen” gekregen.  
 
Binnen deze bestemming staat het wonen centraal. Naast wonen mag ook in de woning onder 
voorwaarden worden gewerkt. Bij het onderdeel “begrippen” van deze toelichting op de regels is daar 
bij stil gestaan. Een woning is een complex van ruimten, dat blijkens de indeling en inrichting bestemd 
is, voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden. Een huishouden wordt gevormd door één 
persoon of een groep personen die een huishouding voert. Daaronder valt niet het bedrijfsmatige 
verhuren van kamers.  
 
Dus er is geen sprake van één huishouden als meerdere (groepen) mensen in een woning of pand 
verschillende kamers huren (bijvoorbeeld studenten). Een huishouding is een regeling van het 
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huishouden, familieleven, huisgezin. De woonbestemming is op de plankaart aangegeven met een 
bouwvlak en (achter)erf.  
 
De tuin (of onbebouwd erf) is geregeld in een aparte bestemming ‘Tuin’. Het gaat dan meestal om de 
voor- en soms om de zijtuin. Naast de regeling voor hoofdgebouwen (dat is de woning), die in principe 
binnen het bouwvlak gebouwd moeten worden, is een regeling voor erfbebouwing (aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen) opgenomen. Dus naast dat in het bouwvlak mag worden gebouwd is 
op het erf (bij de woning) ook het een en ander aan bebouwing mogelijk.  
 
Het gezamenlijk grondoppervlak van erfbebouwing (dat zijn de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen) mag maximaal 50 m² zijn. Met een ontheffing van burgemeester en wethouders mag 
dit 80 m² worden, of 250 m², als sprake is van een voormalig agrarisch bedrijf en vaststaat dat de 
voormalige bedrijfsbebouwing op het perceel geheel zal worden gesloopt (ruimte voor ruimte regeling; 
zie bij artikel 3).  
 
Erfbebouwing moet qua afmetingen en inhoud ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Bij het 
bepalen van de grondoppervlakte worden alle bouwwerken meegerekend, dus ook de 
vergunningsvrije bouwwerken 
 
Dubbelbestemmingen 
 
Leiding – Gas 
De in het gebied gelegen gastransportleiding met een diameter van 12” en een druk van 40 bar is als 
dubbelbestemming in het plan opgenomen. In de regels is de minimale afstand van 4 m vastgelegd. 
Tevens is een stelsel van aanlegvergunningen opgenomen om te voorkomen dat door het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden de belangen worden geschaad. 
 
Waarde – Archeologie 2 
De voor 'Waarde - Archeologie -2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden 
van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden 
toegekende bestemmingen. Op deze gronden mag niet gebouwd worden, tenzij het om een van de 
uitzonderingen gaat zoals genoemd in de planregels onder artikel 19.2.2. 
 
Waarde – Archeologie 6 
De voor ‘Waarde - Archeologie 6’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond aanwezige 
archeologische waarden. Ook op deze gronden mag niet worden gebouwd, tenzij het om een van 
uitzonderingen gaat zoals genoemd in artikel 20.2.2. 
 
Waarde – Hollandse Waterlinie 
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse Waterlinie' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
 
Waarde – Natuur 
De op voor 'Waarde-natuur' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor behoud, versterking en/of 
herstel van de aan deze gronden eigen zijnde natuurwaarde. Secundair zijn deze gronden, bestemd 
voor de doeleinden als omschreven in het voor de betreffende bestemming geldende artikel, waarbij 
het bepaalde in dat artikel van overeenkomstige toepassing is. 
 
Waterstaat – Waterkering 
Gronden met deze dubbelbestemming zijn primair bestemd voor waterkering. Secundair zijn de 
gronden bestemd voor diverse andere bestemmingen. Pas indien blijkt dat bebouwing ten behoeve 
van secundaire bestemmingen de waterkering niet in onevenredige mate schaden kan toestemming 
worden verleend voor de bouw ervan. 
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6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
6.1 Inspraak en overleg 
P.M. 

6.2 Zienswijzen 
P.M. 



 Pagina 77 

Toelichting, Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., Stichtse Vecht 

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 
Onderhavig plan betreft consoliderend bestemmingsplan. Concluderend kan worden gesteld dat de 
economische uitvoerbaarheid niet relevant is. 
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1 Inleidende regels  

Artikel 1 Begrippen 
1.1 plan: 
het bestemmingsplan 'Maarseveense Plassen e.o. ' van de gemeente Stichtse Vecht; 

1.2 bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-OV01 met de bijbehorende regels (en eventuele 
bijlagen). 

1.3 verbeelding: 
de analoge verbeelding van het bestemmingsplan 'Maarseveense Plassen e.o.', nummer 
NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-OV01 danwel de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan 'Maarseveense Plassen e.o. ', nummer NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-
OV01; 

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: 
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het 
uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang 
in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden 
uitgeoefend; 

1.7 achtererfgebied 
erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 
m van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.8 afhankelijk woonruimte (i.v.m. mantelzorg): 
een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin 
een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

1.9 afvalinzamelsysteem 
geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken/voorzieningen ten behoeve van de inzameling 
van huishoudelijk afval, glas, papier, textiel en dergelijke. 

1.10 agrarisch aanverwant gebruik 
gebruik dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak 
bestaan uit het verlenen van diensten aan derden in de vorm van het houden van dieren en/of het 
telen en bewerken van gewassen, waaronder paardenpension/-houderij, dierenpension, manege en 
hoveniersbedrijven niet worden begrepen;  
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1.11 agrarisch bedrijf 
een bedrijf gericht op het voortbrengen van agrarische producten, door middel van het telen van 
gewassen en/of het houden van dieren, mits de exploitatie van deze bedrijven geheel of grotendeels 
gebonden is aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige gronden. O.a. intensieve veehouderijen, 
paardenpension/-houderij, dierenpension, manege en hoveniersbedrijven worden hier niet onder 
begrepen. Detailhandel mag uitsluitend plaatsvinden als niet-zelfstandige en ondergeschikt onderdeel 
van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde agrarische 
producten; 

1.12 agrarisch bedrijfsgebouw 
een gebouw, dat blijkens zijn aard en indeling voor een agrarisch bedrijf is bestemd, waaronder de 
agrarische bedrijfswoningen en kassen niet worden begrepen. 

1.13 agrarische bedrijfswoning 
een woning bij een (agrarisch) bedrijf, uitsluitend dienend voor de huisvesting van één (1) huishouding 
waarvan de huisvesting ter plaatse, gelet op de (agrarische) bedrijfsvoering noodzakelijk is; 

1.14 agrarisch beheer 
het beheren en onderhouden van gronden, gericht op het voortbrengen van producten en behoud en 
herstel van het cultuurlandschap door middel van het telen van gewassen en/of het (hobbymatig) 
houden van dieren. Intensieve vormen van agrarische productie en (boom)kwekerijen zijn niet 
toegestaan; 

1.15 agrarisch educatief bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten en landschapsbeheer door middel van het 
telen van gewassen en/of het houden van dieren, waarbij de bedrijfsvoering mede een educatief 
karakter heeft zoals een museumboerderij, kaasboerderij of kinderboerderij; 

1.16 agrarisch loonbedrijf 
een bedrijf dat beschikt over gespecialiseerde machines en vakmensen die tegen betaling ter 
beschikking worden gesteld om werkzaamheden te verrichten voor agrarische bedrijven of 
werkzaamheden binnen de grond-, weg- en waterbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om oogstmachines 
(combines), graafmachines, kranen en dergelijke. Hier wordt geen aannemingsbedrijf bedoeld; 

1.17 agrarisch medegebruik 
gebruik van gronden gericht op (extensief) agrarisch gebruik waarbij het gebruik ondergeschikt is aan 
de hoofdfunctie van de gronden. 

1.18 agrarische hulpgebouwen 
buiten agrarische bouwvlakken gelegen gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf, zoals 
veldschuren, schuilgelegenheden voor vee en melkstallen; 

1.19 ambachtelijk bedrijf 
een bedrijf dat op originele, kleinschalige of traditionele wijze en grotendeels handmatig producten 
vervaardigd, verwerkt, bewerkt, installeerd of hersteld. Overwegend direct ten behoeve van de 
uiteindelijke gebruiker;  

1.20 ander bouwwerk 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.21 antenne-installatie 
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 
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1.22 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;  

1.23 architectonische waarde 
de authentieke kenmerken in de uiterlijke verschijningsvorm van bouwwerken welke eigen zijn aan 
een bepaalde kunsthistorische stijlperiode of een bouwvorm, welke karakteristiek is aan gebouwen uit 
een bepaalde streek, waarbij in hoofdzaak gelet wordt op onder meer de uitwendige hoofdvorm van 
een gebouw, bepaald door grondoppervlak, goothoogte, dakhelling, nokrichting en -hoogte en de 
gevelindeling; 

1.24 atelier 
werkplaats van een beeldend kunstenaar, waarbij detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van 
ter plaatse vervaardigde producten is toegestaan; 

1.25 bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.26 bed en breakfast 
een activiteit ondergeschikt aan een woning die gerund wordt door de eigenaren tevens bewoners van 
de betreffende woning, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kortdurend toeristisch 
nachtverblijf in combinatie met het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten; 

1.27 bedrijf 
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren, verhandelen en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen. Detailhandel mag uitsluitend 
plaatsvinden als niet-zelfstandige en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van 
verkoop c.q. levering van goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende 
handelingen van het bedrijf; 

1.28 bedrijf aan huis 

1.29 bedrijf in de recreatieve sector 
bedrijven/organisaties die een duidelijke relatie hebben met de recreatieve en sportieve sector, met 
uitzondering van horecaondernemingen;    

het betreft hier bedrijven/organisaties die: 

• de recreatieve activiteit ondersteunen, zoals bezoekerscentra, VVV kantoren, fiets- , skeeler- 
en kanoverhuurbedrijven;  

• een recreatieve activiteit aanbieden, zoals sauna's/welnesscentra, duikscholen, surfscholen, 
survivalactiviteiten, zwembaden, indoorskicentra, fitnessbedrijven, sportscholen en een 
evenementenlocatie/-bureau;  

Ondergeschikte aan de bedrijfsvoering gelieerde horeca en detaihandel is toegestaan; 

1.30 bedrijfsgebouw 
een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd om te worden gebruikt als 
bedrijfsruimte; 
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1.31 bedrijfsverzamelgebouw 
een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw op een onverdeeld bouwperceel, waarin drie of meer 
bedrijven zijn gevestigd. In een bedrijfsverzamelgebouw mogen alle toegelaten milieucategorieën 
worden gevestigd, inclusief kantoren waarbij maximaal 1/3 van het bedrijfsvloeroppervlak van een 
bedrijfsverzamelgebouw in gebruik mag zijn ten behoeve van kantoren. 

1.32 bedrijfswoning 
een woning in of bij een gebouw of op dan wel bij een terrein bestemd voor een huishouding waarvan 
huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering in overeenstemming met de bestemming, noodzakelijk is; 

1.33 beeldkwaliteit 
alle aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelijke omgeving en 
objecten in die omgeving (waaronder de cultuurhistorische en landschappelijke waarden); 

1.34 beroep aan huis 
een dienstverlenend beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de 
gebruiker van een woning in die woning of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, horeca, kinderdagverblijven, 
seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven en (personen)transport vallen hier niet onder. 

1.35 bestaand (in relatie tot bebouwing) 
bebouwing aanwezig ten tijde van de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bedoelde ter 
inzage legging van het (ontwerp) bestemmingsplan; 

1.36 bestaand (in relatie tot gebruik) 
gebruik dat bestaat ten tijde van het in werkingtreden van het bestemmingsplan; 

1.37 bestaande situatie 

a. bij bebouwing: een legaal bouwwerk dat op het moment van ter inzagelegging van het 
ontwerp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd 
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip 
van de ter inzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders bepaald;  

b. bij gebruik: het legale gebruik dat bestaat op het moment dat het plan rechtskracht heeft 
verkregen, danwel nadien kan worden gebruikt krachtens een verleende vergunning, tenzij in 
de regels anders bepaald. 

1.38 bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.39 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.40 bezoekerscentrum 
informatiecentrum in een recreatiegebied, culturele instelling, een natuurpark e.d.; 

1.41 bijbehorend bouwwerk 
een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, 
met een dak. 
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1.42 bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten vernieuwe of veranderen van een standplaats; 

1.43 bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.44 bouwlaag 
een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij 
benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de 
begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder indien deze lager zijn dan 2,1 m en niet 
normaal beloopbaar zijn;  

1.45 bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;  

1.46 bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.47 bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.48 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; 

1.49 caravan opslagbedrijf/caravanstalling 
Een caravan opslag bedrijf is een opslagbedrijf voor (recreatie)objecten die niet langdurig vrij op de 
openbare weg geplaatst mogen worden. Behalve caravans is het ook toegestaan aanhangwagens, 
boten op trailer, campers, vouwwagens, auto`s en motoren te stallen. Tevens is het toegestaan 
kleinschalige onderhouds en controle werkzaamheden te verrichten; 

1.50 cultuurhistorische waarde 
de aan een (samenstel van) 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;  

1.51 dagrecreatie 
recreatie in de vorm van een dagje uit zonder overnachting ter plaatse; 

1.52 detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of 
leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een bedrijfs- of beroepsactiviteit;  

1.53 dienstverlening 
een (naar openingstijden grotendeels) met een winkel vergelijkbare onderneming die is gericht op het 
verlenen van diensten aan particulieren, zoals reisbureaus, kapsalons, banken en (para) medische 
dienstverlening zulks met uitzondering van horecaondernemingen en seksinrichtingen/prostitutie; 
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1.54 dierenpension 
een onderneming, gericht op bewaring van huisdieren, hieronder vallen onder meer dierenasiels en 
hondenkennels; 

1.55 ensemble 
een bebouwingscluster waarvan de losse onderdelen een visuele relatie hebben met elkaar en zo in 
de ruimtelijke architectonische zin een samenspel vormen; 

1.56 erf of erven 
een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een (hoofd)gebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de bestemming deze 
inrichting niet verbiedt; 

1.57 erfbebouwing 
functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door zijn ligging, 
constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande gebouwen of andere 
overdekte bouwwerken; 

1.58 erotisch getinte horeca 
een onderneming die is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
erotisch- pornografische aard waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een 
seksautomatenhal; 

1.59 evenementen 
een één of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals 
sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, thematische beurzen en markten; 

1.60 evenemententerrein 
een terrein geschikt voor het houden van evenementen; 

1.61 extensief recreatief medegebruik 
recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en daarmee gelijk te 
stellen activiteiten (met uitzondering van rust- en picknickplaatsen met bijbehorend meubilair), dat 
geen specifiek beslag legt op de ruimte, behoudens ruimtebeslag door voet-, fiets- en ruiterpaden; 

1.62 fte 
fulltime equivalent: de rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of personeelssterkte wordt 
uitgedrukt; een fte is een volledige werkweek van 38 uur; 

1.63 gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.64 geluidgevoelig object 
bewoning of een andere geluidsgevoelige functie (of de gebouwen en terreinen die daartoe dienen) 
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder; 

1.65 grondgebonden agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf dat overwegend afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende gronden als 
agrarisch productiemiddel; 
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1.66 groothandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan 
wel aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending in de uitoefening 
van een bedrijfs- of beroepsactiviteit; 

1.67 hobbymatig agrarisch gebruik 
het uitoefenen van agrarische activiteiten, niet zijnde uit hoofde van een volwaardig agrarisch bedrijf, 
waarvoor vanwege de beperkte omvang geen melding- of vergunningplicht op grond van het 
Activiteitenbesluit geldt; 

1.68 hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, 
gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

1.69 hoogtescheidingslijn 
een op de verbeelding binnen een bouwvlak aangegeven lijn waarmee de scheiding tussen twee 
binnen dat bouwvlak aangegeven hoogteaanduidingen wordt weergegeven; 

1.70 horeca(onderneming) 
een onderneming die in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, het 
verstrekken en/of ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van 
zaalaccommodatie.   

