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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Waarom een herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied 

Harmelen?

De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat alle bestemmingsplannen om de 10 jaar 

geactualiseerd moeten worden. Het Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen 2001 is op 28 

februari 2002 vastgesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan herzien moet worden om 

aan de verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening te voldoen. 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft tevens voor dat alle bestemmingsplannen 

gedigitaliseerd moeten worden. Het huidige Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen 

voldoet nog niet aan deze digitale eisen. Met het actualiseren van het bestemmingsplan, 

wordt tevens voldaan aan deze digitaliseringseis.

1.2  Doel van de actualisering

Het doel van de actualisering is te beschikken over een actueel en digitaal 

bestemmingsplan voor het buitengebied:

a. met een helder en overzichtelijke regeling, die duidelijkheid en rechtszekerheid biedt 

aan de gebruikers en bewoners van het gebied voor de komende 10 jaar;

b. met voldoende flexibiliteit ten behoeve van gewenste veranderingen, die niet altijd te 

voorzien zijn of om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, mede gebaseerd op 

het ruimtelijk relevante beleid en passend binnen de kaders die de Wet ruimtelijke 

ordening biedt;

c. dat rekening houdt met al geplande projecten en initiatieven van de gemeente, andere 

instanties of particulieren waarvoor een procedure is doorlopen;

d. dat rekening houdt met de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten en 

de gemeentelijke mogelijkheden en middelen om de uitvoering van het plan te 

waarborgen.

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Een conserverend 

bestemmingsplan betekent dat het plan een actuele planologische regeling van de 

bestaande situatie bevat. Bestaande rechten en plichten uit het Bestemmingsplan 

Buitengebied Harmelen 2001 en de Partiële Herziening voorschriften Buitengebied 

Harmelen 2001 zijn zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig aangepast aan de eisen 

en wensen van deze tijd. 

In principe worden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Nieuwe (onzekere) 

ontwikkelingen zouden anders tot onnodige vertragingen leiden. Dat wil overigens niet 

zeggen dat het bestemmingsplan uitsluitend de actuele situatie planologisch regelt. Het 

bestemmingsplan maakt tevens, zoals het doel ook aangeeft, ontwikkelingen mogelijk. In 

het plan is rekening gehouden met een tweetal type ontwikkelingen:

1. ontwikkelingen via de gebruikelijke flexibiliteitsbepalingen, zoals afwijkingsregels en 

wijzigingsregels;

2. ontwikkelingen die voldoende onderbouwd zijn en waar de procedure al doorlopen is.

Overige ontwikkelingen worden, gelet op de veelal omvangrijke ruimtelijke ingrepen in het 
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plangebied, de gewenste afstemming op en inpassing in het omringende landschap en de 

financiële en juridische complicaties, alleen mogelijk gemaakt via afzonderlijke 

planherzieningen.

1.3  Ligging en begrenzing plangebied

Het nieuwe bestemmingsplan beslaat grofweg het gehele buitengebied van de voormalige 

gemeente Harmelen met uitzondering van de polder Harmelerwaard. Voor deze polder is in 

2011 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het plangebied beslaat naast het plangebied 

van het Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen, de bestemmingsplannen 

'Spoorwegverbreding Harmelen', 'Dierencentrum Reijerscop', 'Buitengebied Harmelen 2001, 

Herziening Reijerscop 2009', 'Ruimte voor ruimte Appellaan - Breeveld '(deels) en 'Snel en 

Polanen' uit 1996 (deels) en het 'A12BRAVO deelproject 8, Oostelijke randweg Harmelen'. 

Voor het hele buitengebied van Harmelen geldt met dit bestemmingsplan één actueel 

juridisch-planologische regeling.

Op de kaart 'Begrenzing plangebied' is de begrenzing van het Bestemmingsplan 

Buitengebied Harmelen aangegeven.
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Afbeelding 1.1: Begrenzing plangebied, bron BügelHajema Adviseurs
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1.4  Hoe is het bestemmingsplan tot stand gekomen

1.4.1  Inleiding

Een belangrijke stap tot het actualiseren van het bestemmingsplan is het uitvoeren van 

een inventarisatie naar de bestaande situatie en het verrichten van onderzoek naar 

ontwikkelingen in het plangebied. Deze plicht tot onderzoek vloeit voort uit artikel 3:2 Awb 

(Algemene wet bestuursrecht) op grond waarvan een bestuursorgaan bij de voorbereiding 

van een besluit de nodige kennis moet vergaren over de relevante feiten en de af te wegen 

belangen. Tevens dient de gemeente te hebben onderzocht welke waarden er in het gebied 

in het geding zijn, wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden en hoe deze 

gevolgen moeten worden onderzocht en getoetst.

Om voornoemde redenen is ten behoeve van het opstellen van het 'Bestemmingsplan 

Buitengebied Harmelen' de volgende onderzoeken verricht:

1. het inventariseren van de bestaande bebouwing en het gebruik van deze bebouwing;

2. het inventariseren van de landschappelijke en natuurwaarden;

3. het uitvoeren van onderzoek in het kader van het PlanMER (zie verderop in dit 

hoofdstuk);

4. het inventariseren en uitvoeren van onderzoek van bebouwing met cultuurhistorische 

waarden.

1.4.2  Inventarisatie bestaande bebouwing en gebruik

Onderzoek is verricht naar de bestaande bebouwing, het gebruik van deze bebouwing en de 

gronden en de landschappelijke en natuurwaarden in het plangebied. In de periode oktober 

2012 tot en met april 2013 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend en is 

onderzoek verricht naar de afzonderlijke aspecten ten behoeve van het ruimtelijk beleid in 

het buitengebied. Het betreft een grondige en zorgvuldige inventarisatie van bestaande 

functies, ruimtelijke kwaliteiten en bebouwing, milieuaspecten, maar ook om geldende 

rechten en afspraken. Er is onder meer gebruik gemaakt van de milieuvergunningen en 

meldingen AMvB (Wet milieubeheer), geldende bestemmingsplannen, verleende 

vrijstellingen/ontheffingen, BAG-gegevens (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en 

lopende handhavingszaken. De volgende gegevens zijn geïnventariseerd:

agrarische bedrijven;

niet-agrarische bedrijven (NAB);

woningen;

maatschappelijke voorzieningen;

dag- of verblijfsrecreatie;

nutsvoorzieningen;

sport.

De resultaten uit de inventarisatie zijn verwerkt in een database, waarin per adres de 

bevindingen zijn opgenomen.
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1.4.3  Onderzoek plangebied

Op basis van de inventarisatiegegevens is vervolgens de bestaande situatie onderzocht en 

geanalyseerd. Het betreft een analyse van de inventarisatie en het onderzoek naar 

knelpunten, mogelijkheden en kansen voor het plangebied. want, er dient te worden 

onderzocht in hoeverre de op te stellen regels in het bestemmingsplan niet in strijd zijn 

met een goede ruimtelijke ordening en er dient op te worden toegezien dat het plan en de 

totstandkoming daarvan, niet in strijd zijn met het recht.

De gegevens uit het onderzoek zijn thematisch beschreven in deze toelichting. De te 

onderscheiden thema's zijn:

beleid overheden;

landschap en cultuurhistorie;

natuur;

water;

landbouw;

niet-agrarische bedrijvigheid;

wonen;

recreatie;

maatschappelijke voorzieningen;

infrastructuur;

milieu.

Voor elk thema is beschreven op welke wijze de vertaalslag plaatsvindt naar het 

bestemmingsplan toe.

1.4.4  Wijze waarop burgers en instanties bij het project zijn betrokken

De burgers en maatschappelijke organisaties zijn op verschillende momenten betrokken bij 

de voorbereiding en ontwikkeling van het bestemmingsplan. 

Op 7 november 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen tot 

het opstellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied Harmelen kenbaar gemaakt 

door middel van een publicatie in de Woerdense Courant en op de gemeentelijke website.

1.4.5  Bouwvlakbeoordeling ondernemers en beoordeling concrete wensen en ideeën

In februari hebben enkele (voormalige) agrarische ondernemers een brief ontvangen 

waarin gevraagd is in hoeverre er op het adres nog agrarische activiteiten plaatsvinden. 

Enkele (voormalige) agrariërs hebben op de brief gereageerd. De reacties zijn beoordeeld 

tegen de achtergronden van het (gemeentelijk) ruimtelijk en milieuhygiënisch beleid en 

vertaald in het bestemmingsplan. In een aantal gevallen is geconstateerd dat de 

oorspronkelijke agrarische activiteiten zijn komen te vervallen of dat deze een dusdanige 

omvang hebben (< 20 NGE) dat deze niet meer als agrarisch kunnen worden aangemerkt.

In de aanloop tot de feitelijke actualisering van het bestemmingsplan zijn een aantal 

concrete verzoeken bij het gemeentebestuur ingediend.

Alle verzoeken zijn afzonderlijk beoordeeld en getoetst aan het geldende gemeentelijke 
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beleid. In een beperkt aantal gevallen is aan de wens om aanpassing van het bouwvlak, 

medewerking verleend. Het betreffen voornamelijk kleinschalige aanpassingen, zoals 

vormverandering bouwvlak en een kleine verruiming bouwvlak.

1.4.6  Retrospectieve toets

Gedurende de planontwikkeling is een 'retrospectieve toets' uitgevoerd. Een retrospectieve 

toets geeft inzicht in welke situaties aan percelen een nieuwe bestemming is gegeven ten 

opzichte van voorgaande bestemmingsregelingen. Hoewel het bestemmingsplan een 

conserverend karakter heeft, dat wil zeggen dat voor de meeste percelen de feitelijke 

bouw- en gebruiksmogelijkheden overeenkomen met de toegestane situatie, conform 

voorgaande bestemmingsplanregelingen, is in een aantal gevallen gebleken dat de huidige 

situatie niet overeenkomt met de regeling uit het voorgaande bestemmingsplan. 

Deze situaties ontwikkelen zich in veel gevallen gaandeweg de planperiode, bijvoorbeeld 

door veranderd stedenbouwkundig inzicht, als gevolg van functiewijziging en/of 

veranderingen in gebruik. Ook ruimtelijke ontwikkelingen en vernieuwing van onder 

andere ruimtelijk, economisch, verkeerskundig en milieubeleid zijn in veel gevallen 

verantwoordelijk voor het feit dat bestemmingsplannen niet in overeenstemming zijn met 

de feitelijke situatie.

In het kader van een bestemmingsplanherziening is het de taak van de gemeente te 

onderzoeken of het feitelijk gebruik kan worden voortgezet dan wel dient te worden 

gehandhaafd. Om deze reden zijn voornoemde percelen door de gemeente afzonderlijk 

ruimtelijk afgewogen, teneinde te kunnen beoordelen of het bestemmingsplan in 

overeenstemming kon worden gebracht met de feitelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden 

op het perceel (opheffen strijdige situatie). In die gevallen waarin de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden een goede ruimtelijke ordening niet in de weg stonden of de 

strijdige situatie stedenbouwkundig, economisch, verkeerskundig en milieutechnisch 

aanvaardbaar bleek, is de feitelijke situatie in dit bestemmingsplan positief bestemd.

1.4.7  Inspraak en overleg

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen heeft van 22 augustus tot en 

met 2 oktober 2013 ter inzage gelegen. Op 5 september 2013 is er een inloopavond 

gehouden. Er zijn 40 inspraakreacties ingediend. 

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan diverse instanties in het 

kader van het wettelijk vooroverleg. Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) dient de gemeente bij de voorbereiding  van een bestemmingsplan 

vooroverleg te plegen met betrokken instanties, die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het 

geding zijn. Dit zijn onder andere de instanties het waterschap, de provincie, LTO, 

Gasunie. Er zijn 14 reacties van instanties ontvangen.

In de fase van het ontwerpbestemmingsplan wordt verantwoording afgelegd van de 

reacties uit de inspraak en het overleg. Er zal daartoe een afzonderlijke Nota Inspraak en 

overleg worden opgesteld waarin de overlegreacties worden samengevat en worden 

voorzien van een gemeentelijk antwoord.
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1.4.8  Gemeentelijke projectgroep

Het bestemmingsplan is in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van een 

ambtelijke projectgroep tot stand gekomen.

1.4.9  Watertoets

Over het voorontwerpbestemmingsplan heeft met het waterschap Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden overleg plaatsgevonden in het kader van de watertoets. De resultaten 

van het overleg zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

1.5  PlanMER

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is ook een PlanMER 

(Milieueffectrapport) opgesteld als onderbouwing van het bestemmingsplan. Dit heeft 

vooral te maken met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor bestaande 

melkveehouderijen en intensieve veehouderij. Daarbij is niet uitgesloten dat 

drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. worden overschreden. Daarom is het opstellen van 

een PlanMER verplicht. In het PlanMER wordt vooral ingegaan op de milieueffecten van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen in het plangebied Harmelen. Het 

PlanMER is een apart document die bij het bestemmingsplan hoort.

Het MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de vaststelling 

van het bestemmingsplan om de maatregelen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, inzichtelijk te maken. De m.e.r.-procedure 

is gekoppeld aan de procedure voor het bestemmingsplan. 

In de fase van het voorontwerpbestemmingsplan zijn de reikwijdte en het detailniveau van 

het PlanMER bepaald en tegelijk met het voorontwerpbestemmingsplan in de vorm van een 

publicatie vrijgegeven voor de inspraak. Verder is een aantal instanties aangeschreven 

waarin het opstellen van het PlanMER is aangekondigd en waarin de instanties zijn 

geïnformeerd over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek. De zienswijzen 

ten aanzien van de notitie Reikwijdte en detailniveau zijn opgenomen in het planMER. 

Het uitgewerkte planMER is als Bijlage 3 bij deze toelichting opgenomen.

Het planMER wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Tegelijkertijd wordt de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) 

gevraagd om een toetsingsadvies uit te brengen over het uitgewerkte planMER in relatie 

tot het Bestemmingsplan Buitengebied. 

De uitkomsten van het planMER hebben op de volgende manier een rol gespeeld bij de 

inhoud van het bestemmingsplan:

De belangrijkste constatering uit het planMER was dat in cumulatieve zin negatieve 

effecten op omliggende Natura 2000-gebieden in het voornemen (=voorontwerp 

bestemmingsplan) niet met zekerheid uitgesloten konden worden (met name vanwege 
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mogelijke toename van ammoniakdepositie door uitbreiding van de veestapel bij 

agrarische bedrijven), terwijl dit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 wel 

noodzakelijk is. 

Bij de individuele behandeling van de uitbreiding van veehouderijen zal moeten worden 

voldaan aan de Natuurbeschermingswet 1998, waardoor er geen sprake zal zijn van 

negatieve effecten. Niettemin moet op grond van jurisprudentie ten tijde van de 

vaststelling van het bestemmingsplan al gegarandeerd zijn dat er geen sprake zal zijn 

van negatieve effecten.

Om die reden zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen die garanderen dat er 

geen sprake kan zijn van toename van de ammoniakdepositie in omliggende Natura 

2000-gebieden. 

Ook op andere milieuthema's kan er sprake zijn van negatieve effecten bij 

schaalvergroting van agrarische bedrijven, met name op het gebied van 

landschap/cultuurhistorie. 

Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn alleen aanwezig bij toepassing van afwijkings- 

en wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan. Op basis van de resultaten van 

het planMER is geadviseerd om bij toepassing van deze bevoegdheden voorwaarden op 

te nemen, die negatieve effecten op genoemde thema's kunnen voorkomen. Dit is ook 

verwerkt in de planregels.

1.6  Verantwoording en opbouw bestemmingsplan

Het 'Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen' bestaat uit:

een toelichting;

regels;

een digitale verbeelding, die analoog uit twee kaartbladen bestaat.

Het plan is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken. Voor wat betreft de 

verantwoording van de 'bestaande situatie' kan worden teruggevallen op de 

veldinventarisatiegegevens, alsmede de gemeentelijke bouw- en milieudossiers, de 

luchtfoto's, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet waardering 

onroerende zaken (Wet WOZ-gegevens), zoals deze bij de gemeente  bekend waren ten 

tijde van de inwerkingtreding van het Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen.

De toelichting bestaat uit 5 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 

een toelichting gegeven op het rijks-, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid. 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het onderzoek en de inventarisatie. Hoofdstuk 4 

gaat in op de ruimtelijke keuzes die voor de bestemmingen zijn gemaakt. Ook wordt in dit 

hoofdstuk aangegeven hoe met nieuwe ontwikkelingen wordt omgegaan. De 

verantwoording en onderbouwing zijn per bestemmingsartikel beschreven. 

Hoofdstuk 5 bevat informatie over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Aandacht 

is besteed aan handhaving, de uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de 

inspraak en het overleg met instanties.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt kort het beleid beschreven dat ruimtelijke relevant is voor het 

buitengebied. De beleidskaders worden vastgesteld door het Rijk, de provincie Utrecht en 

de gemeente zelf. In hoofdstuk 3 wordt het beleid per functie beschreven.

2.1  Rijksbeleid

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) inwerking getreden. 

Deze vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad, de Nota Mobiliteit, de 

MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de 

ruimtelijke doelen en uitspraken in het PKB Structuurschema Militaire Terreinen, de 

agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De nationale belangen 

die juridische doorwerking behoeven, zijn uitgewerkt in de AMvB Ruimte. 

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren en 

verdienen het vertrouwen dat ze dat op een goede manier doen. Gemeenten krijgen ruimte 

voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de 

woonwensen van mensen. Bij het beheren en ontwikkelen van natuur, krijgen boeren en 

particulieren in het landelijk gebied een grotere rol.

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland door een 

krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, 

investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar 

verbindt. Om dit te bereiken, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij 

diegene die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en 

provincies ('decentraal, tenzij…') en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest 

voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die 

belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Het Rijk richt zich 

daarbij op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen 

van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en 

goederenvervoer (waaronder buisleidingen), energie en natuur, alsook ondergrond en 

ruimte voor militaire activiteiten. Ook waterveiligheid en milieukwaliteit (lucht, geluid, 

bodem, water en externe veiligheid) horen daarbij, evenals de bescherming van ons 

werelderfgoed (zoals de Waddenzee en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

Buiten de nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Rijk gaat 

zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en laat verstedelijkings- 

en landschapsbeeld over aan de provincies en gemeenten. De gemeente is in dat opzicht de 

overheid die het dichtst bij de burger staat en zorg draagt voor een veilige en leefbare 

woon- en werkomgeving. In het ruimtelijk domein gaat het om de ruimtelijke ontwikkeling 

van stad en platteland in brede zin, waarbij onder meer belangen ten aanzien van 

mobiliteit, milieu, natuur, water, economie en wonen worden afgewogen. Gemeenten 

krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei, geënt op het bouwen van huizen die 

aansluiten bij de woonwensen van mensen. Bij het beheren en ontwikkelen van natuur 

krijgen boeren en particulieren in het landelijk gebied een grotere rol. 
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Het Rijk heeft een aantal Nationale Landschappen aangewezen. Deze landschappen 

weerspiegelen samen de diversiteit en ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 

cultuurlandschap. Het Rijk laat het beleid ten aanzien van landschap op land over aan 

provincies en wil provincies meer ruimte geven bij de afweging tussen verstedelijking en 

landschap, om zo meer ruimte te laten voor regionaal maatwerk. Het plangebied ligt in het 

Nationaal Landschap Groene Hart. 

De provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor de nationale 

landschappen. De globale begrenzing hiervan is weergegeven in een bijlage van het SVIR. 

De provincie neemt, op basis van deze globale begrenzing, een gedetailleerde begrenzing 

op in hun structuurvisies en werken daarin de per nationaal landschap benoemde 

kwaliteiten uit. Het Hollands-Utrechts veenweidegebied in het Groene Hart kent als 

kernkwaliteiten zeer open landschap, strokenverkaveling met waterland, en het 

veenweidekarakter. Het veenweidegebied is een landschapsbenaming. In het 

veenweidegebied zijn ook andere grondsoorten aanwezig dan veen. Ook bestaat uit 

gebruik van dit landschapstype niet geheel uit weide maar ook uit bijvoorbeeld fruitteelt.

Grootschalige ontwikkelingen zijn niet toegestaan, tenzij het nationaal belang betreft en 

er compenserende maatregelen worden getroffen. Binnen de nationale landschappen is 

ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul). Daarnaast bieden de 

nationale landschappen ruimte voor de aanwezige regionale en lokale bedrijvigheid. Maat, 

schaal en ontwerp zijn bepalend voor behoud van de kwaliteiten van de landschappen. 

Het begrip 'grootschalig' moet gerelateerd worden aan de aanwezige kernkwaliteiten en aan 

het reeds aanwezige verstedelijkingspatroon en het -volume. Zo kan in relatief 

onbebouwde landschappen een beperkte toename van de bebouwing reeds afbreuk doen 

aan de kernkwaliteiten van dat landschap, terwijl in andere landschappen eenzelfde 

toename van bebouwing geen gevolgen hoeft te hebben voor de aanwezige 

kernkwaliteiten. 

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt derhalve geen nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk. Daarmee is onderhavig bestemmingsplan niet in strijd met de 

SVIR.

2.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale 

ruimtelijke belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de 

(ontwerp-)AMvB Ruimte uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld 

met onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 

december 2011 in werking getreden. Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de 

mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het 

kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee 

en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 

Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken. Ter bescherming van deze 

belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en vrijwaringszones opgenomen. In het 

besluit is aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen voor deze gebieden moeten zijn 

ingericht. Indien geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro, dan moeten 

deze binnen drie jaar na inwerkingtreding van het besluit zijn aangepast.
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Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerking getreden op 1 oktober 2012) is het Barro 

aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen 

voor hoofdwegen en landelijke spoorwegen en vrijwaring rond rijksvaarwegen), de 

elektriciteitsvoorziening, het regime van de herijkte ecologische hoofdstructuur en 

waterveiligheid (bescherming van primaire waterkeringen en bouwbeperkingen in het 

IJsselmeergebied).