De volgende specifieke vormen worden onderscheiden, waarbij in het kader van dit bestemmingsplan 
geen discotheken of (soft)drugverstekkende gelegenheden zijn toegestaan. Bij de begrippen is een 
categorie-indeling aangegeven welke in de regels wordt gebruikt:   

Categorie h1: (winkel)ondersteunende horeca waaronder verstaan wordt: 

een onderneming, die qua openingstijden vergelijkbaar is met detailhandelsvestigingen, althans geen 
latere sluitingstijd dan 21.00 uur heeft, zoals een dagcafé, lunchroom, koffiecorner en ijssalon;  

Categorie h2: bed & breakfast, pensionbedrijf waaronder verstaan wordt: 

een activiteit ondergeschikt aan een woning die gerund wordt door de eigenaren tevens bewoners van 
de betreffende woning, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van toeristisch nachtverblijf voor 
korte tijd en waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten (daaraan) 
ondergeschikt is;   

Categorie h3: hotel waaronder verstaan wordt: 

een onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en eventueel het 
ondergeschikt exploiteren van zaalaccommodatie en het ondergeschikt verstrekken van voedsel en 
dranken;   

Categorie h4: restaurant/eetcafé waaronder verstaan wordt: 

een onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse 
en waarbij het verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is; alsmede tot het exploiteren van 
een ondergeschikte zaalaccommodatie; 
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Categorie h5: cafetaria/snackbar waaronder verstaan wordt: 

een onderneming gericht op het verstrekken aan de verbruiker van al dan niet ter plaatse bereide, 
kleine etenswaren, welke al dan niet ter plaatse kunnen worden gebruikt;   

Categorie h6: zaalaccommodatie waaronder verstaan wordt: 

een onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het houden van 
bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en andere vergaderingen 
en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is;   

Categorie h7: café/bar waaronder verstaan wordt: 

een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van een hotel, restaurant of 
zaalaccommodatie voorkomende bedrijvigheid, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van 
dranken voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van maaltijden daaraan ondergeschikt is;   

Categorie h8: discotheek/dancing waaronder verstaan wordt: 

een uitgaansgelegenheid bestaande uit één of meerdere bars en een plek waar je kunt dansen op of 
luisteren naar (live)muziek. 

1.71 hoveniersbedrijf 
een onderneming, geen tuincentrum zijnde, die gericht is op de aanleg en onderhoud van tuinen, 
parken en plantsoenen alsmede op de levering van producten daartoe; 

1.72 huishouden 
persoon of groep personen die een huishouding voert, niet zijnde bedrijfsmatige kamerverhuur; 

1.73 Intensieve recreatie 
een vorm van vrijetijdsbesteding, gericht op ontspanningsmogelijkheden waarvoor veel voorzieningen 
nodig zijn en waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek deelnemen; 

1.74 kampeerboerderij 
een boerderij (agrarisch bedrijf) waarvan een gedeelte is ingericht en geschikt is voor derden om te 
kunnen overnachten; 

1.75 kampeermiddel 
Niet als bouwwerk aan te merken object zoals een tent, vouwwagen, kampeerauto of caravan (met 
uitzondering van een stacaravan) of hiermee gelijk te stellen onderkomen dat bested is voor tijdelijk 
recreatief verblijf en waarbij de gebruikers hun onderkomen elders hebben; 

1.76 kantoor 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden 
die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen / het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij 
afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord worden gestaan en geholpen; 

1.77 kap 
een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk waarbij bij een horizontale projectie ten minste 
50% van het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken; 
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1.78 karakteristiek 
een onroerend monument, gebouw, bouwwerk of beplanting 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; 

1.79 kassen 
bouwwerken geheel of grotendeels van glas of ander lichtdoorlatend materiaal en hoger dan 1 m 
plastic boogtunnels tot een bouwhoogte van 1.00 m zijn hier niet onder begrepen;  

1.80 kavelweg 
voor agrarisch gebruik bestemde wegen ten behoeve van de ontsluiting van percelen of kavels, met 
een niet-doorgaand karakter; 

1.81 kelder 
een grotendeels ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorend 
bovengronds bouwwer; 

1.82 kelderingang 
een constructie die dient voor de toegang tot een kelder; 

1.83 kelderkoekoek 
een uitgebouwde constructie van beperkte omvang aan de buitenzijde van de kelderwand die dient 
voor daglichttoetreding en/of ventilatie van de kelder. Als uitgebouwde bak wordt het ook wel een 
lichtkolk of vossengat genoemd, een lange doorgaande koekoek ook wel een wolfskuil; 

1.84 kunstwerk 
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, 
zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een 
daarmee gelijk te stellen voorziening; 

1.85 kwetsbaar objectief 

a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare objecten;  
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen, bejaardenhuizen en 
verpleeghuizen;  

c. scholen;  
d. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;  
e. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de 

dag aanwezig zijn, zoals: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer 
dan 1.500 m2 per object;  

f. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 
vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak 
van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een 
supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;  

g. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 
gedurende meerdere aaneengesloten dagen. 

1.86 landschappelijke waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch en/of ecologisch 
en/of geomorfologisch opzicht; 

1.87 ligplaats 
een plaats voor het aanleggen van vaartuigen; 
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1.88 maatschappelijk voorzieningen 
zijn gebaseerd op de maatschappelijke taakstelling van de overheid en worden meestal uitgevoerd 
door vrijwilligersorganisaties , zelfstandige instellingen die de overheid financiert/subsidieert op basis 
van prestatieafspraken of professionele (welzijns)stichtingen. Het betreffen overwegend educatieve-, 
medische-, welzijns-, levensbeschouwelijke- en zorgvoorzieningen (waaronder opvang voor o.a. 
kinderen, ouderen en gehandicapten) en openbare dienstverlening, met bijbehorende ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

1.89 manege 
een bedrijf dat is gericht op het bieden van paardrijdmogelijkheden en het geven van instructie aan 
derden en daarvoor paarden en/of pony's houdt, in combinatie met een of meer van de volgende 
hiermee samenhangende activiteiten of voorzieningen: het in pension houden van paarden, en/of 
pony's, ondersteunende horeca (kantine en foyer e.d.), verenigingsaccommodatie, en het houden van 
wedstrijden en of andere evenementen.  

1.90 mantelzorg 
het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die 
hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak; 

1.91 naturwaarden 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied; 

1.92 nevenactiviteit 
een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€) als de effecten op 
het woon- en leefklimaat; 

1.93 normaal onderhoud, gebruik en beheer 
een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan 
van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt; 

1.94 oever 
waterkant langs rivieren, meren, kanalen enz.; 

1.95 ondergeschikte detailhandel 
detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel hebben en 
waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend 
ondergeschikt en gelieerd is aan de hoofdfunctie;  

1.96 ondergeschikte horeca 
horeca vanuit vestigingen/voorzieningen (niet zijnde horeca) waarbij deze functie aantoonbaar in 
ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend ondergeschikt en gelieerd is aan de hoofdfunctie zoals 
een kantine bij een sportaccommodatie; 

1.97 onderkomen 
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 
kampeermiddelen, woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken 
zijn aan te merken; 

1.98 ontsluitingsweg 
een weg, pad of doorgang die toegang verschaft tot een perceel; 
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1.99 opslagbedrijf 
Eén bedrijf, geen bedrijfsverzamelgebouw zijnde, dat ruimte aanbiedt aan bedrijven of particulieren 
voor de opslag van goederen en objecten die niet langdurig vrij op de openbare weg geplaatst mogen 
worden zoals caravans. Opslag van gevaarlijke stoffen, distributie-, overslag- en 
kantoorwerkzaamheden anders dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het opslagbedrijf, zijn 
niet toegestaan;  

1.100 paardenbak 
Niet overdekte piste voorzien van een bewerkte/aangepaste bodem, waar naast training en africhting 
van het paard eveneens toetsing van prestaties van de combinative paard en ruimter in diverse 
disciplines kan plaatsvinden; 

1.101 paardenfokkerij 
een agrarisch bedrijf dat uitsluitend is gericht op het fokken van paarden, de verkoop van gefokte 
paarden en het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij; 

1.102 paardenpension/-houderij 
Het houden van paarden en pony’s ten behoeve van verhuur en eigen gebruik, alsmede het bieden 
van gelegenheid aan derden om hun paarden en pony’s in pension te stallen en te weiden. Onder 
paardrijactiviteiten worden geen rijscholen en manages verstaan; 

1.103 paddock 
Een ruimte waar één of meerdere paarden ter ontspanning en naar eigen inzicht vrij kunnen bewegen; 

1.104 perceel 
afgedeeld stuk land of water, kavel; 

1.105 perceelsgrens 
een grenslijn tussen bouwpercelen onderling; 

1.106 permanente bewoning 
het gebruiken van een recreatieverblijf en/of kampeermiddel als hoofdverblijf. Onder hoofdverblijf 
wordt in dit verband verstaan: De plaats die feitelijk het centrum vormt van de sociale en 
maatschappelijke activiteiten van betrokkene. Van een hoofdverblijf is in ieder geval sprake indien de 
betrokkene gedurende een aaneengesloten periode van 180 dagen per kalenderjaar tenminste 2/3 
van die tijd het adres van het recreatieverblijf c.q. het kampeermiddel als woonadres in gebruik heeft; 

1.107 praktijkruimte 
een ruimte ten behoeve van de beoefenaren van vrije (aan huis verbonden) beroepen zoals 
medische, paramedische, administratieve, kunstzinnige, ontwerptechnische en daarmee gelijk te 
stellen beroepen; 

1.108 recreatie 
Activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en plezier en ontspanning als doel hebben. Recreatie kan 
bestaan uit dag- en verblijfsrecreatie; 

1.109 recreatieverblijf/ -object 
een gebouw, zoals een stacaravan, een chalet, mobilehome, trekkershut of een zomerhuis, dat 
bestemd is voor verblijfsrecreatie; 

1.110 sanitaire voorzieningnen 
bouwwerken ten behoeve van de lichamelijke verzorging, waaronder toiletgelegenheden, 
verkleedruimten en douches; 
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1.111 seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of daarmee naar de aard en 
omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 
van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval begrepen: 

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;  
b. een seksbioscoop of sekstheater;  
c. een seksautomatenhal;  
d. een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een 

sekswinkel; 

1.112 snackkiosk 
een al dan niet permanent bouwwerk met daarin een bedrijf gericht op het verstrekken aan de 
verbruiker voor het al dan niet ter plaatse gebruiken van al dan niet ter plaatse bereide, kleine 
etenswaren; 

1.113 standplaats 
een plek in het openbaar gebied waar ambulante handelaren een dagdeel, dag en/of een aantal 
dagen per week waren kunnen verkopen zoals een weekmarkt; 

1.114 steiger 
een aan de oever gekoppelde, deel of geheel boven het water gebouwde constructive o.a. ten 
behoeve van het aanleggen of afmeren van een vaartuig;  

1.115 straatmeubilair 
bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;  
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame 

(inclusief de reclame zelf);  
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud 

van niet meer dan 50 m³ en een hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder begrepen 
voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen;  

d. (ondergronds)afvalinzamelsystemen; 

1.116 tuinbouwbedrijf/glastuinbouw 
een bedrijf dat overwegend of uitsluitend gericht is op het telen van tuinbouwgewassen in de volle 
grond al dan niet met behulp van kassen; 

1.117 tuincentrum 
een tuincentrum is een winkel gespecialiseerd in de verkoop van tuinartikelen, bomen, planten (zowel 
tuinplanten als kamerplanten), bloemen, levende en dode huis- en tuingerelateerde artikelgroepen en 
een nevenassortiment dat onder andere bestaat uit vrijetijdsartikelen, dierproducten en 
streekproducten. Tevens opslag en verkoop van consumentenvuurwerk conform de daartoe 
benodigde omgevingsvergunning. 

1.118 verblijfsrecreatie 
recreatief nachtverblijf, waarbij overnacht wordt in kampeermiddelen en/of recreatieverblijven/-
objecten; 

1.119 volkstuin 
grond met een beperkte omvang, deel uitmakend van een complex, waarop hobbymatig voedings- en 
siergewassen worden geteeld uit het oogpunt van recreatie; 
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1.120 volwaardig agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf met tenminste de arbeidsomvang van één volwaardige arbeidskracht (die met die 
arbeid het hoofdinkomen geniet) waarbij sprake is van economisch rendabele productie; 

1.121 voorerf/voorerfgebied 
de gronden die behoren bij een hoofdgebouw en gelegen zijn voor de voorgevelrooilijn en die geen 
onderdeel uitmaken van het achtererfgebied; 

1.122 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; 

1.123 waterhuishoudkundige voorziening 
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en 
waterkwaliteit., waaronder duikers, stuwen, gemalen, inlaten en voorzieningen ten behoeve van 
berging en infiltratie van hemelwater; 

1.124 woning of wooneenheid 
een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van 
niet meer dan één huishouden; 

1.125 woonadres 

a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het 
adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;  

b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar 
verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten; 

1.126 zelfstandige horecagelegenheid 
een op zichzelf staande en openbaar toegankelijke horecagelegenheid die niet verbonden is aan een 
vestiging/voorziening zoals een pannenkoekenrestaurant; een kantine bij een duikschool wordt 
bijvoorbeeld niet gezien als een zelfstandige horecagelegenheid, maar als horeca ondergeschikt aan 
de hoofdfunctie; 

1.127 zorglandbouw/zorgboerderij 
een activiteit waarbij een agrarisch bedrijf naast het agrarisch beheer van de omringende gronden, 
ruimte biedt aan gepensioneerden, psychiatrische of terminale patiënten, gehandicapten, langdurig 
zieken of chronisch zieken om daar (eventueel voor langere tijd) te verblijven en eventueel mee te 
helpen binnen het bedrijf, conform het principe van een zorginstelling, hersteloord, hospis. Met 
uitzondering van de aanwezige bedrijfswoning zijn zelfstandige wooneenheden niet toegestaan 
binnen het complex. Onder zorglandbouw kan ook kinder- en naschoolse opvang worden verstaan; 

1.128 zorgvoorziening 
een uitvalsbasis voor (medische) zorgverlening en dienstverlening op het gebied van (medische) zorg 
zoals zorgservicepunten, opvang van o.a. kinderen, gehandicapten en ouderen, naschoolse opvang, 
bureau voor jeugd en gezin, consultatiebureaus en verhuur van hulpmiddelen; 

Artikel 2 Wijze van meten 
Bij het toepassen van deze regels wordt als volgt gemeten:   

1. algemeen:  
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bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn en op de schaal 
waarin het plan is vastgesteld. 

2. afstand:  

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
(bouw)perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

3. bebouwde oppervlakte van een bouwperceel, bouwvlak of ander terrein:  

buitenwerks boven peil, met dien verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen 
bouwwerken worden opgeteld.  

4. bedrijfsvloeroppervlakte (bvo):  

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, winkels of 
bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige dienstruimten, worden 
opgeteld.  

5. 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;  

6. bouwhoogte van een antenne-installatie:  

ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie;  

7. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie:  

tussen de voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne-
installatie.  

8. breedte van een bouwperceel:  

tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten in de bebouwingsgrens of (rooi)lijn.  

9. breedte van een bouwwerk:  

buitenwerks en/of het hart van scheidingsmuren en evenwijdig aan de betreffende gevel.  

10. dakhelling:  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.  

11. diepte van een bouwwerk:  

buitenwerks (en/of het hart van scheidingsmuren) en haaks op de betreffende gevel.  
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12. goothoogte van een bouwwerk:  

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel, met dien verstande dat bij een lessenaarsdak het laagste punt van het dak 
als goothoogte wordt aangemerkt.  

13. hoogte van een windturbine:  

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.  

14. horizontale diepte van een gebouw:  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.  

15. 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 de daken en dakkapellen.  

16. insteek van watergangen:  

vanaf de insteek die wordt gevormd door de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en het 
maaiveld.  

17. 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.  

18. oppervlakte van een overkapping:  

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.  

19. peil:  
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 

van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

hoogte van het oorspronkelijke aansluitende terrein ter hoogte van die hoofdtoegang 
bij voltooiing van de bouw;  

c. voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande 
aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van 
het gebouw;  

d. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het 
meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;  

e. voor een brug: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van het land- danwel 
bruggenhoofd.  

20. verticale diepte van een ondergronds bouwwerk:  

van het peil tot aan de bovenkant van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) 
bouwwerk.  
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21. Ondergeschikte bouwdelen  

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden stoepen, stoeptreden, trappen, 
funderingen, kelderkoekoeken, erkers, plinten, pilasters, kozijnen, gevel- en kroonlijsten, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en/of bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1,5 m bedraagt en overige ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van bouwgrenzen 
niet meer dan 0,5 m bedraagt.  
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2 Bestemmingsregels 
Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. grondgebonden veehouderijbedrijven, niet zijnde intensieve veehouderij;  
2. het beweiden van dieren;  
3. behoud, versterking en herstel van de openheid van graslanden, het slotenpatroon en de 

verkaveling van de gronden;  
4. extensief recreatief medegebruik;  
5. het trainen en berijden van paarden in een paardenbak;  
6. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is wonen toegestaan;  
7. ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw’ is tevens een glastuinbouwbedrijf toegestaan;  
8. ter plaatse van de aanduiding ‘hovenier’ is tevens een hoveniersbedrijf toegestaan;  
9. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding– veldschuur’ is tevens een 

agrarisch hulpgebouw toegestaan;  
10. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is de verkoop van groente, fruit en 

streekproducten toegestaan;  
11. ondergeschikte detailhandel in goederen, die ter plaatse worden vervaardigd of verwerkt, is 

toegestaan, voor zover deze detailhandel geen zelfstandig onderdeel vormt van de 
bedrijfsvoering; 

met de daarbij behorende: 

12. bouwwerken;  
13. erven;  
14. kavelwegen, voet- en fietspaden;  
15. groenvoorzieningen en water;  
16. bruggen, dammen en duikers;  
17. overige functioneel met de bestemming ‘Agrarisch’ verbonden voorzieningen. 

3.2 Bouwregels 
Op de in artikel 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat:  

1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of 
terreinafscheidingen en veekralen, uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken;  

2. in afwijking op het bepaalde onder sub 1 geldt dat per agrarisch bedrijf ten hoogste 2 
agrarische hulpgebouwen buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden, met dien 
verstande dat de grondoppervlakte van het agrarisch perceel waarop het hulpgebouw wordt 
gebouwd, ten minste 1 ha bedraagt en de afstand tot het bij het bedrijf behorende bouwvlak 
ten hoogste 500 m bedraagt;  

3. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwwerken en de 
voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning ten minste 1 m bedraagt;  

4. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 m bedraagt;  
5. de afstand van de gebouwen tot de insteek van een gemeenelijke watergang tenminste 3 m 

bedraagt;  
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6. de volgende maatvoering geldt: 

   
    max. aantal per 

bouwvlak of 
aanduiding 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw- 
hoogte 

1 bedrijfswoning  één, tenzij anders 
op de verbeelding 
is aangegeven ter 
plaatse van de 
aanduiding 
‘maximum aantal 
bedrijfswoningen’. 

  600 m³ 6 m 11 m 

2 Bijbehorende 
bouwwerken bij 
bedrijfswoning 

  50 m2 (per 
bedrijfswoning)  

  3 m*  
 

6 m 

3 bedrijfsgebouwen 
(niet zijnde kassen) 

  8000 m2   6 m 11 m 

4 bedrijfsgebouwen 
niet zijnde kassen 
ter plaatse van de 
aanduiding 
‘glastuinbouw’ 

  5000 m2   6 m  11 m  

5 kassen ter plaatse 
van de aanduiding 
‘glastuinbouw’ 

  2,50 ha    5 m  7 m  

     
6 agrarische 

hulpgebouwen 
buiten het 
bouwvlak 

twee 100 m² (per 
bedrijf)** 

  3 m 5  m 

7 mestsilo's         5 m 

   
8 kuilvoerplaten en 

sleufsilo’s 
        2 m 

9 overige silo's         15 m 

10 Installaties voor het 
duurzaam 
verwerken van 
mest en andere 
agrarische 
restproducten 

        15 m 

11 Windmolen één       15 m 

12 Erfafscheidingen  
voor de voorgevel 
van de 
bedrijfswoning en 
buiten het 
bouwvlak  

         
1 m  
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13 Erfafscheidingen  

binnen het 
bouwvlak  

        2 m 

14 veekralen          1,5 m 

15 overige 
bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

        3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de hoogte van 
de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

**indien dit noodzakelijk is voor een goede agrarische bedrijfsvoering 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Bedrijfsgebouwen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde 
artikel 3.2 sub 6 in ten behoeve van een hogere goothoogte en/of bouwhoogte van bedrijfsgebouwen 
met dien verstande dat:  

1. De goothoogte niet meer mag bedragen dan 7,5 m.  
2. De bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 m.  
3. De verhoging van de goot- en of bouwhoogte noodzakelijk is voor een verantwoorde 

bedrijfsvoering;  
4. De bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige landschapswaarden 

(open weidegebied, slotenpatroon en verkaveling). 

3.3.2 Afstand tot zijdelingse perceelsgrens 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde 
in artikel 3.2 sub 4 en artikel 3.2 sub 5 ten behoeve van het bouwen op geringere afstanden tot 
zijdelingse perceelsgrens of de gemene watergang, indien dit uit oogpunt van doelmatige agrarische 
bedrijfsvoering en/of bedrijfsontwikkeling noodzakelijk is en de bouw geen onevenredige afbreuk doet 
aan de landschapswaarden (open weidegebied, slotenpatroon en verkaveling).  

3.3.3 Ten behoeve van de vergroting van het maximale oppervlak van bijbehorende 
bouwwerken bij de bedrijfswoning. 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 sub 6 
ten behoeve van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak aan bijbehorende bouwwerken bij 
de bedrijfswoning tot 80 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende 
bouwwerken niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf 
bedraagt.  

3.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.  

2. hobbymatig agrarisch gebruik is toegestaan, waarvoor geldt dat de bestaande bebouwing niet 
mag worden uitgebreid;  

3. Buitenopslag anders dan ten behoeve van het krachtens de bestemming en aanduiding 
toegestane gebruik en buitenopslag hoger dan 4 meter, is niet toegestaan;  

4. Een bedrijfswoning is bedoeld voor één huishouding;  
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5. De aanduiding “glastuinbouw” in combinatie met de aanduiding “hovenier” geeft aan dat de 
kassen, bedrijfsgebouwen en gronden worden gebruikt voor de teelt van gewassen en de 
opslag van materiaal ten behoeve van het hoveniersbedrijf; 

3.4.1 Ten behoeve van de aanleg van paardenbakken, het trainen/africhten van paarden 
en uitoefening van de paardensport en bijbehorende voorzieningen 
Met betrekking tot het toestaan van paardenbakken, het toestaan van aan de paardenhouderij 
gerelateerde overige bouwwerken zoals stapmolens en paddocks, het africhten of trainen van 
paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak, gelden de volgende regels: 

1. de paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd mag worden, dan wel buiten het 
bouwvlak op de bestemming 'Agrarisch', indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op 
het bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden noodzakelijk 
is;  

2. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² mag bedragen, met dien verstande, 
dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming 'Wonen' gelegen is, de 
oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming 'Agrarisch' niet meer mag bedragen 
dan 800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming 'Wonen' gelegen 
gedeelte van de paardenbak;  

3. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 2.000 m² 
bedraagt;  

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan wel de 
bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan;  

5. per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan;  
6. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit mag betreffen;  
7. het aantal paarden ten hoogste 5 bedaagt;  
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen bouwperceel 

ten hoogste 50 m bedraagt;  
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt;  
10. er geen lichtmasten mogen worden gebouwd;  
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Ten behoeve van nevenfuncties 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en 3.4 ten 
behoeve van ten hoogste twee nevenfuncties, zoals opgenomen in tabel 3.1, met inachtneming van 
de volgende voorwaarden: 

1. De activiteiten vinden binnen het bouwvlak en binnen de bestaande bebouwing plaats.  
2. In afwijking van het bepaalde in sub 1 geldt dat de nevenfuncties 'kleinschalig kamperen' en 

'boerengolf' ook buiten het bouwvlak mogen plaatsvinden mits ze aansluitend aan het 
bouwvlak worden gerealiseerd.  

3. In aanvulling op het bepaalde in sub b geldt dat sanitaire voorzieningen uitsluitend binnen het 
bouwvlak mogen worden geplaatst.  

4. De nevenfuncties een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsvoering uit dienen te 
maken.  

5. Nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.  
6. Het wijzigen van de bestemming leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.  
7. De bestaande landschapswaarden zoals genoemd in lid 3.1 mogen niet onevenredig worden 

aangetast.  
8. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties in verhouding staan tot 

de capaciteit van de betrokken wegen.  
9. Parkeren dient op eigen erf plaats te vinden.  
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10. Het geen activiteiten betreffen uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende 
bijlage.  

11. Ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: kleinschalig kamperen is uitsluitend 
toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.  

12. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de kampeermiddelen een niet-
permanent karakter (tenten, toercaravans en dergelijke) bezitten.  

13. Ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: het aantal kampeermiddelen mag 
per agrarisch bedrijf ten hoogste 25 bedragen.  

14. Ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: er een beplantingsplan wordt 
overlegd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing.  

15. Ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: de afstand van kampeermiddelen 
tot geluidsgevoelige bestemmingen ten minste 50 m bedraagt.  

16. Ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen: permanente bewoning of 
huisvesting van (tijdelijke) werknemers niet is toegestaan. 

Tabel 3.1 Niet-agrarische nevenfuncties waarvoor het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning 
kan afwijken    
 
 
  Nevenactiviteiten 

1 Aan agrarische functies verwante bedrijven zoals 
dierenpension, agrarisch loonbedrijf, veehandelsbedrijf, 
hoefsmederij, hoveniers- en boomverzorgende bedrijven 

2 paardrijactiviteiten (paardenpension met paardenbak) 

3 Dagrecreatieve voorziening zoals kano-, roeiboot- of 
fietsenverhuur, speeltuin, kinderboerderij, kleinschalige 
horeca met terras, boerengolf (mag ook buiten het 
bouwvlak op het boerenland) 

4 Bezoekers- en cursuscentrum, ontvangstruimte, 
vergaderruimte 

5 expositieruimte/atelier, galerie 

6 Verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van logies 
met ontbijt (bed & breakfast), 
kampeerboerderij/kleinschalig kamperen 

7 museum 

8 Educatieve voorzieningen zoals een leerbedrijf of 
agrarisch- of milieu educatief centrum 

9 Sociaal en medische dienstverlening zoals een 
kinderdagverblijf, verpleegvoorziening, zorgboerderij, 
dierenkliniek, artsenpraktijk, kuuroord, dorpskamer, 
dorpswinkel 

10 Ambachtelijke landbouwproducten verwerkende 
bedrijven (streekprocucten) zoals kaas- en/of ijsmakerij, 
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imkerij of fruitverwerkende bedrijven en de verkoop van 
deze producten 

3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.6.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden van het bevoegd gezag de 
volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m²;  

2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  
3. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken of taluds;  
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen, aanleggen van drainage en het scheuren van 
grasland;  

5. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting. 

3.6.2 Uitzondering op het aanlegverbod 
Het bepaalde in artikel 3.6.1 is niet van toepassing op het uitvoeren normale 
onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van de bestemming 
en van andere werken en werkzaamheden, die uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn.  

3.6.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Het bepaalde in artikel 3.6.1 is slechts toelaatbaar, indien door die andere werken en/of 
werkzaamheden de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de gronden niet in 
onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, de versterking of 
het herstel van die waarde niet wordt verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde 
belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot uitkomst heeft, dat een 
omgevingsvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  

3.6.4 Advies 
Het bevoegd gezag verleent uitsluitend een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.6.1 na 
schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarde.  

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 
  

3.7.1 Wijzigingsbevoegdheid vormverandering bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen teneinde de vorm van een 
bouwvlak te wijzigen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. De vormverandering is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en/of de continuïteit van het 
bedrijf.  

2. De oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.  
3. Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen.  
4. De wijziging mag geen onevenredige toename van nadelige gevolgen opleveren voor het 

woon- en leefklimaat van omwonenden.  
5. De aanwezige landschapswaarden mogen niet wordt aangetast. 
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3.7.2 Ten beheove van het vergroten van een bouwvlak 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten 
van een bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch', met dien verstande dat:  

a. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak alleen toelaatbaar is, voor zover een 
doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;  

b. de noodzaak tot uitbreiding aangetoond dient te worden door middel van een 
bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom sloop en herbouw van 
bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort;  

c. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn;  
d. bouwvlakken vergroot mogen worden tot ten hoogste 1,5 ha;  
e. bouwvlakken ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw’ vergroot mogen worden tot 

ten hoogste 2 ha.  
2. Burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te beslissen, schriftelijk 

advies in bij een agrarisch deskundige met betrekking tot de vraag of aan het bepaalde 
onder 1 sub a en b wordt voldaan. 

3.7.3 Ten behoeve van 'Wonen'en 'Tuin' 
Burgemeester en wethouders zijn, indien sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging van een ter 
plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming van het betreffende agrarische bouwvlak te 
wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’, met dien verstande dat: 

1. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat het agrarische bedrijf de agrarische 
activiteiten geheel heeft beëindigd en uit een advies van een agrarisch deskundige blijkt dat er 
niet langer sprake is van een agrarisch bedrijf.  

2. het wijzigen van de bestemming niet leidt tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.  