Tevens is bij besluit van 28 augustus 2012 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

aangepast. Het Barro heeft geen directe consequenties voor het plangebied, bovendien 

maakt dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Daarmee is het plan 

niet in strijd met het Barro.

2.1.3  Visie erfgoed en ruimte

In de Nota 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op 

het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. Om dit te 

bewerkstelligen is op 1 januari 2012 artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. Deze wijziging verplicht gemeenten nu om het aspect 

cultureel erfgoed expliciet mee te wegen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. 

In de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek wordt een onderscheid in de fysieke omgeving 

gemaakt tussen de cultuurhistorie in de ondergrond en de bovengrond: 

het bodemarchief; 

het bouwkundig erfgoed (gebouwen en structuren);

het cultuurlandschap. 

In het bestemmingsplan wordt in paragraaf 3.5 nader ingegaan op deze drie aspecten. 

2.1.4  Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin 

belangrijke flora en fauna voorkomen en richt zich op het behoud en de ontwikkelingen van 

deze natuurgebieden. De gebieden die onder Natura 2000 vallen, worden aangeduid in de 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen bepalen dat lidstaten bepaalde 

diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving beschermen. 

In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangewezen als Natura2000-gebied. Alle Natura 

2000-gebieden liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. In het aanwijzigingsbesluit 

staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald gebied. 

In onderhavig bestemmingsplan liggen geen Natura2000-gebieden. Wel in de directe 

nabijheid liggen twee Natura2000-gebieden. Dit zijn de 'Oostelijke Vechtplassen' en de 

'Nieuwkoopse Plassen en de Haeck'. 
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Afbeelding 2.1: De gele gebieden zijn Habtitatr ichtlijngebieden, de blauwe gebieden Vogelr ichtlijngebieden en de groene 

gebieden zijn beide, bron 

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1308-Vogel--en-Habitatr ichtlijngebieden-in-Neder land.html?i=1

9-48 

Mede om de ligging van het plangebied in de nabijheid van voornoemde 

Natura2000-gebieden, is besloten voor het bestemmingsplan een plan m.e.r.-procedure te 

doorlopen.

2.2  Provinciaal en regionaal beleid

2.2.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is op 4 februari 2013 vastgesteld. In de PRS 

beschrijft de provincie Utrecht haar ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028. Deze 

periode sluit aan bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Aangegeven 

wordt welke doelstellingen provinciaal belang zijn, welk beleid bij de doelstellingen hoort 

en hoe de provincie uitvoering geeft aan dit beleid. Uitvoering van het beleid wordt deels 

gegeven via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). 

De PRS beoogt een aantrekkelijke provincie te creëren om in te wonen, werken en 

recreëren. De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 vormt daarvoor het 

uitgangspunt. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen om een integrale aanpak die 

resulteert in drie pijlers:

een duurzame leefomgeving;

vitale dorpen en steden;
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landelijk gebied met kwaliteit.

Voor onderhavig bestemmingsplan is met name de pijler Landelijk gebied met kwaliteit 

relevant. Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te behouden, voert de 

provincie een terughoudend beleid als het gaat om ontwikkelingen van niet aan het 

landelijk gebied gekoppelde functies. Slechts onder voorwaarden zijn ontwikkelingen van 

niet aan het landelijk gebied gekoppelde functies aanvaardbaar. Deze voorwaarden hebben 

met name betrekking op de kwaliteit van het landelijk gebied en de vitaliteit van 

aanwezige functies. De ontwikkelingen die onder voorwaarden aanvaardbaar zijn, kunnen 

onderverdeeld worden in kwaliteitsontwikkelingen (rood-voor-groen), nieuwe functies voor 

stoppende agrarische bedrijven en stedelijke functies in het landelijk gebied.

2.2.2  Provinciaal Ruimtelijke Verordening

Gelijktijdig met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening vastgesteld. Het doel van de verordening is provinciaal belang op het gebied 

van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. Dat 

betekent dat de gewenste ontwikkelingen in een gebied of regio op deze manier worden 

veiliggesteld. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een aantal onderwerpen:

bodem en water; een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de zone 

'veengebied kwetsbaar voor oxidatie'. Voor de gebieden die als zodanig zijn 

aangewezen, worden regels opgenomen om de bodemdaling in dit gebied niet te 

versnellen. De bestemming van dit deel van het plangebied is overwegend agrarisch;

versterken regionale waterkering; een deel van het plangebied is aangewezen als 

'regionale waterkering'. Dit deel van het plangebied, inclusief 30 m vrijwaringzone, 

wordt opgenomen op de verbeelding. Tevens worden er regels aan gekoppeld die de 

waterkerende functie beschermen;

cultuurhistorie; een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de 

cultuurhistorische hoofdstructuur. In het bestemmingsplan worden regels 

(dubbelbestemming) opgenomen om het archeologisch erfgoed te behouden. Tevens 

bevat het plan regels om de aanwezige cultuurhistorisch waarden van het agrarische 

cultuurlandschap te behouden. Het overgrote deel van het plangebied krijgt de 

bestemming Agrarisch - landschappelijke waarden;

wonen; de locatie ten westen van de kern Harmelen (wijk Hofwijk) is aangemerkt als 

'toekomstige woonlocatie'. Omdat het onderhavig bestemmingsplan conserverend van 

aard is, worden geen ontwikkelingslocaties opgenomen. Voor het uitwerken van deze 

toekomstige woonlocatie, wordt te zijner tijd een nieuw bestemmingsplan opgesteld;

stedelijk gebied; het gebied rondom de Ambachtsheerelaan maakt onderdeel uit van 

'stedelijk gebied', 'kantoren' en 'bedrijventerrein stedelijk gebied'. De PRV schrijft voor 

dat voor dit gebied regels in het bestemmingsplan worden opgenomen voor 

verstedelijking, bedrijventerrein stedelijk gebied en kantoren. Dit gebied is 

voornamelijk nog in gebruik ten behoeve van de agrarische functie. Dit 

bestemmingsplan is conserverend van aard en nieuwe ontwikkelingen worden niet 

meegenomen. Een ontwikkelaar is bezig met het opstellen van een plan voor dit 

gebied. Te zijner tijd wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor dit gebied en 

dan worden er regels opgenomen voor onder andere verstedelijking;

het gehele plangebied is aangemerkt als 'landelijk gebied'. In het bestemmingsplan 
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worden regels opgenomen voor de onderdelen die van toepassing zijn in het 

plangebied. Dit zijn regels ten aanzien van verstedelijking van het landelijk gebied, de 

inhoudsmaat voor woningen, bestaande niet-agrarische bedrijven, agrarische 

bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing;

kernrandzones; het gehele plangebied maakt onderdeel uit van de kernrandzone. In het 

bestemmingsplan worden geen regels opgenomen voor het toestaan van nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in dit 

bestemmingsplan;

landschap; het gehele plangebied maakt onderdeel uit van 'landschap'. Het 

bestemmingsplan bevat bestemmingen, aanduidingen en regels ter bescherming van 

het landschap. Bij afwijkingen worden voorwaarden opgenomen om de kernkwaliteiten 

van het landschap te behouden en/of te versterken. Voor het Groene Hart gelden de 

volgende kernkwaliteiten:

1. openheid;

2. (veen)weidekarakter (inclusief strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.).

3. landschappelijke diversiteit;

4. rust en stilte. 

aardkundige waarden; een klein deel van het plangebied maakt onderdeel uit van 

'aardkundige waarden'. In het bestemmingsplan worden een dubbelbestemming en 

regels opgenomen om deze aanwezige aardkundige waarden te beschermen.

ecologische hoofdstructuur; enkele gebieden in het plangebied maken onderdeel uit 

van de Ecologische Hoofdstructuur. De bestaande gebieden krijgen de bestemming 

natuur en in het bestemmingsplan worden regels opgenomen ter bescherming van deze 

gebieden. Voor nog te ontwikkelen gebieden wordt een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen.

TOP-gebied; het noordelijk deel van het plangebied (gebied ten noorden van de 

Spoorlijn langs de Breudijk) maakt onderdeel uit van een TOP-gebied. In het 

bestemmingsplan worden een milieuzone en regels opgenomen die de 

waterhuishoudkundige situatie niet negatief beïnvloeden;

agrarische bedrijven; het plangebied maakt in zijn geheel onderdeel uit van 'agrarische 

bedrijven'. In het bestemmingsplan worden regels en bestemmingen opgenomen ten 

aanzien van agrarische bedrijven. Deze regels sluiten aan bij de regels uit de PRV.

recreatie, een groot deel van het plangebied maakt deel uit van de 'recreatiezone'. Het 

bestemmingsplan bevat regels en bestemmingen om de bestaande 

recreatievoorzieningen te behouden. Daarnaast worden afwijkingen en 

wijzigingsbevoegdheden opgenomen om nieuwe recreatievoorzieningen op 

perceelsniveau mogelijk te maken;

stiltegebied; de polder Gerverscop maakt onderdeel uit van het stiltegebied. In het 

bestemmingsplan worden geen regels opgenomen die de geluidsbelasting negatief 

beïnvloeden. In de afwijkingsregels worden voorwaarden opgenomen om de 

geluidsbelasting niet negatief te beïnvloeden. Tevens wordt een milieuzone - 

stiltegebied opgenomen. 
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2.2.3  Structuurvisie Nationale Landschappen

De Structuurvisie Nationale Landschappen is een gedeeltelijke herziening van de 

(integrale) Structuurvisie 2005-2015 (het Streekplan) en bevat, ten opzichte van de 

provinciale belangen in het streekplan, uitgewerkte provinciale belangen voor de nationale 

landschappen in de provincie Utrecht. Het beleid hiervoor is strategisch van aard en gaat 

over de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving in deze gebieden. Behouden, 

versterken en ontwikkelen van de kernkwaliteiten is het uitgangspunt van beleid. Nationale 

landschappen zijn aangewezen door het rijk als gebieden met internationaal zeldzame of 

unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee 

bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Deze kwaliteiten vormen dan ook het 

vertrekpunt voor inrichting en ontwikkeling van de nationale landschappen. Dat betekent 

dat ruimtelijke ontwikkelingen in de nationale landschappen mogelijk zijn, mits de 

kernkwaliteiten van het landschap worden behouden, versterkt en/of ontwikkeld.

2.2.4  Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen

In de kwaliteitsgids worden de ruimtelijke kwaliteiten van de landschappen in de provincie 

Utrecht aan de hand van kernkwaliteiten omschreven. De kwaliteitsgids bestaat uit een 

analyse van de 'verhalen' van het landschap en van het 'feitelijke' landschap en een 

weergave van de gebiedsopgaven. Er zijn zes gebiedscaternen opgesteld en één 

Koepelkatern. Eén van de zes gebiedscaternen is het Groene Hart. Aan gemeenten wordt 

gevraagd om de ambities uit de kwaliteitsgidsen in hun structuurvisie op te nemen en in 

bestemmingsplannen kunnen de ambities juridisch worden vastgelegd.