3. het wijzigen van de bestemming aanvaardbaar is vanuit een oogpunt van een 
milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.  

4. door de situering van een woning de omliggende (agrarische) bedrijven niet beperkt mogen 
worden in hun bedrijfsuitoefening.  

5. de doeleinden van de bestemming (Agrarisch) waarin het agrarisch bouwvlak is gelegen, niet 
in onevenredige mate mag worden geschaad.  

6. de woning dient gerealiseerd te worden op de locatie van de voormalige bedrijfswoning.  
7. cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 

‘cultuurhistorische waarden’ behouden dienen te blijven;  
8. voldaan dient te worden aan de eisen die gelden ingevolge de Wet geluidhinder.  
9. er dient te worden voorzien in landschappelijke inpassing.  
10. de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 3.1, 

moeten worden behouden dan wel worden versterkt.  
11. indien de voormalige bedrijfsgebouwen en kassen, niet zijnde de agrarische bedrijfswoning, 

geheel worden gesloopt, het aantal nieuwe woningen mag worden gerealiseerd, zoals 
opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is cumulatie van sloop van kassen en 
bedrijfsgebouwen mogelijk is: 

Sloop oppervlakte 
kassen 

Aantal te bouwen  

woningen 
< 5.000 m  

2 

0 woningen 

5.000 – 10.000 m  

2 

1 woning 
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10.000 – 20.000 m  

2 

2 woningen 

> 20.000 m  

2 

3 woningen 

   
Sloop opp. agrarische 
bedrijfsgebouwen 

*  

Aantal te bouwen  

woningen 

< 1.000 m  

2 

0 woningen 

1.000 – 2.000 m  

2 

1 woning 

2.000 – 5.000 m  

2 

2 woningen 

> 5.000 m  

2 

3 woningen 

   

* Onder agrarische bedrijfsgebouwen wordt niet verstaan omgezette voormalige kassen  

3.7.4 Ten behoeve van vervolgfuncties 
Burgemeester en wethouders zijn, indien sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging van een ter 
plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming van het betreffende agrarische bouwvlak te 
wijzigen ten behoeve van een vervolgfunctie zoals is bedoeld in het beleidskader zoals verwoord de 
toelichting behorende bij dit bestemmingsplan, met dien verstande dat: 

1. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat het agrarische bedrijf de agrarische 
activiteiten geheel heeft beëindigd en uit een advies van een agrarisch deskundige blijkt dat er 
niet langer sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf;  

2. minimaal 50% van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt;  
3. het aantal woningen niet mag toenemen;  
4. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties in verhouding dient te 

staan tot de capaciteit van de betrokken wegen;  
5. de vervolgfunctie milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn;  
6. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven niet onevenredig worden beperkt;  
7. in afwijking van het bepaalde onder sub 3 de voormalige bedrijfswoning mag worden 

vervangen door een nieuwe woning; de bouwregels die in dit artikel zijn genoemd met 
betrekking tot de agrarische bedrijfswoning blijven onverkort van kracht. 
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Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. het beweiden van dieren;  
2. extensief recreatief medegebruik;  
3. behoud, versterking en herstel van de openheid van graslanden, het slotenpatroon en de 

verkaveling van de gronden;  
4. behoud, versterking en herstel van de landschapppelijke en cultuurhistorische waarden die 

betrekking hebben op de Nieuwe Hollandse Waterlinie;  
5. behoud, versterking en herstel van de aanwezige natuurwaarden;  
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – paardenstal' is tevens een 

paardenstal toegestaan;  
7. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – veldschuur’ is tevens een 

veldschuur toegestaan;  
8. ter plaatse van de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ is tevens cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing toegestaan.  

met de daarbij behorende: 

9. erven;  
10. kavelwegen, voet- en fietspaden;  
11. groenvoorzieninen en water;  
12. bruggen, dammen en duikers;  
13. overige functioneel met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ 

verbonden voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

1. Op de in artikel 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
ten dienste van de bestemming worden gebouwd;  

2. in afwijking van het bepaalde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding de volgende 
maatvoering: 

    max. aantal 
per bouwvlak 
of aanduiding 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw- 
hoogte 

1 Specifieke vorm van 
agrarisch- 
paardenstal 

één     3 m 6 m 

2 Specifieke 
bouwaanduiding - 
veldschuur 

één     pm pm 

3 Erf- en 
terreinafscheidingen 

        1 m 

4 veekraal         1,5 m 

5 Overige bouwwerken 
geen gebouwen 
zijnde 

        3 m 
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4.3 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.  

2. Buitenopslag anders dan ten behoeve van het krachtens de bestemming en aanduiding 
toegestane gebruik en buitenopslag hoger dan 4 meter, is niet toegestaan;  

3. Het bepaalde onder sub 2 is niet van toepassing op opslag van goederen ten behoeve van de 
krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik, dan wel bedrijfsvoering.  

4. De teelt van ruwvoeder anders dan gras is niet toegestaan.  
5. hobbymatig agrarisch gebruik is toegestaan, waarvoor geldt dat de bestaande bebouwing niet 

mag worden uitgebreid. 

4.3.1 Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 4.3 met betrekking tot het toestaan van paardenbakken, het toestaan van aan de 
paardenhouderij gerelateerde overige bouwwerken zoals stapmolens en paddocks, het africhten of 
trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak, gelden de volgende 
regels:  

1. de paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd mag worden, dan wel buiten het 
bouwvlak op de bestemming 'Agrarisch', indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op 
het bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden noodzakelijk 
is;  

2. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² mag bedragen, met dien verstande, 
dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming 'Wonen' gelegen is, de 
oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming 'Agrarisch' niet meer mag bedragen 
dan 800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming 'Wonen' gelegen 
gedeelte van de paardenbak;  

3. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 2.000 m² 
bedraagt;  

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan wel de 
bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan;  

5. per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan;  
6. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit mag betreffen;  
7. het aantal paarden ten hoogste 5 bedaagt;  
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen bouwperceel 

ten hoogste 50 m bedraagt;  
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt;  
10. er geen lichtmasten mogen worden gebouwd;  
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen.  
12. De bestaande landschapswaarden zoals genoemd in artikel 4.1 mogen niet onevenredig 

worden aangetast.  

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m²;  
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2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  
3. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken of taluds;  
4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen, aanleggen van drainage en het scheuren van 
grasland;  

5. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting. 

4.4.2 Uitzondering op het aanlegverbod 
Het bepaalde in artikel 4.4.1 is niet van toepassing op het uitvoeren normale 
onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van de bestemming 
en van andere werken en werkzaamheden, die uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn.  

4.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Het bepaalde in artikel 4.4.1 is slechts toelaatbaar, indien door die andere werken en/of 
werkzaamheden de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de gronden niet in 
onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, de versterking of 
het herstel van die waarde niet wordt verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde 
belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot uitkomst heeft, dat een 
omgevingsvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  

4.4.4 Advies 
Het bevoegd gezag verleent uitsluitend een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 na 
schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarde.  
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Artikel 5 Bedrijf  
5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

1. bedrijven, zoals bedoeld in onderstaande tabel: 

  Straatnaam    Nummer 
   

bedrijf    aanduiding 
   

1 Oude Dijk    56    garagebedrijf    (sb-2)    

2 Tuinbouwweg    29    caravanstalling    (cs)    

3 Tuinbouwweg    33    houtbewerkend- en aannemersbedrijf    (sb-3)    

4 Westbroekse 
Binnenweg    

86a    opslagbedrijf, stalling, onderhoud, reparatie en verhuur 
van caravans    

(sb-1)    

5 Westbroekse 
Binnenweg    

52 a/b/c    opslag    (op)    

2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één (1) bedrijfswoning toegestaan;  
3. ter plaatse van de aanduiding 'nutsbedrijf' zijn de gronden tevens bestemd voor (openbare) 

nutsvoorzieningen.  
4. Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' is tevens een caravanstalling toegestaan met 

detailhandel direct verband houdende met stalling, onderhoud en reparatie van caravans, 
hieronder wordt niet begrepen de detailhandel in nieuwe of gebruikte caravans.  

5. risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zijn niet 
toegestaan.  

6. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.  
7. per bedrijf mag niet meer dan 40% van het bedrijfsvloeroppervlak voor niet zelfstandige 

kantooractiviteiten worden gebruikt.  
8. elk bedrijf dient te voorzien in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de 

parkeernormering geldt zoals in de bijlage van deze regels is opgenomen. 

met de daarbij behorende: 

11. bouwwerken  
12. erven;  
13. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
14. groenvoorzieningen en water;  
15. overige functioneel met bedrijven verbonden voorzieningen; 

5.2 Bouwregels 
Op de in artikel 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:   

ten aanzien van gebouwen:  

1. deze uitsluitend mogen worden gebouwd binnen op de verbeelding aangegeven 
bouwvlakken;  
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2. per bouwvlak is één (1) bedrijf toegestaan;  
3. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwwerken en de 

voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning ten minste 1 m bedraagt;  
4. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 m bedraagt;  
5. de afstand van de gebouwen tot de insteek van een gemeenelijke watergang tenminste 3 m 

bedraagt;  
6. de volgende maatvoering geldt: 

   
    max. aantal per 

bouwvlak of 
aanduiding 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw- 
hoogte 

1 bedrijfswoning  één, tenzij anders 
op de verbeelding 
is aangegeven ter 
plaatse van de 
aanduiding 
‘maximum aantal 
bedrijfswoningen’. 

  600 m³ 6 m 11 m 

2 Bijbehorende 
bouwwerken bij 
bedrijfswoning 

  50 m2 (per 
bedrijfswoning)  

  3 m*  
 

6 m 

3 bedrijfsgebouwen    Binnen het 
bouwvlak 

  6 m 11 m 

4 Erfafscheidingen  
voor de voorgevel 
van de 
bedrijfswoning en 
buiten het 
bouwvlak  

         
1 m  

 
 
 

   
5 Erfafscheidingen  

binnen het 
bouwvlak  

        2 m 

6 overige 
bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

        3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de hoogte van 
de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

5.3.1 Ten behoeve van de afstand tot zijdelingse perceelsgrens 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 5.2 sub 4 en artikel 5.2 sub 5 ten behoeve van het bouwen op geringere 
afstanden tot zijdelingse perceelsgrens of de gemene watergang, indien dit uit oogpunt van 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of bedrijfsontwikkeling noodzakelijk is en de bouw geen 
onevenredige afbreuk doet aan de landschapswaarden (open weidegebied, slotenpatroon en 
verkaveling).  
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5.3.2 Ten behoeve van de vergroting van het maximale oppervlak van bijbehorende 
bouwwerken bij de bedrijfswoning. 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 5.2 sub 6 ten behoeve van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak aan 
bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning tot 80 m², met dien verstande dat de gezamenlijke 
oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 50% van de oppervlakte van het 
aansluitend aan de woning gelegen erf bedraagt.  

5.3.3 Ten behoeve van het afwijken van de bouwgrenzen van bedrijfswoningen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 5.2 sub 1 voor het aanpassen van bouwgrenzen (niet zijnde 
bestemmingsgrenzen) van bedrijfswoningen, met de bijbehorende aanduiding voor 
bedrijfswoning, indien uitbreiding tot de maximaal toegestane inhoud van de bedrijfswoning wel 
toelaatbaar maar niet mogelijk is binnen de op de kaart aangewezen bouwvlakken.  

5.4 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens;  

2. het bepaalde in artikel 5.4 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten behoeve 
van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane bedrijfsvoering.  

3. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van ondergeschikte detailhandel (zoals 
bedoeld in artikel 1 van de regels).  

5.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de bestemming en aanduidingen, genoemd in artikel 5.1 te wijzigen in de 
bestemming 'Wonen' en 'Tuin' zoals bedoeld in de artikelen 18 en 15 van deze regels, met 
inachtneming van de voorwaarden dat:  

1. de bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd;  
2. de voormalige bedrijfswoning gehandhaafd blijft maar eventueel mag worden vervangen door 

een nieuwe woning;  
3. de voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde de bedrijfswoning, geheel zullen worden gesloopt 

en daarvoor in de plaats niet meer dan twee bijgebouwen bij de woning mogen worden 
gebouwd tot een maximale gezamenlijke oppervlakte van niet meer dan 250 m²,  

4. in afwijking van het bepaalde onder 3 is het toegestaan in ruil voor de totale sloop van de 
bedrijfsgebouwen, niet zijnde de bedrijfswoning, waarbij ten minste sprake moet zijn van 
1.000 m² aan bedrijfsgebouwen, 1 extra woning te realiseren waarbij het totaal aantal 
woningen binnen het wijzigingsplan op 2 komt (dat is inclusief de voormalige bedrijfswoning).   
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Artikel 6 Detailhandel 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. detailhandel, met uitzondering een supermarkt;  
2. ter plaatse van Tuinbouwweg 15 een een tuincentrum met showtuin.  

met de daarbij behorende:  

3. bouwwerken  
4. erven;  
5. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
6. groenvoorzieningen;  
7. nutsvoorzieningen;  
8. waterhuishoudkundige voorzieningen en waterlopen;  
9. overige functioneel met detailhandel verbonden voorzieningen zoals geldautomaten.     

6.2 Bouwregels 
Op de in artikel 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:    

ten aanzien van gebouwen:  

1. deze uitsluitend mogen worden gebouwd binnen op de verbeelding aangegeven 
bouwvlakken;  

2. per bouwvlak is één (1) bedrijf toegestaan;  
3. de afstand tussen bij de bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwwerken en de 

voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning ten minste 1 m bedraagt;  
4. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 m bedraagt;  
5. de afstand van de gebouwen tot de insteek van een gemeenelijke watergang tenminste 3 m 

bedraagt;  
6. de volgende maatvoering geldt: 

   
    max. aantal per 

bouwvlak of 
aanduiding 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw- 
hoogte 

1 bedrijfswoning  één, tenzij anders 
op de verbeelding 
is aangegeven ter 
plaatse van de 
aanduiding 
‘maximum aantal 
bedrijfswoningen’. 

  600 m³ 6 m 11 m 

2 Bijbehorende 
bouwwerken bij 
bedrijfswoning 

  50 m2 (per 
bedrijfswoning)  

  3 m*  
 

6 m 

3 bedrijfsgebouwen    Binnen het 
bouwvlak 

  6 m 11 m 

4 Erfafscheidingen  
voor de voorgevel 
van de 

         
1 m  
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bedrijfswoning en 
buiten het 
bouwvlak  

 
 

   
5 Erfafscheidingen  

binnen het 
bouwvlak  

        2 m 

6 overige 
bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

        3 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de hoogte van 
de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

6.3 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens;  

2. het bepaalde in artikel 6.3 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten behoeve 
van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane bedrijfsvoering.  
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Artikel 7 Groen 
7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. (openbaar) groen 

met de daarbij behorende: 

2. bruggen, waterhuishoudkundige voorzieningen en overige kunstwerken;  
3. groenvoorzieningen en water;  
4. verhardingen, bermstroken, wegen, voet- en fietspaden;  
5. speelvoorzieningen;  
6. kunstobjecten en straatmeubilair;  
7. overige functioneel met de bestemming “Groen” verbonden voorzieningen.  