De gemeente heeft in haar huidige bestemmingsplan regels met betrekking tot het omgaan 

met het landschap opgenomen. Deze regels sluiten aan bij de ambities van de provincie.

 

2.2.5  Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

Op 25 september 2012 is het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 vastgesteld. Dit 

natuurbeheerplan vervangt het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011.

Het Beheerplan provincie Utrecht 2013 vormt een belangrijke bouwsteen van het 

provinciale natuurbeleid. Het is een beleidsplan waarvan getracht wordt de doelen te 

realiseren door middel van subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 

landschapsbeheer volgens de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. In dit 

natuurbeheerplan zijn alle bestaande en nieuwe natuur begrensd. 

Het Natuurbeheersplan heeft geen planologische consequenties of consequenties voor 

bestemmingsplannen. De begrenzing van natuurgebieden heeft geen gevolgen voor 

bestaande gebruiksmogelijkheden van percelen.

De beheerstypenkaart en de ambitiekaart vormen de kern van het natuurbeheerplan. De 

beheertypenkaart geeft de huidige situatie weer. De ambitiekaart geeft de toekomstige 

gewenste situatie weer.

In het natuurbeheerplan zijn de natuurgebieden begrensd. De begrenzing is weergegeven 

op onderstaande afbeelding ter plekke van het plangebied. De volgende begrenzing is 

gehanteerd:

EHS - bestaande natuur
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EHS - agrarisch

EHS - gerealiseerde natuur

EHS - nieuwe natuur

EHS - zoekgebieden nieuwe natuur

Ecologische verbindingszones

Groene contour

Recreatie om de Stad (RodS)

Afbeelding 2.2: Begrenzing van natuurgebieden behorende bij het Natuurbeheersplan provincie Utrecht 2013, Uitsnede 

afbeelding 2 met ligging van de begrenzing van natuurgebieden binnen de EHS, bron: 

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De EHS is een robuust netwerk gevormd door bestaande natuurgebieden, nieuwe nog te 

realiseren natuurgebieden en verbindingszones tussen de natuurgebieden. De EHS heeft 

twee doelen:

1. De rijkdom aan soorten, de  biodiversiteit, de behouden en te herstellen. Hiervoor is 

het noodzakelijk dat natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar 

worden verbonden in een samenhangend netwerk. Dit netwerk moet functioneren in 

ruimte en tijd, waardoor planten en dieren in een duurzame, robuuste en 

klimaatbestendig leefomgeving krijgen.
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2. Ruimte bieden aan de groende behoefte aan rust en ruimte, waardoor inwoners en 

bezoekers de natuur kunnen beleven en het draagvlak van natuurbeleid gewaarborgd 

is. 

Binnen de EHS liggen ook beschermde natuurmonumenten en Natura-2000 gebieden. Deze 

gebieden hebben natuurwaarden die op nationale en/of internationale schaal van groot 

belang zijn voor de biodiversiteit. 

Groene Contour

Binnen de 'groene contour' liggen gebieden die van belang worden geacht voor het 

functioneren van de EHS, maar die niet onder de EHS vallen. In het Akkoord van utrecht 

hebben de deelnemende partijen afgesproken dat binnen deze gebieden op 3.000 ha grond 

op vrijwillede basis nieuwe natuur gerealiseerd kan worden. Na realisatie gaan deze 

gebieden onderdeel uit maken van de EHS.

Natuurwaarden buiten de EHS en 'groene contour'

Buiten de EHS komen verspreid natuurwaarden voor. Dit zijn vaak kleinschalige gebieden 

of ze hangen samen met andere functies in het gebied. Het gaat onder andere om de 

natuur van sloten en slootranden, houtwallen en heggen, kleine bosjes, wegbermen en om 

succesvol aangeslagen natuurontwikkeling in de stadsrand. Een specifieke categorie van 

natuurwaarden buiten de EHS zijn weidevogelkerngebieden. Weidevogels zijn 

karakteristiek in het traditioneel open(veen)weidelandschap. 

Alleen de reeds gerealiseerde of in aanleg zijnde natuurgebieden en RodS-gebieden worden 

opgenomen op de verbeelding. Het realiseren van natuur en/of recreatie dient te gebeuren 

op vrijwillige basis.

2.2.6  Provinciale Milieuverordening

De Provinciale milieuverordening 2013 (PMV 2013) is op 4 februari 2013 door Provinciale 

Staten vastgesteld en op 1 mei 2013 in werking getreden. De provincie is op grond van 

artikel 1.2 van de Wet milieubeheer verplicht een verordening ter bescherming van het 

milieu vast te stellen. Met het vaststellen van deze milieuverordening wordt voldaan aan 

deze wettelijke eis.

De Provinciale milieuverordening 2013 is geheel herzien en geactualiseerd. Alleen de 

onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden komen voor.

Grondwaterbescherming

In de provincie Utrecht wordt op 27 plaatsen grondwater gewonnen voor de openbare 

drinkwatervoorziening. Voor deze gebieden zijn grondwaterbeschermingszones 

vastgesteld. De mate van bescherming van het grondwater varieert naar mate de 

kwetsbaarheid van de zone toeneemt. Er zijn vier soorten beschermingsgebieden, 

namelijk: 

1. Waterwingebied; 

2. Grondwaterbeschermingsgebied; 

3. Boringsvrije zone; 

4. 100-jaar aandachtsgebied.
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Alle winningen hebben een waterwingebied. Een waterwingebied is de locatie waar de 

onttrekkingsputten voor drinkwater zijn gevestigd. De afstand van de grens van het 

waterwingebied tot de winputten bedraagt in principe minimaal 30 m. Afhankelijk van de 

kwetsbaarheid van de winning zijn rond het waterwingebied één of meer van de andere 

zones ook aanwezig. Grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones liggen als 

een schil rond de waterwingebieden. Als er tussen het maaiveld en het grondwaterpakket 

een afschermende kleilaag aanwezig is, spreken we van een boringsvrije zone, anders is er 

sprake van een grondwaterbeschermingsgebied. In enkele kwetsbare gebieden is ook een 

100-jaar aandachtsgebied aangewezen. Dit is een extra schil om het 

grondwaterbeschermingsgebied heen. Dit is alleen in die situaties wanneer in dit gebied 

een substantieel groter volume aan grondwater wordt beschermd. 

In Linschoten ligt een waterwingebied. Het zuidelijk deel van het plangebied ligt in het 

grondwaterbeschermingsgebied en het 100-jaar aandachtsgebied van dit waterwingebied. 

In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met deze gebieden en worden regels 

opgenomen ter bescherming van deze gebieden.

Afbeelding 2.3: Ligging grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied, bron webkaart van de provincie Utrecht

Stiltegebied

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluidsbelasting ten gevolge 

van menselijke activiteiten zodanig laag is, dat het ervaren van de natuurgeluiden in het 

gebied of gedeelten daarvan, niet of slechts in geringe mate wordt verstoord. In 1986 zijn 

de stiltegebieden in de provincie Utrecht aangewezen met als doel het beschermen van het 
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geluidskarakter van een gebied en het waarborgen van stilte/rust voor de mens in de 

toekomst. Een stiltegebied bestaat uit een stille kern en een geluidsarm overgangsgebied. 

Het overgangsgebied functioneert als buffer voor de stille kern.

Het noordelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het stiltegebied Kockengen 

/Teckop. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met het stiltegebied en waar 

nodig worden regels opgenomen om geluidsoverlast in dit gebied te voorkomen. 

Afbeelding 2.4: Ligging stiltegebied ten noorden van de kern Harmelen, bron webkaart van de provincie Utrecht

2.2.7  De verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000

De verordening stelt (extra) technische eisen aan stallen. Ook gelden er voorwaarden aan 

het salderen van de uitstoot van ammoniak, via een provinciale depositiebank. Dit moet 

leiden tot een daling van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij en geeft 

duidelijkheid over mogelijkheden voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Natura 2000 staat 

voor een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden, waarvan er acht zijn gelegen 

in de provincie Utrecht. In Nederland, en ook in de provincie Utrecht wordt het probleem 

van een overmaat aan ammoniak op Natura 2000-gebieden zwaarder gevoeld dan in de ons 

omringende landen. Dat komt omdat we in een dichtbevolkt land leven, waarin kwetsbare 

natuur en bijvoorbeeld veehouderijen dicht bij elkaar liggen. In het overgrote deel van de 

gebieden bevinden zich gevoelige habitats (leefgebieden van planten en dieren).
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Met de verordening is een balans gevonden tussen de bescherming van waardevolle natuur 

enerzijds en ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector anderzijds. 

Veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden krijgen de mogelijkheid om uit te 

breiden. Zij mogen meer stikstof gaan uitstoten als een ander bedrijf, in hetzelfde gebied, 

minder gaat uitstoten omdat het inkrimpt of stopt. Dit zogeheten salderen is vastgelegd in 

de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 die op 1 maart 2011 in werking is 

getreden. 

2.3  Regionaal beleid

2.3.1  Raamplan Groengebied Utrecht-West (1998)

In 1998 is een Raamplan voor het Groengebied Utrecht West opgesteld. Het Groengebied 

Utrecht-West ligt als een band om het stedelijk gebied van Utrecht en vormt daarmee de 

overgang van de stad naar het Groene Hart. Binnen het gebied moet 675 ha recreatie, bos 

en natuurgebied worden gerealiseerd en 60 km aan groene verbindingen worden 

gelokaliseerd. 

De opgave is verhoogd met nog eens 324 ha recreatief groen. Het raamplan is in mei 2001 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten en voor deelgebieden worden deeluitwerkingen 

opgesteld. Omdat het plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, geldt het als 

provinciaal beleid.

In het raamplan neemt Harmelen een centrale plaats in voor wat betreft recreatie. Door dit 

gebied lopen reeds diverse wandel-, fiets- en kanoroutes, het gebied wordt tevens 

doorkruist door de tourvaartroute Leidse Rijn. In het raamplan wordt ingezet op het 

toevoegen van enkele fietsroutes, zoals een noord-zuid lopend fiets- en wandelpad, aan 

het bestaande recreatienetwerk.

Het beleid ten aanzien van het realiseren van natuur en recreatie is herijkt. Voor 

onderhavig bestemmingsplan zijn de volgende projecten van belang:

realiseren van recreatieve verbindingen eventueel in combinatie met natuur in de 

polder Reijerscop;

realiseren van een recreatieve verbinding in het gebied De Rivier. Het gebied De 

Rivier ligt op grondgebied van de gemeenten Woerden en Utrecht. Dit gebied ligt ten 

noorden van de spoorlijn en ten oosten van de Breudijk.

Ontwikkelingen van natuur ten noorden van Harmelen. 
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2.4  Gemeentelijk beleid

2.4.1  Gemeentelijke Structuurvisie

Op 2 juli 2009 heeft de raad een structuurvisie voor de gehele gemeente vastgesteld. Het 

doel van de structuurvisie is het bieden van een ruimtelijk ontwikkelings- en 

toetsingskader voor de gemeente Woerden voor de periode tot 2025, met een nadere 

concretisering voor de periode tot 2015 als ruimtelijke uitwerking van de (toekomstig) 

strategische Visie 2025.

De gemeentelijke structuurvisie heeft een aantal  kernambities, te weten:

kwaliteiten Woerden verder ontwikkelingen;

ruimtelijke en cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt;

alle kernen ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk;

Woerden goed bereikbaar;

regionale functie verder uitbouwen;

respect voor historie, ruimte voor groei.

Een deel van het plangebied is in de structuurvisie aangewezen als 'voortuin'. Dit zijn open 

gebieden langs de Rijksweg A12 en zijn daardoor bepalend voor het imago van de 

gemeente Woerden als poort naar het Groene Hart en gemeente met veel recreatieve 

mogelijkheden. In totaal worden er zes 'voortuinen' onderscheiden. In onderhavig plan 

liggen drie 'voortuinen'. Namelijk een recreatieve voortuin ten zuiden van de 

Cattenbroekerplas, een agrarische voortuin ten zuid-westen van Harmelen en een Avontuur 

Natuur voortuin ten zuidoosten van Harmelen. Deze voortuinen kunnen worden ingezet als 

middel om het groene karakter naar buiten toe te tonen. 
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Afbeelding 2.5: Uitsnede structuurvisie ter  hoogte van het plangebied, Kaart behorende bij de gewijzigde welstandsnota, 

bron gemeente Woerden

Op 28 maart 2013 wordt de 'Aanpassing Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009 - 2030' 

behandeld in de raad. Het beleid ten opzicht van 2009 is op een aantal punten veranderd. 

De kernambities zijn gelijk gebleven. 

Voor het onderhavige plan is met name het afzien van een regionale bedrijventerrein in de 

polder Bijleveld relevant. 

Voorliggend bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en maakt geen nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk.

 

2.4.2  Landschapsontwikkelingsplan

In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor Woerden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 

gemeente de ontwikkeling van het landschap voor de komende 10 jaar wil insteken. 

Rekening houdend met de ontwikkeling van de verschillende functies in het landelijk 

gebied, wordt beschreven hoe de landschappelijke waarden behouden en versterkt kunnen 

worden. Daarnaast gaat de visie in op de mogelijkheden om het landschap te beleven. 

De identiteit wordt bepaald door onder meer de ontstaansgeschiedenis en het huidige 
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landgebruik, de beplanting en de structuren als waterlopen, verkaveling, wegen en kades. 

In het Landschapsontwikkelingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de Oude Rijnlanden 

en het Veenweideland. Beide gebieden hebben hun eigen identiteit, die door de onderlinge 

verschillen wordt versterkt. Gezamenlijk vormen deze twee gebieden het, typisch voor de 

gemeente Woerden, herkenbare landschap. Zowel het Veenweideland als de Oude 

Rijnlanden ligt in onderhavig bestemmingsplan. 

Voor het Veenweideland wordt in hoofdzaak ingezet op het veiligstellen van bestaande 

kwaliteiten zoals de open polders met karakteristieke verkavelingsstructuur, kades en 

ontginningslinten. Met passende kleine landschapselementen kan het karakter van dit 

gebied worden versterkt en kunnen cultuurhistorische kwaliteiten worden aangezet. 

Daarnaast is er in het bijzonder aandacht nodig voor beeldkwaliteit van erven. 

In het Oude Rijnland wordt met name ingezet op een kwalitatief hoogwaardig, bruikbaar en 

leefbaar landschap. Om nieuwe ontwikkelingen in dit gebied in te passen, is het nodig om 

oude en nieuwe waarden een gezamenlijke identiteit te geven. 

2.4.3  Welstandsnota

Afbeeelding 2.6: Uitsnede Welstandsnota Woerden, bron gemeente Woerden

De Welstandsnota Woerden dateert uit 2009 en is opgesteld om omgevingsvergunningen 

voor bouwen op welstandsaspecten te kunnen beoordelen. In de welstandsnota zijn 
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gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria opgenomen. In bijzondere situaties, 

wanneer deze criteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de 

algemene welstandscriteria.

Objectgericht is een aantal soorten kenmerkende bebouwing en bouwwerken, zoals 

boerderijen, beschreven. Voor objectgerichte criteria geldt dat de beoordelingskaders 

altijd in samenhang moeten worden gezien met de gebiedsgerichte beoordelingskaders 

waarin het bouwwerk wordt geplaatst. Op de kaart behorende bij nieuwe welstandnota zijn 

de gebieden aangeven die welstandsplichtig zijn.

Voor dit plangebied zijn de objectgerichte criteria relevant voor (alleen in de gebieden 

waar de welstandsnota nog van toepassing is):

boerderijen;

agrarische hallen.

Bij de gebiedsgerichte criteria is per gebied een samenhangend beoordelingskader 

opgesteld met daarin een korte beschrijving van het gebied. Bij de beoordeling van 

bouwplannen wordt in samenhang met de beschrijving getoetst aan de hand van de 

welstandscriteria ligging, massa, architectonische uitwerking en materiaal en kleur. Voor 

dit plangebied zijn relevant:

A12 zone;

Buitengebied (alleen linten en cultuurhistorische elementen verwoord in het 'Land van 

Woerden'. 

Op 31 oktober 2013 is de gewijzigde Welstandsnota vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het doel van het wijzigen van het welstandsbeleid is om meer vrijheid voor de individuele 

bewoner c.q. eigenaar te creëren. Alleen in de gebieden waar de welstandsplicht geldt, 

hoeft een aanvraag omgevingsvergunning aan de welstandscommissie te worden 

voorgelegd. 

Het aantal gebieden waar de welstandsplicht geldt, neemt af. Voor onder andere de 

cultuurhistorische linten in het buitengebied, de historische binnenstad van Woerden, het 

beschermd dorpsgezicht Kamerik en het gebied rondom de A12 blijft de welstandsplicht 

behouden.

2.5  Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied worden naar aanleiding van het beleid de volgende keuzes 

gemaakt:

de gebieden met waardevolle openheid beschermen in het bestemmingsplan;

de gebieden met kenmerkende landschapselementen moeten worden behouden en/of 

beschermd;

er wordt voor het realiseren van nieuwe natuur en recreatie een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen;

er wordt rekening gehouden met de regels uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

en Provinciale milieuverordening;
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de historische bebouwingslinten beschermen in het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 3  Inventarisatie en onderzoek

3.1  Inleiding

In de navolgende paragrafen worden de resultaten weergegeven van het verkennende 

onderzoek ex artikel 3:2 Awb, op grond waarvan de gemeente, bij de voorbereiding van de 

vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen en de daaraan voorafgaande 

Nota van Uitgangspunten, de nodige kennis moet vergaren omtrent de relevante feiten en 

de af te wegen belangen. De onderzoeksresultaten zijn gegroepeerd naar thema's die van 

invloed zijn op het eindbeeld van het bestemmingsplan. Per thema wordt ingegaan op:

een beschrijving van het plangebied;

de knelpunten, kansen en ontwikkelingen;

aanbevelingen voor het bestemmingsplan.

De volgende thema's komen in dit hoofdstuk aan de orde:

bodem en geomorfologie;

water;

natuur;

landschap, archeologie en cultuurhistorie;

landbouw;

wonen;

bedrijven;

recreatie en sport;

maatschappelijk

infrastructuur;

milieu.

3.2  Bodem en geomorfologie

Bestaande situatie

Bodemopbouw binnen het plangebied

Bij het realiseren van nieuwe functies en bestemmingen speelt de bodemopbouw een grote 

rol. Het plangebied bestaat voor een deel uit veenweidegronden. Het maaiveld ligt in dit 

gebied gemiddeld 1,5 à 2 m beneden NAP. Dit gegeven stelt speciale eisen aan het 

peilbeheer. Als het grondwaterpeil daalt, zal er meer veen verdwijnen (door oxydatie), 

waardoor het maaiveld nog lager komt te liggen. Dit is een ongewenste situatie en zal 

daarom voorkomen moeten worden.

Bodemverontreinigingen binnen het plangebied

Binnen het plangebied komen veel gedempte watergangen voor. De kwaliteit en de 

herkomst van het dempingsmateriaal is niet bekend. Dat maakt dat alle voormalige 

watergangen in principe bodemverdacht zijn. Bij ontwikkelingen (grondtransactie, bouwen, 

graven, ophogen) zullen deze lijnelementen als verdachte deellocaties in een 

bodemonderzoek moeten worden meegenomen. Een globaal overzicht van de hoeveelheid 

gedempte sloten binnen het plangebied, wordt weergegeven in onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 3.1: Ligging van de gedemte sloten ter  hoogte van het plangebied, bron gemeente Woerden

Op een aantal plaatsen binnen het plangebied hebben de bodembedreigende activiteiten 

daadwerkelijk tot bodemverontreiniging geleid. De locaties met bodemverontreiniging zijn 

op het Bodemloket van de provincie Utrecht (bevoegd gezag Wet bodembescherming) 

geregistreerd.

Potentieel bodemverdachte locaties

Een HBB-locatie is een globale aanduiding van de plaats waar volgens de archiefinformatie 

sprake is geweest van bodembedreigende activiteiten en opslagen. Deze potentieel 

bodemverdachte locaties zijn weergegeven in Bijlage 2 Potentieel bodemverdachte 

locaties.  Gelet op de aard van de werkzaamheden en opgeslagen stoffen is er sprake van 

bodembedreiging. Of er daadwerkelijk bodemverontreiniging is opgetreden is uiteraard 

afhankelijk van de bedrijfsvoering en de eventueel getroffen bodembeschermende 

voorzieningen. HBB staat voor Historisch Bodem Bestand. De straten waar de meeste 

HBB-locaties aangetroffen worden, zijn hieronder aangegeven (aantal HBB-locaties tussen 

haakjes):

Gerverscop (8)

Wildveldseweg (4)
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Breudijk (9)

Haanwijk (12)

Utrechtsestraatweg (5)

Harmelerwaard (6)

Reijerscop (6)

Overige verdachte locaties/omstandigheden

Naast slootdempingen en HBB-locaties worden er binnen het plangebied ook vaak 

puindammen en brandplaatsen aangetroffen. Deze worden ook als bodemverdacht 

aangemerkt, evenals volkstuincomplexen, vanwege gebruik van bestrijdingsmiddelen en de 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen (dakbedekking, beschoeiing, afscheiding).

Bij agrarische bebouwing, meestal in veeschuren en opslagruimten, zijn veelvuldig 

asbesthoudende materialen toegepast. Dit kan consequenties hebben voor de 

bodemkwaliteit, bijvoorbeeld als asbesttoepassingen verweerd zijn, kunnen asbestvezels 

op de grond zijn gekomen. Bij bodemonderzoeken en sloopactiviteiten zal daarom extra 

aandacht gegeven moeten worden aan de aanwezigheid van asbest.