7.2 Bouwregels 
Op de in artikel 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken en speelvoorzieningen, geen 
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien 
verstande, dat:  

1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan 1.50 m;  
2. de hoogte van overige bouwwerken en speelvoorzieningen geen gebouwen zijnde niet meer 

bedraagt dan 5 m. 

7.3 Specifieke gebruiksregels 
Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden de gronden te 
gebruiken voor het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.  

7.4 Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 7.1 sub 1 voor het aanleggen van parkeerplaatsen en het gebruik daarvan, met 
dien verstande dat deze parkeerplaatsen niet in de plaats mogen komen van speelvoorzieningen en 
kunstobjecten.  
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Artikel 8 Maatschappelijk 
8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld in onderstaande tabel: 

  straatnaam nummer bedrijf aanduiding 

1 Westbroekse 
Binnenweg 

5 Overheidsvoorzieningen (sm - 1) 

2 Westbroekse 
Binnenweg 

14a Sociale, culturele, religieuze en educatieve 
voorzieningen 

(sm - 2) 

     
met de daarbij behorende: 

2. bouwwerken  
3. erven;  
4. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
5. groenvoorzieningen en water;  
6. overige functioneel met de bestemming 'Maatschappelijk' verbonden voorzieningen. 

8.2 Bouwregels 
Op de in artikel 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

1. ten aanzien van gebouwen: 
a. deze uitsluitend worden gebouwd binnen op de verbeelding aangegeven 

bouwvlakken;  
b. de goothoogte en hoogte van nieuw te bouwen gebouwen niet meer bedraagt dan 

respectievelijk 6 m en 10 m. 
2. ten aanzien van erfbebouwing: 

c. buiten het bouwvlak geen gebouwen zijn toegestaan. 
3. ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

d. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 
i. 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel;  
ii. 2 m op de overige gronden; 

e. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer bedraagt dan 3 
m. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 8.2 sub 1 onder b ten behoeve van een maximale goothoogte van 7 m en een 
maximale hoogte van 12 m, mits zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling 
noodzakelijk is en de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 
beeldkwaliteit.  
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8.4 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27  van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.  

2. het bepaalde in artikel 8.4 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten behoeve 
van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane bedrijfsvoering.  

8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden  

8.5.1 Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de navolgende andere werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren 
of te doen uitvoeren: 

1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;  
2. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen;  
3. het wijzigen van het profiel van sloten dan wel het graven of dempen hiervan;  
4. het aanbrengen van dammen of duikers;  
5. het aanleggen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  
6. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;  
7. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
8. het bebossen of kappen van bossen. 

8.5.2 Uitzonderingen 
Het in artikel 8.5.1 sub 1 tot en met 8 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor:  

1. normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
de bestemming;  

2. werken en werkzaamheden, welke uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

8.5.3 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 8.5.1 sub 1 tot en met 8 zijn slechts toelaatbaar, 
indien door de uit te voeren werkzaamheden de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van 
de gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, 
de versterking of het herstel van die waarden niet wordt verkleind en indien een afweging van de in 
het geding zijnde belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot uitkomst heeft, dat een 
aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  

8.5.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning als bedoeld in artikel 8.5.1 sub 1 tot en 
met 8 na schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.  

8.6 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de bestemming en aanduidingen, genoemd in artikel 8.1 te wijzigen in de 
bestemming 'Wonen' en 'Tuin' zoals bedoeld deze regels, met inachtneming van de voorwaarden dat 
de functie “maatschappelijke voorzieningen” ter plaatse is beëindigd.  



38 

 

Artikel 9 Natuur 
9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. de duurzame instandhouding van natuurgebieden;  
2. behoud, versterking en ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde 

natuurwaarden, in samenhang met de waterhuishouding, waaronder petgaten en legakkers 
(zodden), houtopstanden, rietlanden, kruidachtige vegetaties en poelen;  

3. het behoud van bestaande waardevolle doorzichten;  
4. extensief recreatief medegebruik;  
5. één (1) vogelobservatiehut.  

met de daarbij behorende: 

6. bruggen, waterhuishoudkundige voorzieningen en overige kunstwerken;  
7. groenvoorzieningen en water;  
8. nutsvoorzieningen en straatmeubilair;  
9. voet- en fietspaden;  
10. speelvoorzieningen;  
11. overige functioneel met de bestemming 'Natuur' verbonden voorzieningen. 

9.2 Bouwregels 

1. Op de in artikel 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met een hoogte van niet 
meer dan 1.50 m.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2 sub 1 bedraagt de hoogte van een 
vogelobservatiehut niet meer dan 2.50 m, waarbij de grondoppervlakte niet meer dan 10 m² 
bedraagt en de hoogte van speelvoorzieningen niet meer dan 5 m. bedraagt;  

3. De oppervlakte van steigers bedraagt niet meer dan 6 m² en de hoogte bedraagt niet meer 
dan 1 m. In afwijking daarvan bedraagt de lengte en diepte van bestaande steigers 
(waaronder begrepen herbouw of verbouw van bestaande steigers), voor zover deze groter 
zijn dan is dan bepaald in dit sub, niet meer dan de maatvoering zoals deze bestond op het 
tijdstip van ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. 

9.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 9.2 sub 1 voor:  

1. de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals voorzieningen voor rust- en 
verblijfspunten en informatiepanelen; de hoogte van deze bouwwerken bedraagt niet meer 
dan 2 m;  

2. de aanleg van bruggen. 

9.4 Specifieke gebruiksregels 
Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden bedoelde 
gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.  
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9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden  

9.5.1 Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de navolgende andere werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren 
of te doen uitvoeren: 

1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;  
2. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen;  
3. het wijzigen van het profiel van sloten dan wel het graven of dempen hiervan;  
4. het aanbrengen van dammen of duikers;  
5. het aanleggen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  
6. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;  
7. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
8. het bebossen of kappen van bossen. 

9.5.2 Uitzonderingen 
Het in artikel 9.5.1 sub 1 tot en met 8 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor:  

1. normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
de bestemming;  

2. werken en werkzaamheden, welke uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

9.5.3 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.5.1 sub 1 tot en met 8 zijn slechts toelaatbaar, 
indien door de uit te voeren werkzaamheden de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van 
de gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, 
de versterking of het herstel van die waarden niet wordt verkleind en indien een afweging van de in 
het geding zijnde belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot uitkomst heeft, dat een 
aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  

9.5.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning als bedoeld in artikel 9.5.1 sub 1 tot en 
met 8 na schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.  
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Artikel 10 Recreatie 1 
10.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. recreatie alsmede bedrijven en organisaties in de recreatieve sector.  
2. zelfstandige horeca in de categorie h1, h3, h4 en h5 zoals beschreven in artikel 1.  
3. trim- en survivalparcours;  
4. kantoor- en opslagruimte voor de beheerder van het totale recreatiegebied De 

Maarssenveense plassen;  
5. de gronden met de aanduiding 'strand' zijn tevens bestemd voor snackkiosken, sanitaire 

voorzieningen, kampeermiddelen, evenementen en maximaal 15 verblijfsrecreatieve objecten.  
6. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één (1) bedrijfswoning toegestaan.  
7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' is één (1) observatietoren 

toegestaan.  
8. één (1) kinderdagverblijf is toegestaan;  
9. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is één (1) zaalaccommodatie binnen de categorie h6 

zoals beschreven in artikel 1, toegestaan;  
10. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' is de grond tevens bestemd voor 

één (1) zend-/ontvangstinstallatie.  
11. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - intensieve recreatie' is tevens 

intensieve recreatie toegestaan. 

met de daarbij behorende: 

13. bouwwerken  
14. erven  
15. speelvoorzieningen  
16. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
17. groenvoorzieningen en water;  
18. bruggen, dammen en duikers;  
19. wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden;  
20. overige functioneel met de bestemming “Recreatie 1” verbonden voorzieningen. 

10.2 Bouwregels 
Op de in artikel 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

1. Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken tot het binnen dat 
bouwvlak aangegeven aantal m2.  

2. In afwijking op het bepaalde onder sub 1 geldt dat op de gronden met de aanduiding 'strand' 
snackkiosken, sanitaire voorzieningen en maximal 20 verblijfsrecreatieve objecten buiten het 
bouwvlak mogen worden gebouwd.  

3. De volgende maatvoering geldt: 

    max. aantal  max. 
oppervlak  

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouw- 
hoogte 

1 Gebouwen binnen het 
bouwvlak 

  5200 m2 

3800 m2 

4000 m2 

  6 m 

6 m  

10 m 

10 m 

10 m 
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2 Gebouwen en 
bouwwerken geen 
gebouwen zijnde 
binnen de “specifieke 
bouwaanduiding – 2” 

  2400 m2 

3700.m2 

  4 m  

4 m  

4 m 

4 m 

3 Binnen de aanduiding 
“strand” Snackkiosken  

5 50 m2   3 m 3 m 

4  Binnen de aanduiding 
“strand” sanitaire 
voorzieningen 

  500 m2   3 m 3 m  

5 Binnen de aanduiding 
“strand” 
verblijfsrecreatieve 
objecten 

15 Per object 

25 m2 

  3 m 6 m 

6 observatietoren 1       16 m 

7 Binnen de aanduiding 
“bedrijfswoning” 

1   600 m3 6 m 10 m 

8 Bijbehorend 
bouwwwerk bij 
“bedrijfswoning” 

  50 m2   3 m* 6 m 

9 Erf- en 
terreinafscheidingen 

        2,50 m 

10 Overige bouwwerken 
geen gebouwen zijnde 
waaronder speel- en 
survivalvoorzieningen 

        10 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de hoogte van 
de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning. 

10.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunnig af te wijken van het 
bepaalde in artikel 10.2 sub 3 voor gebouwen binnen het bouwvlak (m.u.v. bedrijfswoningen) tot een 
goothoogte van 7 m en een bouwhoogte van 12 m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering 
en/of -ontwikkeling noodzakelijk is en de bouw geen onevenredig afbreuk doet aan de ter plaatse 
aanwezige landschappelijke waarden. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan 
deze afwijkingsbevoedheid na schriftelijk advies van een deskundige op dit gebied.  

10.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

1. buitenopslag anders dan ten behoeve van het krachtens de bestemming en aanduiding 
toegestane gebruik en buitenopslag hoger dan 4 meter, is niet toegestaan;  

2. een bedrijfswoning is bedoeld voor één huishouden;  
3. ondergeschikte detailhandel, ondergeschikte horeca is toegestaan, voor zover deze 

detailhandel en horeca geen zelfstandig onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. 

10.4.1 Specifieke gebruiksregels ten aanzien van evenementen 
PM 
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Artikel 11 Recreatie 2 
11.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. volkstuinen, 

met de daarbij behorende:  

2. bouwwerken  
3. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
4. groenvoorzieningen en water;  
5. wegen, voet- en fietspaden;  
6. overige functioneel met de bestemming 'Recreatie 2' verbonden voorzieningen.  

11.2 Bouwregels 
Op de in artikel 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

1. per volkstuin met een oppervlakte van meer of gelijk aan 150 m² kassen, en bergingen mogen 
worden gebouwd, waarbij;  

2.  
a. de grondoppervlakte van kassen en bergingen gezamenlijk niet meer dan 25 m² 

bedraagt;  
b. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

3. in afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 sub 2 onder b ter plaatse van de aanduiding 
'kas' niet meer dan één (1) kas mag worden gebouwd met een oppervlakte van niet meer dan 
50 m2 en een goothoogte van niet meer dan 3 m;  

4. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan: 
a. 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel;  
b. 2 m op de overige gronden. 

11.3 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.  

2. het bepaalde in artikel 11.3 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 
behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik.  

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden de 
bouwwerken te gebruiken, al dan niet recreatief, voor of als nachtverblijf.  

11.4 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de bestemming en aanduidingen, genoemd in artikel 11.1 te wijzigen in de 
bestemming “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden”, zoals bedoeld in artikel 4 van deze 
regels.  
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Artikel 12 Recreatie 3 
12.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. verblijfsrecreatie,  
2. afschermend groen in een zone van 2 m, gemeten vanaf de bestemmingsgrens, behalve aan 

de zijde van de Westbroekse Binnenweg,  
3. waarbij geldt dat elk recreatieverblijf dient te voorzien in de noodzakelijke 

parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de parkeernormering geldt zoals in de bijlage van 
deze regels is opgenomen.  

4. ter plaatse van de aanduiding “horeca” is een restaurant/eetcafé en/of cafetaria/snackbar 
toegestaan, zoals bedoeld in horeca(onderneming) in artikel 1 van deze regels, met een 
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van 250 m². Elke horecagelegenheid dient te voorzien 
in de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de parkeernormering geldt zoals 
in de Bijlage van deze regels is opgenomen.  

met de daarbij behorende:  

5. recreatieverblijven en kampeermiddelen;  
6. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
7. groenvoorzieningen en water;  
8. wegen, voet- en fietspaden;  
9. overige functioneel met de bestemming “Recreatie 3” verbonden voorzieningen, zoals was- en 

toiletgelegenheden en receptie, met uitzondering van kantines/horeca, detailhandel en 
bedrijfswoningen.  

12.2 Bouwregels 
Op de in artikel 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat ondergronds bouwen niet is 
toegestaan en voorts, dat:    

ten aanzien van gebouwen: 

1. bedrijfsgebouwen (zoals was- en toiletgelegenheden en receptie) en recreatieverblijven 
worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak;  

2. de goothoogte en hoogte van bedrijfsgebouwen niet meer bedraagt dan respectievelijk 4 m en 
6 m;  

3. de goothoogte en hoogte van recreatieverblijven niet meer bedraagt dan respectievelijk 3 m 
en 5 m;  

4. de afstand tussen recreatieverblijven ten minste 5.00 m bedraagt;  
5. de inhoud van een recreatieverblijf niet meer bedraagt dan 250 m³ waarbij het perceel van het 

recreatieverblijf ten minste 150 m² bedraagt;  
6. één (1) bijgebouw dan wel overkapping bij een recreatieverblijf mag worden opgericht 

waarvan de oppervlakte niet meer dan 10 m² bedraagt en de goothoogte niet meer dan 2.75 
m; deze bijgebouwen en overkappingen mogen niet geplaatst worden binnen de zone zoals 
bedoeld in artikel 12.1 sub 2.  

ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

7. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan:  
a. 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel;  
b. 2 m op de overige gronden; 

8. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer bedraagt dan 2.50 m en 
van een pergola 2.70 m. 
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12.3 Afwijken van de bouwregels 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken 
van het bepaalde in artikel 12.2 sub 3  voor gebouwen tot een goothoogte van 6 m en een 
bouwhoogte van 10 m, indien zulks voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of –ontwikkeling 
noodzakelijk is en de bouw geen onevenredig afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 
beeldkwaliteit. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan deze 
afwijkingsbevoedheid na schriftelijk advies van een deskundige op dit gebied.  

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken 
van het bepaalde in artikel 12.2 sub 4 tot een afstand van 3 m tussen de recreatieverblijven, 
mits uit een advies van de brandweer blijkt dat is gewaarborgd dat wordt voldaan aan de 
eisen ten aanzien van de brandveiligheid;  

12.4 Specifieke gebruiksregels 
Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
recreatieverblijven en kampeermiddelen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente 
bewoning.  

12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden  

12.5.1 Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de navolgende andere werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren 
of te doen uitvoeren: 

1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;  
2. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen;  
3. het wijzigen van het profiel van sloten dan wel het graven of dempen hiervan;  
4. het aanbrengen van dammen of duikers;  
5. het aanleggen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  
6. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;  
7. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
8. het bebossen of kappen van bossen. 

12.5.2 Uitzonderingen 
Het in artikel 12.5.1 sub 1 tot en met 8 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor:  

1. normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
de bestemming;  

2. werken en werkzaamheden, welke uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

12.5.3 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 12.5.1 sub 1 tot en met 8 zijn slechts 
toelaatbaar, indien door de uit te voeren werkzaamheden de natuurwaarden en de landschappelijke 
waarden van de gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden 
voor het behoud, de versterking of het herstel van die waarden niet wordt verkleind en indien een 
afweging van de in het geding zijnde belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot 
uitkomst heeft, dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  
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12.5.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning als bedoeld in artikel 12.5.1 sub 1 tot 
en met 8 na schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.  

12.6 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de bestemming te wijzigen in 'Wonen' zoals bedoeld in artikel 18 van de regels 
van dit plan met inachtneming van de voorwaarden dat:  

1. de wijzigingsbevoegdheid alleen mag worden toegepast op gronden waarvoor niet de 
dubbelbestemming 'Waarde-natuur' geldt;  

2. geen nadelige gevolgen optreden voor de economische uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan;  

3. sprake dient te zijn van een verbetering in ruimtelijk opzicht, blijkens een door Burgemeester 
en wethouders goedgekeurd inrichtingsplan;  

4. de minimale grondoppervlakte van een perceel 150 m² bedraagt;  
5. parkeren voor bewoners en bezoekers op eigen terrein geschiedt, waarbij uitgegaan wordt 

van ten minste 1,6 parkeerplaats per woning;  
6. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing op een perceel niet meer bedraagt dan 50%, 

waarbij tevens geen uitbreiding van de gezamenlijke bestaande oppervlakte en bouwmassa 
van de bebouwing mag plaatsvinden;  

7. de goothoogte en hoogte van een hoofdgebouw niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m 
bedraagt;  

8. de goothoogte en hoogte van erfbebouwing niet meer dan respectievelijk 2,5 m en 4 m 
bedraagt;  

9. de maximale oppervlakte van erfbebouwing 10 m² bedraagt;  
10. voldaan wordt aan de Woningwet waarbij de woningen voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit voor bestaande bouw en in geval van gehele nieuwbouw voldaan wordt aan de 
eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouw;  

11. bebouwing achter (het verlengde van) de bebouwing langs de Westbroekse Binnenweg 
gebouwd dient te worden;  

12. wijziging van de bestemming milieuhygiënisch en vanuit brandveiligheid verantwoord is;  
13. op de terreinen 5% openbaar groen/water, inclusief speelvoorzieningen, aanwezig zijn;  
14. de wijzigingsbevoegdheid alleen wordt toegepast indien er overwegend sprake is van 

overgangsrechtelijke permanente bewoning;  
15. de wijzigingsbevoegdheid alleen wordt toegepast als het gehele park aan de eisen voldoet;  
16. de wijzigingsbevoegdheid voor 28 december 2020 als ontwerp ter inzage is gelegd.  
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Artikel 13 Recreatie 4 
13.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

1. verblijfsrecreatie,  
2. Waarbij geldt dat elke eigenaar of rechtsopvolger van een recreatieverblijf dient te voorzien in 

de noodzakelijke parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de parkeernormering geldt zoals in 
de bijlage van deze regels is opgenomen. Deze bepaling is niet van toepassing voor 
recreatieverblijven op de legakkers die niet per gemotoriseerd voertuig bereikbaar zijn. 

met de daarbij behorende: 

3. zelfstandige recreatieverblijven met bijbehorende erven;  
4. parkeervoorzieningen;  
5. groenvoorzieningen en water;  
6. overige functioneel met de bestemming 'Recreatie 4' verbonden voorzieningen. 

13.2 Bouwregels 
Op de in artikel 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat ondergronds bouwen niet is 
toegestaan en voorts, dat:  

ten aanzien van gebouwen op gronden waarvoor niet tevens de bestemming “Waarde-natuur” geldt, 
dat:  

1. de goothoogte en hoogte van recreatieverblijven en kampeermiddelen niet meer bedraagt dan 
respectievelijk 3 m en 5 m;  

2. de inhoud van een recreatieverblijf niet meer bedraagt dan 250 m³ waarbij het perceel van het 
recreatieverblijf ten minste 150 m² bedraagt;  

3. één (1) bijgebouw dan wel overkapping bij een recreatieverblijf mag worden opgericht 
waarvan de oppervlakte niet meer dan 10 m² bedraagt en de goothoogte niet meer dan 2.75 
m;  

ten aanzien van gebouwen op gronden waarvoor tevens de bestemming ”Waarde-natuur” geldt, dat: 

4. de bestaande goothoogte en hoogte van recreatieverblijven en kampeermiddelen niet mag 
worden vergroot;  

5. de bestaande inhoud van een recreatieverblijf niet mag worden vergroot;  
6. één (1) bijgebouw dan wel overkapping bij een recreatieverblijf mag worden opgericht 

waarvan de oppervlakte niet meer dan 10 m² bedraagt en de goothoogte niet meer dan 2.50 
m;  

ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

7. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan:  
1. 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel;  
2. 2 m op de overige gronden;  

8. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer bedraagt dan 2.50 m en 
van een pergola 2.70 m. 
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13.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 13.2 sub 4 en artikel 13.2 sub 5 voor een recreatieverblijf tot een inhoud van 
niet meer dan 250 m³ waarbij het perceel van het recreatieverblijf ten minste 150 m² bedraagt.    

met dien verstande dat:    

1. Toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid is slechts toelaatbaar, indien door de uit te 
voeren werkzaamheden de natuurwaarden van de gronden niet in onevenredige mate worden 
aangetast.  

2. Burgemeester en wethouders geven uitsluitend toepassing aan deze afwijkingsbevoegdheid 
na schriftelijk advies van een deskundige op dit gebied. 

13.4 Specifieke gebruiksregels 
Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
recreatieverblijven en kampeermiddelen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente 
bewoning.  

13.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de bestemming te wijzigen in 'Wonen' zoals bedoeld in artikel 18 van de regels 
van dit plan met inachtneming van de voorwaarden dat: 

1. de wijzigingsbevoegdheid alleen mag worden toegepast op gronden waarvoor niet de 
dubbelbestemming 'Waarde-natuur' geldt;  

2. geen nadelige gevolgen optreden voor de economische uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan;  

3. sprake dient te zijn van een verbetering in ruimtelijk opzicht, blijkens een door Burgemeester 
en wethouders goedgekeurd inrichtingsplan;  

4. de minimale grondoppervlakte van een perceel 150 m² bedraagt;  
5. parkeren voor bewoners en bezoekers op eigen terrein geschiedt, waarbij uitgegaan wordt 

van ten minste 1,6 parkeerplaats per woning;  
6. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing op een perceel niet meer bedraagt dan 50%, 

waarbij tevens geen uitbreiding van de gezamenlijke bestaande oppervlakte bebouwing mag 
plaatsvinden;  

7. de goothoogte en hoogte van een hoofdgebouw niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m 
bedraagt;  

8. de goothoogte en hoogte van erfbebouwing niet meer dan respectievelijk 2,5 m en 4 m 
bedraagt;  

9. de maximale oppervlakte van erfbebouwing 10 m² bedraagt;  
10. voldaan wordt aan de Woningwet waarbij de woningen voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit voor bestaande bouw en in geval van gehele nieuwbouw voldaan wordt aan de 
eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouw;  

11. de bestaande bouwmassa niet mag worden vergroot;  
12. wijziging van de bestemming milieuhygiënisch en vanuit brandveiligheid verantwoord is;  
13. de wijzigingsbevoegdheid alleen mag worden toegepast indien er sprake is van aantoonbare 

permanente bewoning vóór 1 januari 2005;  
14. de wijzigingsbevoegdheid alleen wordt toegepast als aan de eisen wordt voldaan.  
15. de wijzigingsbevoegdheid voor 28 december 2020 als ontwerp ter inzage is gelegd.  
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Artikel 14 Recreatie 5 
14.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. recreatie;   
2. behoud, versterking en herstel van de daar voorkomende, dan wel daaraan eigen zijnde 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zich uitende in een afwisseling van open 
ligweides, doorzichten over het water en bospercelen, 

met de daarbij behorende: 

4. open picknickterreinen;  
5. vogelobservatiehutten;  
6. sanitaire voorzieningen;  
7. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
8. bruggen, waterhuishoudkundige voorzieningen en overige kunstwerken;  
9. groenvoorzieningen en water;  
10. wegen, voet-, fiets-, en ruiterpaden;  
11. trim- en survivalparcours;  
12. overige functioneel met de bestemming 'Recreatie 5' verbonden voorzieningen, waaronder in 

ieder geval een snackkiosk. 

14.2 Bouwregels 

1. Op de in artikel 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd met een hoogte van 
niet meer dan 3 m; dit geldt niet voor de in artikel 14.1 onder 5, 6, 8 en 11 genoemde 
voorzieningen en onder 3, genoemde aanduiding.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.2 sub 1 mogen niet meer dan 3 
vogelobservatiehutten (gebouwen) worden gebouwd met een hoogte van niet meer dan 3 m 
en per hut de grondoppervlakte niet meer dan 10 m² bedraagt.  

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 14.2 sub 1 mogen sanitaire voorzieningen 
(gebouwen) worden gebouwd met een hoogte van niet meer dan 3 m en de gezamenlijke 
grondoppervlakte van deze voorzieningen niet meer dan 100 m² bedraagt.  

14.3 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens; snackkiosken en mobiele 
sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan.  

2. het bepaalde in artikel 14.3 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 
behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik.  

14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
  

14.4.1 Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de navolgende andere werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren 
of te doen uitvoeren: 

1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;  
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2. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen;  
3. het wijzigen van het profiel van sloten dan wel het graven of dempen hiervan;  
4. het aanbrengen van dammen of duikers;  
5. het aanleggen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  
6. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;  
7. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
8. het bebossen of kappen van bossen. 

14.4.2 Uitzonderingen 
Het in artikel 14.4.1 sub 1 tot en met 8 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor:  

1. normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
de bestemming;  

2. werken en werkzaamheden, welke uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

14.4.3 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 14.4.1 sub 1 tot en met 8 zijn slechts 
toelaatbaar, indien door de uit te voeren werkzaamheden de natuurwaarden en de landschappelijke 
waarden van de gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden 
voor het behoud, de versterking of het herstel van die waarden niet wordt verkleind en indien een 
afweging van de in het geding zijnde belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot 
uitkomst heeft, dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  

14.4.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning als bedoeld in artikel 14.4.1 sub 1 tot 
en met 8 na schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.  
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Artikel 15 Tuin 
15.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. tuinen  
2. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is uitsluitend opslag ten behoeve van de bestemming 

'Tuin' toegestaan.  
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin-paardenverblijf' is uitsluitend een 

schuilgelegenheid voor paarden toegestaan. 

met de daarbij behorende: 

4. groenvoorzieningen en water;  
5. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;  
6. parkeervoorzieningen;  
7. overige functioneel met de bestemming 'Tuin' verbonden voorzieningen. 

15.2 Bouwregels 

1. Op de in artikel 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, waarbij:  

a. de hoogte vóór de voorgevel niet meer dan 1 m bedraagt;  
b. de hoogte achter de voorgevel niet meer dan 2 m bedraagt;  
c. de hoogte van een overkapping niet meer dan 3 m bedraagt en de oppervlakte 

daarvan niet meer is dan 10 m². 
2. Binnen de in artikel 15.1 sub 2. bedoelde aanduiding “opslag” mag een opslagruimte worden 

geplaatst met een goothoogte en hoogte van respectievelijk niet meer dan 3 m en 5 m en een 
oppervlakte van niet meer dan 10 m².  

3. Binnen de in artikel 15.1 sub 3 bedoelde aanduiding “specifieke vorm van tuin-
paardenverblijf” mag een paardenverblijf worden geplaatst met een oppervlakte van niet meer 
dan 25m² en een hoogte van niet meer dan 3 m.  

15.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgermeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 15.2 sub 1 onder a  ten behoeve van de bouw van erkers en tochtportalen 
aansluitend aan een op het perceel gelegen (hoofd)gebouw tot een grondoppervlak van niet meer dan 
6 m² en een hoogte van niet meer dan 3 m.  

15.4 Specifieke gebruiksregels 
Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden bedoelde 
gronden te gebruiken voor:  

1. het plaatsen van onderkomens;  
2. het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een 

paardenbak. 

15.5 Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 15.4 met betrekking tot het toestaan van paardenbakken, het toestaan van aan de 
paardenhouderij gerelateerde overige bouwwerken zoals stapmolens en paddocks, het africhten of 
trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak, gelden de volgende 
regels:  
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1. de paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd mag worden, dan wel buiten het 
bouwvlak op de bestemming 'Agrarisch', indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op 
het bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden noodzakelijk 
is;  

2. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² mag bedragen, met dien verstande, 
dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming 'Wonen' gelegen is, de 
oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming 'Agrarisch' niet meer mag bedragen 
dan 800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming 'Wonen' gelegen 
gedeelte van de paardenbak;  

3. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 2.000 m² 
bedraagt;  

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan wel de 
bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan;  

5. per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan;  
6. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit mag betreffen;  
7. het aantal paarden ten hoogste 5 bedaagt;  
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen bouwperceel 

ten hoogste 50 m bedraagt;  
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt;  
10. er geen lichtmasten mogen worden gebouwd;  
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen.  
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Artikel 16 Verkeer 
16.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

1. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf als 
de afwikkeling van het doorgaande verkeer 

2. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;  
3. in- en uitritten;  
4. terrassen;  
5. reclameborden;  
6. standplaatsen;  
7. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' zijn tevens parkeervoorzieningen en groen 

toegestaan.  
8. PM: de gronden met de aanduiding 'evenemententerrein' zijn tevens bestemd voor het 

houden van evenementen.  

met de daarbij behorende:  

4. straatmeubilair;  
5. groenvoorzieningen en water;  
6. bruggen, waterhuishoudkundige voorzieningen en overige kunstwerken;   
7. nutsvoorzieningen;  
8. overige functioneel met de bestemming 'Verkeer' verbonden voorzieningen. 

16.2 Bouwregels 

1. Op de in artikel 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 
zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte 
voor lichtmasten niet meer dan 15 m bedraagt en voor overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde niet meer dan 3 m bedraagt.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 sub 1 mogen binnen de bestemming 
kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten, worden gebouwd met een hoogte van niet 
meer dan 6 m;  

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 sub 1 mogen binnen de bestemming (gebouwen 
ten behoeve van) nutsvoorzieningen en gemalen worden gebouwd met een hoogte van niet 
meer dan 3 m.  

16.3 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens; snackkiosken en mobiele 
sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan.  

2. Het bepaalde in artikel 17.4 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 
behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik.  



53 

 

Artikel 17 Water 
17.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

1. water;  
2. de waterhuishouding;  
3. extensief recreatief medegebruik;  
4. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' zijn de gronden tevens 

bestemd voor het behoud, versterking en herstel van daar voorkomende, dan wel daaraan 
eigen zijnde landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.  