Bekende verontreinigingen

Wbb-locaties

Op sommige plaatsen is de bodem ernstig verontreinigd. Deze locaties zijn geregistreerd 

bij de provincie Utrecht en de gegevens ervan zijn ontsloten via het provinciale 

bodemloket. Voor een actuele stand van zaken dient het digitale bodemloket van de 

provincie Utrecht geraadpleegd te worden. In Bijlage 2 Potentieel bodemverdachte locaties 

worden de geregistreerde locaties weergegeven die op het moment van het opstellen van 

dit bestemmingsplan bekend zijn. In de tabel van Bijlage 2 Potentieel bodemverdachte 

locaties zijn nadere gegevens van deze locaties vermeld, zoals status 

bodemverontreiniging en gewenste vervolgactie. 

Globaal beeld algemene bodemkwaliteit

Bodemkwaliteitskaart Landelijk Gebied Woerden

Voor het Landelijk Gebied Woerden is in 2004 een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Het 

onderhavige plangebied maakte ook deel uit van het gebied waarvoor de kaart is 

opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is niet meer geldig. Echter, de bodemwaarnemingen 

die gebruikt zijn om de kaart in verschillende bodemkwaliteitszones in te delen, zijn wel 

bruikbaar voor het verkrijgen van een globaal beeld van de bodemkwaliteit op onverdachte 

percelen. De zone-indeling is aangegeven op onderstaande overzichtskaarten. 

Bovengrondzones:

In zone B1 komen licht verhoogde gehalten aan zware metalen voor;

In zone B2 komen licht verhoogde gehalten aan zware metalen en polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK's) voor;

In zone B3 komen licht verhoogde gehalten aan zware metalen, polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en DDT voor. De verhoging van DDT is te 

verklaren door het jarenlange gebruik van bestrijdingsmiddelen bij kwekerijen en 

boomgaarden in deze zone.
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Afbeelding 3.2: Bodemkwaliteitskaart Landelijk gebied Woerden met ligging van de bovengrondzones, bron gemeente 

Woerden
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Ondergrondzones:

Zone O1 is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen (zware metalen, PAK's en 

minerale olie);

In zone O2 komen licht verhoogde gehalten aan nikkel voor;

Zone O3 is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen (zware metalen, PAK's, 

minerale olie en bestrijdingsmiddelen).
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Afbeelding 3.3: Bodemkwaliteitskaart Landelijk gebied Woerden met ligging van de ondergrondzones, bron gemeente 

Woerden
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Er is een aantal onderzoeken uitgevoerd die een meer dan gemiddeld groot 

onderzoeksgebied beslaan. Het gaat om bodemonderzoeken ten behoeve van de aanleg van 

baggerdepots en natuurontwikkeling. Deze zijn allemaal gelegen binnen zone B2. Het beeld 

dat uit deze onderzoeken naar voren komt, komt overeen met de waarnemingen van deze 

zone op basis van de bodemkwaliteitskaart.

Beleid en ontwikkelingen

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van de bodem en of deze optimaal op elkaar 

kunnen worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is, dat eventueel aanwezige 

bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de 

bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Dit is het zogenaamde 

stand still-beginsel.

Het vaststellen van de bodemkwaliteit wordt bij het opstellen of wijzigen van een 

bestemmingsplan alleen van belang geacht voor de locaties waar ontwikkelingen gepland 

zijn (zoals functiewijzigingen die een gevoeliger bodemgebruik tot gevolg hebben, bouwen, 

graven of ophogen).

Bij nieuwe ontwikkelingen dient bekeken te worden of de bodemkwaliteit een belemmering 

op kan leveren voor realisatie. Bijna altijd is het mogelijk om de bodem geschikt te maken 

voor het gewenste gebruik. Het is echter mogelijk dat een plan financieel onuitvoerbaar 

wordt, omdat de kosten van de sanering te hoog zijn. Om dit in beeld te krijgen zal de 

kwaliteit van de bodem op ontwikkelingslocaties vastgesteld moeten worden en zal, ingeval 

de bodemkwaliteit niet aansluit bij de functie, een inschatting van kosten moeten worden 

gemaakt, om de bodemkwaliteit in overeenstemming te brengen met de beoogde functie. 

Daarnaast geldt dat de ontwikkelingen een eventueel benodigde aanpak van ernstige 

gevallen van bodemverontreiniging niet mogen frustreren.

Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch 

bodemverontreiniging ontstaat, dient deze direct te worden opgeruimd. Bij bestaande 

mobiele verontreinigingen die voor 1987 ontstaan zijn (zogenaamde erfenisgevallen), zal 

bij de sanering ook naar de kosteneffectiviteit worden gekeken. Uitgangspunt voor 

verontreinigingen die zich in het grondwater manifesteren, is dat deze beheersbaar zijn en 

blijven.

Besluit bodemkwaliteit:

Het Besluit bodemkwaliteit is sinds 1 januari 2008 van kracht en vormt het kader voor het 

bodembeheer in Nederland. Dit Besluit 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 Maximale 

Waarden per onderscheiden bodemfunctieklasse) of op een gebiedsgericht kader (dan 

worden er per onderscheiden bodemkwaliteitszone Lokale Maximale Waarden vastgesteld). 

Bij bodemsaneringen wordt de vereiste terugsaneerwaarde bepaald door de geldende 

bodemfunctieklasse (generieke kader) of door de achtergrondgehalten van de zone 

(gebiedsgerichte kader).
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Bodemfunctieklassenkaart:

Op de Bodemfunctieklassenkaart, die in 2008 is vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders, is het onderhavige plangebied niet ingedeeld in een 

bodemfunctieklasse. Dat houdt in dat de geldende bodemfunctieklasse afhankelijk is van 

de bestemming van het betreffende perceel in het vigerende of toekomstige 

bestemmingsplan. Percelen met een bestemming Agrarische doeleinden, 

Landgoederen/Buitenplaatsen, Natuur of Volkstuinen vallen in de bodemfunctieklasse 

'Landbouw/Natuur'. Hiervoor gelden de strengste eisen. Percelen met overige 

bestemmingen vallen in de bodemfunctieklasse 'Wonen'. In Bijlage 1 Bodemfunctieklasse 

wonen wordt ingegaan op de consequenties van de indeling in een bepaalde 

bodemfunctieklasse.

Bestemmingsveranderingen hebben in het generiek beleid direct gevolgen voor de 

toepassingseis voor toe te passen grond/bagger op de locatie. Zie Bijlage 2 Potentieel 

bodemverdachte locaties.

Bodemsaneringen

Bij saneringen wordt de terugsaneerwaarde bepaald door de bodemfunctieklasse. De 

bodemfunctieklasse is af te leiden van de Bodemfunctieklassenkaart en het vigerende 

bestemmingsplan, waarin laatstgenoemde doorslaggevend is voor de bodemfunctieklasse 

die van toepassing is.

Bodemonderzoek bij bouwen, functiewijziging, slopen en  herinrichten

Bouwen en functiewijziging

Bij een functiewijziging, waar geen sprake is van bouwen, wordt een bodemonderzoek 

alleen noodzakelijk geacht wanneer deze wijziging tevens een gevoeligere 

bodemgebruiksvorm mogelijk maakt (bijvoorbeeld van bedrijvigheid naar wonen).

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. Ook is een bodemonderzoek nodig als de 

locatie verdacht is op bodemverontreiniging. Een bodemonderzoek wordt altijd 

voorafgegaan door een (historisch) vooronderzoek, uitgevoerd conform de NEN 5725, 

waarbij vastgesteld wordt wat er bekend is over het voormalige en het huidige 

bodemgebruik en welke bodemkwaliteit bekend is of verwacht mag worden.

Slopen

In het plangebied komen op agrarische bouwvlakken veelvuldig opstallen (stallen, loodsen) 

voor met asbesthoudende materialen (meestal dakbedekking). Dit is dan ook een 

aandachtspunt bij het uitvoeren van bodemonderzoek.
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Voorafgaande aan de sloop van een bouwwerk moet een sloopmelding worden ingediend bij 

de gemeente en dient altijd een asbestinventarisatie plaats te vinden. Pas als voor het te 

bebouwen terrein een asbestvrijverklaring is afgegeven en het terrein ook verder vrij is 

van afval en andere ongewenste materialen, kan met de daadwerkelijke bouw worden 

begonnen.

Bij bouwactiviteiten waar eerst gesloopt wordt, dient het bodemonderzoek, bij voorkeur, 

na de sloop uitgevoerd te worden. Het doel hiervan is het tegengaan van bouwen op grond 

die vanwege sloopactiviteiten (opnieuw) verontreinigd is geraakt, bijvoorbeeld als gevolg 

van asbest, dakteer of puin. Dit betekent dat het resultaat van een bodemonderzoek niet 

altijd kan worden overlegd bij de vergunningsaanvraag. Daarom behoort dit onderzoek tot 

de bescheiden die ook later kunnen worden ingediend op voorwaarde dat het college van 

burgemeester en wethouders hiermee instemt. Het tijdstip kan door middel van een 

bodemvoorschrift aan de Omgevingsvergunning verbonden worden. Bij de advisering over 

de bodemgeschiktheid worden dan ook de asbestinventarisatieresultaten betrokken.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, daarom is het niet 

nodig om de algemene bodemkwaliteit vast te stellen voor het plangebied middels een 

integraal bodemonderzoek. Binnen het plangebied is een groot aantal bodemonderzoeken 

uitgevoerd. Veelal gaat het hierbij om onderzoeken met een beperkte oppervlakte. Het 

plangebied is te groot om hiermee een representatief beeld van de algemene 

bodemkwaliteit binnen het plangebied te kunnen schetsen. Op grond van de bekende 

bodemgegevens wordt verwacht dat de algemene bodemkwaliteit van het plangebied, 

buiten de geregistreerde en de verdachte locaties, in de bodemkwaliteitsklasse 

'Landbouw/Natuur' of 'Wonen' zal vallen. Wanneer er ontwikkelingen in het gebied 

plaatsvinden, moet een bodemonderzoek of een partijkeuring verricht worden om de 

daadwerkelijke kwaliteit aan te tonen.

3.3  Water

Het plangebied valt binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden. Het waterschap is de waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerder, de 

beheerder van de primaire en regionale waterkeringen en de beheerder van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. De Provincie Utrecht is bevoegd gezag voor de 

drinkwaterwinning in Linschoten. 

Bestaande situatie

Watersysteem

Het watersysteem is het geheel van oppervlaktewater en het grondwater inclusief 

waterbodems, oevers, technische infrastructuur en het daarin voorkomende leven. 

Oppervlaktewater

De belangrijkste waterloop die grenst aan het plangebied is de Leidsche Rijn/Oude Rijn. 

NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bOW1  39



 Buitengebied Harmelen(ontwerp)

De Leidsche Rijn ligt ten noorden van het plangebied. Vanaf de kern Harmelen gaat de 

Leidsche Rijn richting het westen verder als Oude Rijn. De Leidse Rijn takt aan op het 

Amsterdam-Rijnkanaal. De Oude Rijn loopt vanaf de westzijde van Harmelen via Woerden 

richting Alpen aan de Rijn. 

De Leidsche en Oude Rijn functioneren als boezem voor het gebied. Dit betekent dat deze 

een functie heeft voor de afvoer van overtollig water uit de omliggende polders en bij 

droge perioden een aanvoerfunctie. 

De poldersystemen binnen het plangebied bestaan uit hoofdwatergangen en kavelsloten. 