5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - intensieve recreatie' is tevens 
intensieve recreatie toegestaan;  

6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - intensieve recreatie' zijn 
oplaasbare voorzieningen van maximaal 4m hoogte toegestaan.  

met de daarbij behorende:  

7. bruggen, waterhuishoudkundige voorzieningen en overige kunstwerken;  
8. kruisende voet- en fietspaden;  
9. overige functioneel met de bestemming “Water” verbonden voorzieningen. 

17.2 Bouwregels 
Op de in artikel 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde 
(waaronder begrepen kunstwerken) ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien 
verstande, dat:  

1. de hoogte van masten ten behoeve van obstakelverlichting niet meer dan 12 m bedraagt;  
2. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 3 m bedraagt (dit 

geldt niet voor de in artikel 17.1 sub 5 bedoelde aanduiding).  

17.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in artikel 17.1 sub 5 ten behoeve van (de bouw van) bruggen buiten de daar bedoelde 
aanduiding.  

17.4 Specifieke gebruiksregels 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.  

2. het bepaalde in artikel 17.4 sub 1 is niet van toepassing op opslag van goederen ten 
behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik.  

17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

17.5.1 Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de navolgende andere werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren 
of te doen uitvoeren:  

1. het wijzigen van het profiel van sloten en de wateroppervlakte dan  
2. wel het graven of dempen hiervan;  
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3. het ontgronden, bodem verlagen, afgraven of ophogen;  
4. het aanbrengen van beschoeiingen;  
5. het wijzigen van het profiel van de oever. 

17.5.2 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 17.5.1 sub 1 tot en met artikel 17.5.1 sub 5 
zijn slechts toelaatbaar, indien door de uit te voeren werkzaamheden de waterhuishoudkundige 
waarden of eisen in onevenredige mate worden aangetast.  

17.5.3 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning als bedoeld in artikel 17.5 na 
schriftelijk advies van het hoogheemraadschap of een andere deskundige inzake de te beschermen 
waarden.  
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Artikel 18 Wonen 
18.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

1. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan-huis-verbonden 
beroepen dan wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis; 

met de daarbij behorende: 

2. bouwwerken  
3. erven;  
4. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;  
5. parkeervoorzieningen;  
6. groenvoorzieningen en water;  
7. overige functioneel met het wonen verbonden voorzieningen. 

18.2 Bouwregels 
Op de in artikel 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande, dat:    

ten aanzien van hoofdgebouwen: 

1. deze uitsluitend worden gebouwd binnen op de verbeelding aangegeven bouwvlakken;  
2. per bouwvlak niet meer dan het aantal woningen wordt gebouwd overeenkomstig de binnen 

dit bouwvlak op de verbeelding aangegeven aanduiding “maximum aantal wooneenheden”; en 
indien deze aanduiding niet is opgenomen, niet meer dan een (1) woning binnen het bouwvlak 
wordt gebouwd.  

3. ter plaatse van de aanduiding “wonen uitgesloten” is geen zelfstandige woning maar enkel 
erfbebouwing conform het bepaalde in artikel 18.2 sub 7 en artikel 18.2 sub 8 toegestaan;  

4. de inhoud van het hoofdgebouw/de woning niet meer dan 600 m³ bedraagt;  
5. de goothoogte en hoogte van te bouwen hoofdgebouwen niet meer bedraagt dan 

respectievelijk 3 m en 5 m, tenzij anders in de verbeelding aangegeven;  
6. de goothoogte en bouwhoogte van erfbebouwing mag niet meer bedragen dan de 

hoofdbebouwing; 

ten aanzien van erfbebouwing  

7. bij elke woning erfbebouwing mag worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, waarbij:  
a. de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50 m² bedraagt;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50% van de 

oppervlakte van het aansluitend aan de woning gelegen erf bedraagt;  
c. de goothoogte van vrijstaande erfbebouwing niet meer dan 3 m bedraagt;  
d. de hoogte van vrijstaande erfbebouwing niet meer dan 5 m bedraagt;  
e. de goothoogte van aangebouwde erfbebouwing ten hoogste gelijk is aan de hoogte 

van de eerste bouwlaag van de woning;  
f. erfbebouwing minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn van de woning wordt 

gebouwd; 
8. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m bedraagt; 

ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde: 

9. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan:  
a. 1 m op de gronden vóór de naar een openbare weg gekeerde gevel;  
b. 2 m op de overige gronden; 
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10. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen niet meer bedraagt dan 2 m, met dien 
verstande dat:  

a. de hoogte van pergola's niet meer dan 2.70 m bedraagt;  
b. de hoogte van overkappingen niet meer dan 3 m bedraagt; 

18.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgermeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in: 

1. artikel 18.2 sub 4 tot een goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van 10 m, indien de bouw 
geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit;  

2. artikel 18.2 sub 5 voor vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van erfbebouwing tot 
niet meer dan 80 m², mits de gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50% 
van de oppervlakte van het aansluitend aan de woning/hoofdgebouw (of het bouwvlak) 
gelegen erf bedraagt;  

3. artikel 18.2 sub 8 voor het bouwen op een geringere afstand van de (bouw)perceelsgrens, 
dan wel tot op de (bouw)perceelsgrens, indien zulks, mede gezien de bestaande situatie, 
wenselijk is.  

18.4 Specifieke gebruiksregels 

1. Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een 
beroep of bedrijf aan huis wordt als gebruik in overeenstemming met de bestemming 
aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. Het vloeroppervlak in gebruik voor een beroep of bedrijf aan huis mag niet meer dan 
33% bedragen van het gezamenlijke vloeroppervlak van het hoofdgebouw en 
bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m².  

b. Het gebruik mag geen grote verkeersaantrekkende werking hebben en geen nadelige 
invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer, waaronder parkeren.  

c. Er mag geen horeca, geen seksinrichting, geen koeriers of (personen)vervoers-
bedrijf, geen kinderdagverblijf en geen detailhandel plaatsvinden, met uitzondering 
van functioneel ondergeschikte en niet zelfstandige detailhandel.  

d. Het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoner(s) te worden uitgeoefend. Op 
het betreffende adres is het te werk stellen van personeel dat niet woonachtig is op 
het betreffende adres en geen onderdeel uitmaakt van het huishouden, niet 
toegestaan.  

e. Het gebruik mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken.  

f. De ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de functie van het hoofdgebouw en 
het woongebied. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze regels is het in ieder geval verboden 
bedoelde gronden te gebruiken voor:  

a. het plaatsen van onderkomens;  
b. het bepaalde in artikel 18.4 sub 2 onder a is niet van toepassing op opslag van 

goederen ten behoeve van de krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane 
gebruik.  

18.4.1 Ten behoeve van de aanleg van paardenbakken, het trainen/africhten van paarden 
en uitoefening van de paardensport en bijbehorende voorzieningen 
Met betrekking tot het toestaan van paardenbakken, het toestaan van aan de paardenhouderij 
gerelateerde overige bouwwerken zoals stapmolens en paddocks, het africhten of trainen van 
paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak, gelden de volgende regels: 

1. de paardenbak uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd mag worden, dan wel buiten het 
bouwvlak op de bestemming 'Agrarisch', indien dit aantoonbaar wegens gebrek aan ruimte op 
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het bouwvlak of vanwege de geldende afstandsmaten tot woningen van derden noodzakelijk 
is;  

2. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² mag bedragen, met dien verstande, 
dat, indien de paardenbak gedeeltelijk op gronden met de bestemming 'Wonen' gelegen is, de 
oppervlakte van de paardenbak binnen de bestemming 'Agrarisch' niet meer mag bedragen 
dan 800 m² verminderd met de oppervlakte van het binnen de bestemming 'Wonen' gelegen 
gedeelte van de paardenbak;  

3. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 2.000 m² 
bedraagt;  

4. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de bedrijfswoning dan wel de 
bedrijfsbebouwing of het verlengde hiervan;  

5. per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan;  
6. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit mag betreffen;  
7. het aantal paarden ten hoogste 5 bedaagt;  
8. de afstand van de paardenbak tot de woning of bedrijfsbebouwing op het eigen bouwperceel 

ten hoogste 50 m bedraagt;  
9. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt;  
10. er geen lichtmasten mogen worden gebouwd;  
11. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen. 

18.5 Afwijken van de gebruiksregels 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te 
wijken van het bepaalde in artikel 18.4.1 sub 2 ten behoeve van het africhten of trainen van 
paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak, mits:  

a. het geen bedrijfsmatige activiteit betreft en het aantal eenhoevige dieren niet meer 
dan 5 bedraagt;  

b. het betreffende woonperceel een oppervlakte heeft van ten minste 2.000 m²;  
c. de oppervlakte van de paardenbak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte 

van het perceel met een maximum van 400 m²;  
d. de afstand van de paardenbak tot een woning van derden niet minder dan 25 m 

bedraagt;  
e. de paardenbak wordt gesitueerd op het erf achter de achtergevel van de woning. 
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Artikel 19 Leiding-Gas 
19.1 Bestemmingsomschrijving 

1. De op de verbeelding voor 'Leiding-gas' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor een 
ondergrondse aardgastransportleiding met een ontwerpdruk van 40,0 bar.  

2. Secundair zijn de op de verbeelding voor 'Leiding-gas' aangewezen gronden, een en ander 
voor zover zulks op de verbeelding is aangewezen, bestemd voor de doeleinden als 
omschreven in het voor de betreffende bestemming geldende artikel, waarbij het bepaalde in 
dat artikel van overeenkomstige toepassing is. 

19.2 Bouwregels 

1. Ten behoeve van de in artikel 19.1 sub 1 bedoelde bestemming mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van niet meer dan 3 m worden 
gebouwd.  

2. Bouwwerken en andere werken ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende 
bestemmingen zijn slechts toegelaten als de belangen in verband met de 
aardgastransportleiding hierdoor niet onevenredig worden geschaad.  

19.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

19.3.1 Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (aanlegvergunning), binnen de gronden op de kaart aangewezen met de bestemming 
'Leiding-gas' de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:  

1. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen;  
2. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven van 

voorwerpen;  
3. het uitvoeren van grondwerkzaamheden;  
4. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen    

19.3.2 Uitzonderingen 
Het bepaalde in artikel 19.3.1 is niet van toepassing:  

1. op het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het onderhoud of beheer van de 
aanwezige aardgastransportleiding;  

2. op normale onderhoudswerkzaamheden van geringe omvang, of andere werken gericht op en 
noodzakelijk voor de instandhouding van de aardgastransportleiding;  

3. op andere werken en/of werkzaamheden, uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet 
ingrijpende betekenis.   

19.3.3 Toelaatbaarheid 
Het bepaalde in artikel 19.3.1 is slechts toelaatbaar, indien door de uit te voeren werkzaamheden 
geen schade aan de aardgastransportleiding wordt of kan worden veroorzaakt.  

19.3.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld in artikel 19.3.1 na 
schriftelijk advies van de leidingbeheerder.  
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Artikel 20 Waarde - Archeologie 2 
20.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie -2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden 
van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden 
toegekende bestemmingen. 

20.2 Bouwregels 

20.2.1 Algemeen 
Op de gronden met bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ mogen geen gebouwen of bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

20.2.2 Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in artikel 20.2.1 mogen op of in deze gronden gebouwen of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd worden, mits het gaat om:  

1. bebouwing die nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 
meter;  

2. bebouwing waarvan de bodemverstoring minder bedragen dan 500 m².  
3. bebouwing waarvan de bodemverstoring meer bedragen dan 500 m² maar de bodem niet 

dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld wordt geroerd;  
4. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte 

voor zover gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid;  
5. een gebouw of bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden 

kan worden gerealiseerd. 

20.3 Afwijken van de bouwregels 

20.3.1 Afwijking 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 20.2 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:  

a. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
b. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud van die waarden;  

c. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
2. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in het eerste lid is niet vereist 

indien de aanvraag betrekking heeft op een of meer gebouwen of bouwwerken als bedoeld in 
artikel 20.2.2 sub 3.  

3. Het bepaalde onder 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 onder a, en/of artikel 20.4.3, eerste lid. 
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. artikel 20.3.2 is van 
overeenkomstige toepassing.  
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20.3.2 Voorschriften omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 20.3.1 kunnen burgemeester en wethouders de 
volgende voorschriften verbinden:  

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 
de bodem kunnen worden behouden;  

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;  
3. 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.  

20.3.3 Advies 
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het 
verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

20.4.1 Verbod 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerkzaamheden zijnde, en werkzaamheden uit te voeren ongeacht het bepaalde bij de andere 
op deze gronden rustende bestemmingen:  

1. 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;  

2. het ontgronden, baggeren, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen 
verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;  

3. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;  
4. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;  
5. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd;  
6. het aanleggen van drainage;  
7. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur;  
8. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem;  
9. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand;  
10. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld. 

20.4.2 Uitzonderingen 
Het in artikel 20.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 
en werkzaamheden:   

1. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
2. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper gaan dan in 

het recente verleden bereikte baggerdieptes;  
3. indien zij een oppervlakte beslaan van ten hoogstens 500 m2;  
4. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door 

een ter zake deskundige;  
5. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:  

a. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 
vereist;  

b. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 



61 

 

20.4.3 Toelaatbaarheid 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 20.4.1 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:  

a. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
b. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud of ontwikkeling van die waarden;  

c. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
2. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld onder a is niet vereist indien de 

aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 20.4.2 sub 3.  

3. Het bepaalde onder b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op grond 
waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 20.3.1 en/of 
het bepaalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen dat 
de aanvrager een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarde van het 
terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is 
vastgesteld. artikel 20.4.4 is hierbij van overeenkomstige toepassing.  

20.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 20.4.1 kunnen burgemeester en wethouders de 
volgende voorschriften verbinden:  

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 
de bodem kunnen worden behouden;  

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;  
3. 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. 

20.4.5 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 21 Waarde - Archeologie 6 
21.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Archeologie 6’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond aanwezige 
archeologische waarden. 

21.2 Bouwregels 

1. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 6’ mogen geen bouwwerken 
worden gebouwd;  

2. In afwijking van het bepaalde onder a zijn bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze 
gronden aangewezen bestemmingen op de in artikel 21.1 bedoelde gronden slechts 
toelaatbaar, indien het betreft:  

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid;  

b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan 
worden gerealiseerd;  

c. een bouwwerk waarbij de bodemverstoring meer dan 10.000 m2 bedraagt en niet 
dieper dan 0,3 m bedraagt.  

21.3 Afwijken van de bouwregels 

21.3.1 Afwijken ten behoeve van andere bouwwerkzaamheden dan bedoeld in artikel 
20.2 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21.2 mogen gebouwen en bouwwerken en andere 
bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) gerealiseerd 
worden, mits op basis van het 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:  

a. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
b. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud van die waarden;  

c. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
2. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a 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: de verplichting de uitvoering van de 

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

3. Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens 
omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

21.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 6’ zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerkzaamheden zijnde, en werkzaamheden uit te voeren ongeacht het bepaalde bij de andere 
op deze gronden rustende bestemmingen:  
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1. 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;  

2. het ontgronden, baggeren, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen 
verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;  

3. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;  
4. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;  
5. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd;  
6. het aanleggen van drainage;  
7. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur;  
8. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem;  
9. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand;  
10. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld. 