Deze zorgen voor de aan- en afvoer van water. Gemalen slaan het overschot aan water 

uiteindelijk uit op de boezem. De peilen van de polder zijn vastgelegd in peilbesluiten. 

Door de ligging in het veenweidegebied is er sprake van bodemdaling. Dit betekent dat er 

periodiek een peilindexatie nodig is om de minimale ontwatering te kunnen garanderen. 

Het plangebied is gevoelig voor wateroverlast bij extreme neerslag, waardoor er sprake is 

van een wateropgave. Het waterschap bepaalt de omvang en de locatie van de 

wateropgave. Om de gevoeligheid voor wateroverlast te verminderen, kan het nodig 

blijken te zijn om extra oppervlaktewater in het gebied te realiseren. Het 

bestemmingsplan beoogt het graven van oppervlaktewater mogelijk te maken door in de 

bestemmingsregels water op te nemen.

Waterkwaliteit

Binnen het plangebied liggen drie KRW-waterlichamen. Het gaat om de watergangen 

Gerverscop, Bijleveld en Oude Rijn. Voor deze waterlichamen zijn maatregelen 

geformuleerd om de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Deze 

waterkwaliteit is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De specifieke maatregelen 

per watergang zijn vastgelegd in het waterbeheerplan van het waterschap.

Grondwater

In het gebied grenzend aan de Leidsche Rijn en Oude Rijn bestaat de deklaag uit zand- en 

kleiafzettingen. Vanuit watervoerende pakketten kwelt, met name in het zuidelijke deel 

van het plangebied, water op in de polders. Er zijn ook gebieden waar wegzijging optreedt.

Regionaal stroomt het grondwater in de watervoerende pakketten in noordwestelijke 

richting vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar de diepe droogmakerijen. De stijghoogte in 

het plangebied in het eerste watervoerende pakket varieert tussen de NAP -0.5 en -1,5 m. 

Binnen het plangebied is de drinkwaterwinning Linschoten gelegen. De drinkwaterwinning 

gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. Daar wordt door Vitens 10 miljoen 

m3 grondwater per jaar onttrokken uit het tweede watervoerende pakket. Om het 

grondwater te beschermen zijn een waterwingebied, 25-jaarszone en boringsvrije zone 

begrensd, waarbinnen regels gelden voor bedreigende activiteiten. Alle drie de zones 

liggen deels binnen het plangebied. De regels zijn vastgelegd in de provinciale 

milieuverordening.
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Natte natuur

Door het plangebied lopen natte ecologische verbindingszones. Daarnaast is het 

groengebied De Bijleveld aangewezen als TOP-gebied. Dit betekent dat het gebied als 

verdroogd is aangemerkt. In het Provinciaal Grondwaterplan is het opgenomen als ´overig 

verdroogd gebied binnen EHS´. 

Afvalwaterketen

In het buitengebied van Harmelen is persriolering aangelegd, waarop alleen het 

huishoudelijk afvalwater van de percelen mag worden geloosd. Het hemelwater moet op en 

rondom de percelen worden verwerkt. De gemeentelijke riolering loost via 

riooltransportleidingen van het waterschap op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van De 

Meern. Daar wordt het afvalwater door het waterschap gezuiverd en geloosd op het 

oppervlaktewater. De riooltransportleidingen binnen het gebied liggen vanaf Achthoven in 

noordelijke richting tot de kern van Harmelen en vanaf de Willem Alexanderlaan in 

Harmelen in westelijke richting naar de RWZI De Meern. De riooltransportleidingen zijn op 

de verbeelding aangegeven met de dubbelbestemming 'Leiding-riool'.

In het Gemeentelijk Waterbeleidsplan is renovatie of vervanging van de persriolering in 

deze planperiode voor het plangebied voorzien.

Waterkeringen

Langs de Leidsche Rijn en Oude Rijn ligt een regionale waterkering ter bescherming van de 

lager gelegen polders tegen overstroming vanuit deze boezem. De waterstaatswerkzone 

van de waterkering is op de verbeelding weergegeven met de dubbelbestemming 

'Waterstaat-waterkering'. Binnen deze zones gelden beperkingen op grond van de Keur van 

het waterschap.

Overige

Ontwikkelingen en waterneutraal inrichten 

Bij nieuwe ontwikkelingen geldt een compensatieplicht om versnelde afvoer van 

hemelwater naar watergangen te voorkomen. Aanleg van extra waterberging is vereist in 

gevallen waarin sprake is van een toename van het verhard oppervlak met meer dan 1000 

m² in het landelijk gebied, waarbij tevens de vereiste opgenomen zal worden dat door 

aanvrager kan worden aangetoond dat niet te verwachten valt dat de verharde oppervlakte 

later groter zal worden door aanbouw of uitbereiding met kleinere delen. Voor een 

dergelijke toename van het  verhard oppervlak is tevens een Watervergunning van het 

waterschap nodig. In de  Watervergunning wordt de benodigde compensatie vastgelegd.

Recreatie 

Langs en op de Leidsche Rijn/Oude Rijn vindt veel watergerelateerde recreatie plaats. 

Voor aanleg van nieuwe aanlegsteigers en vlonders zal dit bestemmingsplan optreden als 

toetsingskader. Daarnaast is ook een watervergunning nodig van het waterschap.

Weilanddepots 
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Baggerdepots zijn tijdelijke plaatsen voor de inzameling van bagger. Deze bagger wordt 

tijdelijk gedeponeerd op veelal agrarisch gebied, klinkt dan in en is dan aan te merken als 

schone grond. Binnen het plangebied zal het mogelijk zijn om tijdelijk enkele van deze 

depots aan te leggen. 

Relevant waterbeleid

Europese Kaderrichtlijn Water 

Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. 

In het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het 

beschermen en verbeteren van de aquatische ecosystemen (verplichting per 

stroomgebied). Deze richtlijn stelt als norm dat oppervlaktewateren in 2015 moeten 

voldoen aan een 'goede ecologische' toestand (GET). Voor kunstmatige wateren, zoals de 

meeste stadswateren, geldt dat de oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een 

'goed ecologisch potentieel' (GEP). Inmiddels zijn de GEP-normen per stroomgebied 

uitgewerkt. 

Nationaal Waterplan 

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op 

hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een 

duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 

overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. 

Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal 

Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle 

voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de 

Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet 

ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status 

van structuurvisie. In het Nationaal Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het 

Deltaprogramma, dat wordt opgesteld naar aanleiding van het advies van de 

Deltacommissie in 2008. Dit programma is gericht op duurzame veiligheid en 

zoetwatervoorziening. 

Nationaal Bestuursakkoord Water

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het 

waterbeleid in de 21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van 

het veiligheidsniveau bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij 

wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.

In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het 

proces van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige 

aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit instrument is waarborgen 

dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden genomen als 

het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering 

van de watertoets betekent in feite dat de gemeente en het waterschap samenwerken bij 

het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld wateroverlast of 

verdroging) in het gebied zelf en de omgeving worden voorkomen. De watertoets is sinds 

2003 verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985) en is hiermee 

verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten.
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Provinciaal Grondwaterplan 2008 - 2013 

De provincie Utrecht heeft een grondwaterplan opgesteld. Het hoofddoel van het 

grondwaterbeleid is: de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater is geschikt voor 

duurzaam gebruik door mens en natuur. Informatie daarover is zodanig inzichtelijk dat de 

samenleving daarmee rekening kan houden en het provinciaal bestuur daaraan sturing kan 

geven. 

De provincie Utrecht beschikt over grote voorraden zoet grondwater van goede kwaliteit. 

Met preventief beleid wordt voorkomen dat verontreinigingen in het grondwater 

terechtkomen. Om het grondwater dat wordt onttrokken voor de openbare 

drinkwatervoorziening optimaal te beschermen tegen nieuwe verontreinigingen, zijn 

rondom drinkwateronttrekkingen grondwaterbeschermingszones ingesteld, waar regels 

gelden bovenop het generieke beleid. Daarnaast dient meer rekening te worden gehouden 

met het grondwater in het stedelijk gebied.

Waterbeheerplan 2010 - 2015 

Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 Water voorop!' 

bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer van het gehele 

beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het omvat alle 

watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

waterketen.

Daarnaast beschikt het waterschap over een verordening: de Keur voor waterkeringen en 

wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en 

waterkeringen. De geboden geven de verplichtingen aan om deze waterstaatswerken in 

stand te houden. De verboden betreffende die handelingen en gedragingen die in principe 

onwenselijk zijn voor de constructie of de functie van watergangen en waterkeringen. Van 

alle verboden werken en/of werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria van de 

algemene regels, kan ontheffing worden aangevraagd. Duidelijke en vastgestelde 

uitgangspunten hierbij zijn geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels. Initiatieven voor 

(bouw)werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden hieraan 

getoetst. 

Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2013-2017 

Het gemeentelijk waterbeleidsplan (GWP) is het beleidskader voor water en riolering. In 

het GWP is beschreven hoe de gemeente omgaat met afvalwater, hemelwater, grondwater 

en oppervlaktewater. De gemeente is op basis van de Wet milieubeheer verantwoordelijk 

voor de zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de 

binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. 

Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van 

afvloeiend hemelwater, dit is vastgelegd in de Waterwet. In deze wet is ook vastgelegd dat 

de gemeente de zorg heeft voor het treffen van maatregelen in openbaar gemeentelijk 

gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand aan de grond gegeven 

bestemming, te voorkomen of te beperken. Daarnaast is de gemeente beheerder van de 

gemeentelijke watergangen, singels en vijvers. 
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Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan buitengebied Harmelen worden voor het thema 'Water' de volgende 

keuzes gemaakt: 

Het bestaande nationale, provinciale en gemeentelijke beleid met betrekking tot de 

waterhuishouding dient altijd als uitgangspunt. Het bestemmingsplan mag geen 

slechtere waterhuishoudkundige situatie creëren dan in dat beleid is vastgelegd. In het 

onderliggende bestemmingsplan worden (vooralsnog) geen ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt die van invloed zijn op de waterhuishouding in het gebied;

Primaire watergangen inclusief onderhoudsstroken worden bestemd als 'Water'. Sloten 

en dergelijke die geen primaire watergangen zijn, worden niet als water bestemd maar 

ondergebracht in andere bestemmingen, om zo meer flexibiliteit in het 

bestemmingsplan aan te brengen met betrekking tot herinrichting van (openbare) 

gebieden. Hierdoor maakt het bestemmingsplan het ook mogelijk om extra 

waterberging te creëren ten behoeve van het oplossen van de wateropgave in het 

gebied; 

De waterstaatswerkzone van de regionale kering wordt bestemd met de 

dubbelbestemming 'Waterstaat-waterkering';

de rioolpersleidingen worden, inclusief beschermingszone, als dubbelbestemming 

'Leiding-riool' opgenomen;

De herziene grenzen van de boringsvrije zone van de drinkwaterwinning Linschoten 

worden opgenomen in het bestemmingsplan;

In het bestemmingsplan wordt een regeling opgenomen voor het realiseren van 

(tijdelijke) baggerdepots.