21.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het in artikel 21.4 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 
en werkzaamheden:   

1. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
2. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper gaan dan in 

het recente verleden bereikte baggerdieptes;  
3. indien zij een oppervlakte en diepte beslaan zoals bepaald in artikel 21.2 sub 2 onder c;  
4. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door 

een ter zake deskundige;  
5. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:  

a. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 
vereist;  

b. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

21.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21.4.1 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:  

a. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
b. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot 
behoud of ontwikkeling van die waarden;  

c. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
2. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld onder a is niet vereist indien de 

aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 21.4.2 sub 3.  

3. Het bepaalde onder b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op grond 
waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 21.3.1 en/of 
het bepaalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig geval bepalen dat 
de aanvrager een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarde van het 
terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is 
vastgesteld. artikel 21.4.4 is hierbij van overeenkomstige toepassing.  

21.4.4 Voorschriften bij een omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 21.4.1 kunnen burgemeester en wethouders de 
volgende voorschriften verbinden:  
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1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 
de bodem kunnen worden behouden;  

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;  
3. 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. 

21.4.5 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 22 Waarde - Cultuurhistorie - Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
22.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse Waterlinie' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

22.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 22.1 genoemde bestemming 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van 
ten hoogste 2 m.  

2. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 
worden gebouwd, indien de betrokken waarden, door de bouwactiviteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
regels te verbinden, gericht op het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

3. Het bepaalde in dit lid onder 2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

22.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse 
Waterlinie zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, 
ontginnen en ophogen;  

2. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
3. het, voor langer dan één groeiseizoen, omzetten van grasland naar bouwland;  
4. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden;  
5. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. 

22.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod van artikel 22.3.1 is niet van toepassing, indien werkzaamheden:  

1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij artikel 22.2 in acht is 
genomen;  

2. betrekking hebben op het herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;  
3. behoren tot het normale onderhoud en beheer;  
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

reeds verleende omgevings- aanleg- of ontgrondingenvergunning;  
5. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  
6. indien de werken betrekking hebben op gronden gelegen binnen bouwvlakken of de 

bestemming ‘Wonen’ en/of ‘Tuin’.   

22.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 22.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de Nieuw Hollandse Waterlinie niet onevenredig wordt of kan worden aangetast of wordt 
hersteld.  
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Artikel 23 Waarde-natuur 
23.1 Bestemmingsomschrijving 

1. De op voor 'Waarde-natuur' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor behoud, 
versterking en/of herstel van de aan deze gronden eigen zijnde natuurwaarde.  

2. Secundair zijn de op de verbeelding voor Waarde-natuur aangewezen gronden, een en ander 
voor zover zulks op de verbeelding is aangewezen, bestemd voor de doeleinden als 
omschreven in het voor de betreffende bestemming geldende artikel, waarbij het bepaalde in 
dat artikel van overeenkomstige toepassing is. 

23.2 Bouwregels 

1. Ten behoeve van de bestemming 'Waarde-natuur' mogen op deze gronden uitsluitend 
bouwwerken geen gebouwen zijnde, met een maximale hoogte van 3 m worden gebouwd.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 23.2 sub 1 mogen gebouwen, bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en andere werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen worden gebouwd, indien en voor zover het belang van de 
natuurwaarden hierdoor niet onevenredig wordt geschaad. Bij die belangenafweging wordt 
advies gevraagd aan een deskundige in zake flora en fauna. Ten behoeve van deze 
secundaire bestemmingen mag gebouwd worden conform het bepaalde bij de betreffende 
bestemmingsbepalingen.  

23.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

23.3.1 Verbod 
Het is verboden op de in artikel 23.1 sub 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende andere 
werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:  

1. het aanbrengen van oppervlakteverharding;  
2. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen;  
3. het wijzigen van het profiel van sloten dan wel het graven of dempen hiervan;  
4. het aanbrengen van dammen of duikers;  
5. het aanleggen van leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur;  
6. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;  
7. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
8. het bebossen of kappen van bossen. 

23.3.2 Uitzonderingen 
Het in lid artikel 23.1 sub 1 van dit artikel vervatte verbod geldt niet voor:  

1. normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
de bestemming;  

2. werken en werkzaamheden, welke uit een oogpunt van te beschermen belangen van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

23.3.3 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 23.1 sub 1 zijn slechts toelaatbaar, indien door 
de uit te voeren werkzaamheden de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van de gronden 
niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, de 
versterking of het herstel van die waarden niet wordt verkleind en indien een afweging van de in het 
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geding zijnde belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot uitkomst heeft, dat een 
aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  

23.3.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning als bedoeld in artikel 23.1 sub 1 na 
schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.  
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Artikel 24 Waterstaat-waterkering 
  

24.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen mede bestemd voor waterkering en de bijbehorende beschermingszone.  

24.2 Bouwregels 

1. Ten behoeve van de in artikel 24.1 bedoelde bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, met een hoogte van niet meer dan 3 m worden gebouwd.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 24.2 sub 1 mogen gebouwen, bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en andere werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen worden gebouwd, indien en voor zover het belang van de 
waterkering hierdoor niet onevenredig wordt geschaad. Bij die belangenafweging wordt advies 
gevraagd aan de beheerder van de waterkering. Ten behoeve van deze secundaire 
bestemmingen mag gebouwd worden conform het bepaalde bij de betreffende 
bestemmingsbepalingen.  

24.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

24.3.1 Verbod 
Het is verboden op de in artikel 24.1 bedoelde gronden de navolgende werken (geen bouwwerken 
zijnde) of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders:  

1. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;  
2. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is 

vereist;  
3. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0.30 m, waartoe ook gerekend wordt woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;  
4. het omzetten van grasland in bouwland;  
5. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;  
6. het aanleggen van bos of boomgaard;  
7. verlagen van het waterpeil;  
8. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  
9. het aanleggen of verwijderen van oeverbeschoeiingen;  
10. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere leidingen 

en de daarmee verband houdende constructies;  
11. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen;  
12. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
13. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  
14. alle overige werkzaamheden die de waterkering kunnen aantasten en die niet worden 

gerekend tot het normale gebruik van de waterkering.  

24.3.2 Uitzonderingen 
Geen omgevingsvergunning is nodig voor:  

1. normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 
de waterkering;  

2. andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 
waterkering van niet ingrijpende betekenis zijn. 
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24.3.3 Toelaatbaarheid 
Het bepaalde in artikel 24.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat lid genoemde 
werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van de waterkering.  

24.3.4 Voorwaarden 
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld in artikel 24.3.1 na 
schriftelijk advies van de beheerder van de waterkering.  
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3 Algemene regels 
Artikel 25 Anti-dubbeltelregel 
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 26 Algemene bouwregels 
26.1 Bestaande afwijkende maatvoeringen 

1. In die gevallen dat de bestaande goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud 
en/of afstand tot enige aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het 
bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in de 
bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, 
geldt die goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in 
afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.  

2. In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het 
bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in 
hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking 
daarvan als maximaal toegestaan. 

26.2 Ondergrondse bouwwerken 

1. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding 
aangegeven bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, 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.  

2. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in het bepaalde onder a 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 0,10 m 

onder het aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen.  
c. De afstand tot de perceelgrens 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.  

f. Bergbezinkbasins zijn toegestaan op alle gronden binnen het plangebied. 

26.3 Overschrijding bouwgrenzen door ondergeschikte bouwdelen 
De in het plan opgenomen regels met betrekking tot bouwgrenzen, zijn niet van toepassing voor wat 
betreft overschrijdingen door:   

1. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen met niet meer dan 50 cm;  
2. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevelrooilijn niet meer 
dan 20 cm bedraagt;  
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3. reclametoestellen en draagconstructies voor reclame met niet meer dan 50 cm;  
4. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, galerijen en luifels, mits 

zij de voorgevelrooilijn met niet meer dan 50 cm overschrijden;  
5. balkons, mits zij de voorgevelrooilijn met niet meer dan 1 m overschrijden;  
6. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met 

niet meer dan 1 m overschrijden;  
7. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in 

geen enkele stand de voorgevelrooilijn met meer dan 1 m overschrijden;  
8. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, voor 

zover deze binnen een bouwvlak worden opgericht en de voor dat gebouw toegestane 
maximale hoogte met niet meer dan 3 m wordt overschreden;  

9. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties, voor zover 
deze niet hoger zijn dan 3 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de 
vloeroppervlakte van de bovenste bouwlaag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst;  

10. bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de opvang 
van water (waaronder rioolwater) en afvalinzamelsystemen zowel boven- als ondergronds. 

Artikel 27 Algemene gebruiksregels 
27.1 Strijdig gebruik 

1. Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen het gebruik van 
de gronden en bouwwerken voor:    

a. Seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte horecabedrijven;  
b. opslag en verkoop van vuurwerk;  
c. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor meer dan één huishouden;  
d. kamerbewoning/-verhuur;  
e. Een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval en/of 

bouwmaterialen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de 
bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

f. Een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

2. Onder een gebruik, strijdig met een bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of het 
laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen. 

27.2 Parkeren 

1. In het geval van nieuwbouw of functiewijziging waarbij de parkeerbehoefte toeneemt, dient op 
eigen terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de 
parkeerbehoefte op te vangen, waarbij ten minste het aantal parkeerplaatsen wordt 
gerealiseerd conform de parkeernormen zoals opgenomen in de bijlage 'Parkeernormen'.  

2. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in sub a, indien:  

a. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende 
parkeerruimte redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of  

b. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de 
toename van de parkeerbehoefte op te vangen. 

Artikel 28 Algemene aanduidingsregels  
28.1 Karakteristiek 
Ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zijn de gronden en gebouwen tevens bestemd voor de 
bescherming en instandhouding van karakteristieke bouwwerken.  
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28.1.1 Woningsplitsing 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in de 
bestemmingsregels en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' het toevoegen van één extra 
woning per bouwperceel binnen de bestaande bebouwing toestaan, mits: 

1. in het betreffende pand ingevolge de planregels al één of meer woningen zijn toegestaan;  
2. dit noodzakelijk is voor het behoud van het gebouw;  
3. voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein;  
4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 

waarden;  
5. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden;  
6. de karakteristieke waarden van de bebouwing niet worden aangetast;  
7. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten dient advies te worden gevraagd aan een 

terzake deskundige.  

28.1.2 Omgevingsverguning voor het slopen van een bouwwerk 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen of 
bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geheel of gedeeltelijk te slopen.  

2. Geen omgevingsvergunning is nodig voor sloopwerkzaamheden die:  
a. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;  
b. het normale onderhoud betreffen;  
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor 

het bouwen of slopen of een aanschrijving van het bevoegd gezag;  
d. plaatsvinden bij bouwwerken die tengevolge van een calamiteit verloren zijn gegaan. 

3. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien geen 
onevenredige schade plaastvindt van de karakteristieke waarden van de bebouwing, om te 
beoordelen of er geen onevenredige schade plaastvindt kunnen burgemeester en wethouders 
bepalen dat een bouwhistorisch en/of cultuurhistorisch onderzoek wordt verricht  

4. In afwijking van het bepaalde onder c kan een omgevingsvergunning worden verleend als 
sprake is van groot maatschappelijk belang en er redelijkerwijs geen alternatieven zijn voor de 
voorgestelde ingreep of als op basis van technische en economische overwegingen 
instandhouding van het bouwwerk redelijkerwijs niet kan worden verlangd.  

5. indien het bevoegd gezag voornemens is om de vergunning te verlenen op basis van het 
gestelde in sub c of d, wordt de commissie voor ruimtelijke kwaliteit om advies gevraagd. 

28.2 milieuzone – 100-jaarsaandachtsgebied 
ter plaatse van de aanduiding “milieuzone – 100-jaarsaandachtsgebied”, is het bepaalde in de 
Provinciale Milieuverordening Utrecht van toepassing.  

28.3 milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
ter plaatse van de aanduiding “milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied”, is het bepaalde in de 
Provinciale Milieuverordening Utrecht van toepassing. 

Artikel 29 Algemene afwijkingsregels 
1. Burgermeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken 

van de regels van dit bestemmingsplan voor: 
a. het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken geen 

gebouwen zijnde ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een 
bovengrondse inhoud van maximaal 75 m³ en een goothoogte van maximaal 4 m;  

b. afwijkingen van maten, zoals opgenomen in deze regels, met maximaal 15 %;  
c. deze afwijking is niet van toepassing op de maximale inhoud van recreatieverblijven;  
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d. overschrijdingen van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover dat 
van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor 
zover dat noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag niet meer 
dan 15 % worden vergroot;  

e. de bouw van reclameobjecten met inbegrip van aankondigingsborden, 
reclamemasten, gevel- en lichtreclames en gebouwenaanduidingen met dien 
verstande dat de reclameborden geen onevenredig afbreuk doen aan de ruimtelijke 
situatie en de beeldkwaliteit ter plaatse;  

f. het oprichten van masten en installaties ten behoeve van 
(tele)communicatiedoeleinden tot een hoogte van maximaal 40 m waarbij het beleid 
gericht is op het combineren van deze voorzieningen, op een koppeling van 
voorzieningen met bebouwing en op een dusdanige situering dat geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit van het 
plangebied. 

2. De afwijking als bedoeld onder a. wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig afbreuk 
wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.  

3. De afwijkingsbevoegdheid mag niet cumulatief worden gebruikt ten opzichte van een eerder 
verleende afwijkingen. 

Artikel 30 Algemene wijzigingsregels  
30.1 Algemene wijziging 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van: 

1. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein;  

2. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft. 

De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet 
meer dan 10% worden vergroot. 

30.2 Wijziging staat van bedrijfsactiviteiten 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de als bijlage bij deze regels opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten te wijzigen in die zin dat de categorie-indeling van bedrijven kan worden gewijzigd, 
indien en voor zover een wijziging van de milieubelasting van het desbetreffende type bedrijf daartoe 
aanleiding geeft.  

30.3 Wijziging Waarde - Archeologie 2 en 6 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemmingen 'Waarde - 
Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 6' de regels van het plan te wijzigen zodanig dat de 
dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in 
voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van 
archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van archeologisch onderzoek, daartoe 
aanleiding geeft. 
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Artikel 31 Overige regels 
31.1 Verwijzing naar andere wetteijke regelingen 
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen 
zoals die luidden op het tijdstip van de ter-inzage-legging van het ontwerp van het bestemmingsplan. 
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4 Overgangs- en slotregels 
Artikel 32 Overgangsrecht 
  

32.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, 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 een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld onder a met maximaal 10 %.  

3. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan. 

32.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder 
a, 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.  

3. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, 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.  

4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 

32.3 Persoonsgebonden overgangsrecht recreatieverblijven 
Een recreatieverblijf dat vóór 1 januari 2005 permanent werd bewoond en sedertdien onafgebroken is 
bewoond mag als woning in gebruik blijven door; 

1. personen die zulks kunnen aantonen,  
2. personen die volgens de gemeentelijke basis Administratie in dat recreatieverblijf vóór die 

datum ingeschreven stonden.  

Artikel 33 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

   

Regels van het bestemmingsplan Maarseveense Plassen e.o.. 

 