3.4  Natuur

Bestaande situatie

In en rond het buitengebied van Harmelen liggen verspreid diverse natuurgebieden. De 

ontstaansgeschiedenis van deze natuurgebieden verschilt per gebied.

De Kievit

Het natuurgebied De Kievit ligt ten zuidwesten van Harmelen, direct grenzend aan de kern 

Harmelen. De Kievit is één van de kleinste bezittingen van het Utrechts Landschap.

De voormalige daggelderwoningen met het omliggende terrein wordt 'De Kievit' genoemd. 

Deze woningen zijn in 1862 gebouwd. De laatste bewoner vertrok in 1978. Stichting De 

Kievit heeft in 1992 een natuurterrein van circa 1,5 ha aangelegd in het weiland ten oosten 

van de daggelderwoningen. Het natuurterrein bestaat uit vochtig hooiland en een 

hoogstamboomgaard. In 2001 is een tweede natuurplan aangelegd. Een deel van het 

natuurterrein fungeert als waterberging van regenwater vanuit de woonwijk. In 1998 zijn 

de daggelderwoningen gerenoveerd en ingericht voor natuur- en milieueducatie en 

historisch centrum. 

Het natuurterrein wordt uitgebreid. Ten zuiden van het natuurterrein wordt (natuur) water 

gecompenseerd voor de ontwikkeling van het Dierencentrum aan de Reijercopse Overgang.
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Het Vijverbos

Het Vijverbos is een beschermd natuurgebied van circa 23 ha groot. Het Utrechtse 

Landschap is eigenaar van dit gebied. Aan de noordkant grenst het gebied aan een 

uitgestrekt, open weidegebied. In het zuiden bevinden zich boomgaarden en nog enkele 

glastuinbouwbedrijven. 

Het Vijverbos bestaat voor een groot deel uit essenhakhout en waterpartijen. De sloten 

tonen het verkavelingspatroon dat dateert uit de ontginningsperiode. Door de grote 

afwisseling tussen open en dicht en tussen nat en droog, komen er talrijke planten en 

diersoorten voor. Door het natuurgebied is een wandelroute van circa 1,2 km uitgezet. 

Het Vijverbos is ontstaan nadat rond 1680 klei is afgegraven voor onder andere dakpannen 

en bakstenen. Op de afgegraven gronden is een bos ontstaan. Dit bos is niet gekapt, zoals 

gebruikelijk was in die tijd. Het gebied lag buiten de dijken en vanwege de hoge 

waterstand was het niet goed bruikbaar als cultuurgrond. In de negentiende eeuw was het 

Vijverbos in gebruik als lust- en jachtplaats van Huize Harmelen. Toen is tevens meer 

vorm aan het bos gegeven. Het werd een park in de Engelse landschapsstijl met 

slingerende paadjes. Voor de aanleg van de spoorlijn is zand gebaggerd. Hierdoor is de 

waterplas aan de westzijde van het Vijverbos op vele plaatsen wel 5 m diep. Sinds 1913 is 

het Vijverbos diverse malen van eigenaar verandert. In 1952 is het Vijverbos verkocht aan 

Het Utrechtse landschap. Het is nu beschermd natuurgebied. 

Avontuur natuur 

Avontuur Natuur is een natuurpark en ligt ten zuidoosten van Harmelen direct aansluitend 

op de kern Harmelen. Het natuurpark is 6,5 ha groot en is bedoeld als uitloopgebied voor 

de bewoners van de woonwijk Molenwijk. Het speciale aan dit park is dat de gemeente 

Woerden het ontwikkeld heeft. Het beheer en eigendom is later overgedragen aan 

Staatsbosbeheer. 

De natuur bestaat uit schraal grasland en rietland afgewisseld met elzensingels. Het 

belangrijkste kenmerk van het veenweidegebied, de kleinschaligheid van de verkaveling 

afgewisseld met sloten, zal gehandhaafd blijven.

In het natuurgebied liggen wandelpaden, maar ook 'spannende elementen' zoals 

loopbruggen, een trekpontje en observatieplekken. Deze elementen liggen als een soort 

ketting aan elkaar. Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen verharde wandelpaden en 

graspaden. De spannende elementen liggen aan de graspaden. Door het verharden van het 

wandelpad is het gebied voor iedereen toegankelijk. Het natuurgebied wordt verbonden 

met het park binnen de woonwijk.  

Beleid en ontwikkelingen

Voor beleid zie voorgaande paragraaf 2.2.5 Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. 

Hierin worden de belangrijkste beleidsuitgangspunten weergegeven voor natuur.

Niet alle bestaande natuurgebieden in het plangebied staan op het kaartmateriaal van het 

natuurbeheerplan. Deze gebieden worden nog in kaart gebracht. Het gaat onder andere om 
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een uitbreiding van het natuurgebied de Kievit ten zuiden van de kern Harmelen. 

De natuurgebieden 'Het Vijverbos' en "Avontuur natuur' maken onderdeel uit van de EHS. 

Daarnaast maakt ook onder andere ook het gebiedje in de oksel van de spoorlijn onderdeel 

uit van de EHS. Langs de Haanwijksekade loopt een verbindingszone van de EHS.  

Het Kortjaksepad ligt in de 'groene contour'. 

De polders Gerverscop en Wildveldseweg maken onderdeel uit van 'Natuurwaarden buiten 

de EHS en groene contour'.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Bestaande natuurgebieden krijgen de bestemming 'Natuur';

Bebouwing is niet toegestaan;

Voor het realiseren van nieuwe natuur wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

3.5  Landschap, archeologie en cultuurhistorie

3.5.1  Landschap

Bestaande situatie

De gemeente Woerden bestaat uit een veenweidegebied waar de rivier de Oude Rijn 

doorheen stroomt. Het grondgebied kent dan ook slechts twee landschapstypen1: het 

oeverwallenlandschap 'Oude Rijnland' en het gaaf veenweidelandschap. Binnen het 

veenweidelandschap zijn karakterverschillen aanwezig, waardoor deze een nadere 

onderverdeling in drie deelgebieden kent. Dit zijn: het gaaf veenweidelandschap met 

ontginningslinten, het gaaf veenweidelandschap met een bijzondere ligging van verdichte 

linten en het gaaf veenweidelandschap versnipperd.
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Afbeelding 3.4: Landschapstypen binnen de gemeente Woerden, bron Landschap Ontwikkelingsplan Woerden, deel 1 blz. 25

Beschrijving landschappelijke deelgebieden

Landschapskarakteristiek oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen
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Vanwege de hoge en droge omstandigheden vormen de oeverwallen aan de Oude Rijn van 

oudsher een gunstige vestigingsplaats. Op de oeverwallen is dan ook de hoogste 

bebouwingsconcentratie aanwezig met een mix van functies. De bebouwing is gelegen in 

kernen met bebouwingslinten als uitlopers richting het buitengebied. Duidelijk herkenbaar 

zijn de kern Harmelen, het bedrijventerrein Putkop en de tuinbouw in de Harmelerwaard. 

Alle grenzend aan de Oude Rijn. De oeverwallen zijn vanwege hun gunstige 

vestigingsomstandigheden rijk aan cultuurhistorie. Grenzend aan de kern Harmelen is 

bijvoorbeeld Huize Harmelen gelegen (voormalig kasteel).

De mix van functies zorgt voor een zeer gevarieerde invulling en gebruik van het 

landschap, waardoor er sprake is van een relatief kleinschalig landschap. Naast de 

bebouwing bestaat het landschap met name uit weilanden,  boomgaarden en kleine 

bospercelen (zoals het Vijverbos). De verkavelingsrichting van de percelen staat veelal 

haaks op de loop van de Oude Rijn en hoofdwaterlopen. De maat van de percelen (diepte 

en breedte) varieert daarbij. Tussen de open weilanden, bebouwing en boomgaarden zijn 

waardevolle doorzichten richting het open landschap aanwezig.

Voor wat betreft de boomgaarden geldt dat de gemeente de bestaande 

hoogstamboomgaarden als landschappelijk karakteristiek beschouwd. De gemeente acht 

daarom het behouden en goed beheren van bestaande (hoogstam-)boomgaarden als 

belangrijk en streeft naar nieuwe aanplant van fruitbomen op de oeverwallen van de Oude 

Rijn om op deze wijze de landschapskarakteristiek terug te brengen.

Landschapskarakteristiek gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten

Het veenweidelandschap bestond ooit uit een laagveenmoeras. Tegenwoordig heeft het 

gebied een zeer hoge cultuurhistorische betekenis vanwege de grootste aaneengesloten 

Hollands-Utrechtse cope-ontginnningen. Een 'cope' is een overeenkomst (of contract) om 

een gebied (perceel) te mogen ontginnen en stamt uit de 12e en 13e eeuw. De 

gebiedsnamen (en bebouwingslinten) verwijzen hier nog naar, zoals de Reijerscop, 

Gerverscop en Teckop.

Herkenbaar zijn de bebouwingslinten die in deze cope-ontginningen gelegen zijn. Op de 

kop van de percelen zijn de erven gelegen, met opstrekkende smalle percelen naar 

achteren. Het natte karakter is duidelijk herkenbaar aan de brede weteringen, sloten, vele 

bruggetjes en natte boomsoorten (o.a. wilgen). De ontginningslinten hebben een groen 

karakter door de rijke hoeveelheid beplanting aan de linten en op de erven. De historische 

bebouwingslinten maken onderdeel uit van de cultuurhistorische waarden.

De Polder Gerverscop geldt als schoolvoorbeeld van de cope-ontginning omdat in deze 

polder de maatvoering klopt met het gehanteerde ontginningsprincipe. De gemeente wenst 

dit relatief gave exemplaar als geheel te beschermen tegen ontwikkelingen die de 

duidelijkheid en de voorbeeld-waarde van deze polder teniet kunnen doen. Het 

bebouwingslint mag niet verdicht worden en er moet heel voorzichtig worden omgegaan 

met het uitbreiden van erven het achterland in.

Voor het overige geldt dat de ontginningslinten op grote afstanden van elkaar zijn gelegen 

(tot wel 2,5 km), waardoor er sprake is van een grote openheid. Veel houtsingels zijn 

verdwenen, waardoor de openheid en vergezichten in omvang zijn toegenomen. Incidenteel 
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zijn langs de perceelsgrenzen nog houtsingels en bomengroepjes aanwezig.

Dijken en kades vormen herkenbare structuurlijnen die de ontginningen afbakenen. Deze 

dijken en kades liggen hoger in het landschap, waardoor deze vanaf de lager gelegen open 

veenweidegebieden goed zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de Hollandse Kade en de 

Breudijk/Rijndijk.

Landschapskarakteristiek gaaf veenweidelandschap, versnipperd

Dit deelgebied heeft van oorsprong dezelfde waarden vergeleken met de andere 

deelgebieden van het gaaf veenweidelandschap, zoals de kenmerkende verkaveling van de 

percelen en de openheid. Echter, door verschillende infrastructurele lijnen, zoals de 

spoorlijn, is deze openheid sterk versnipperd geraakt. Openheid en vergezichten zijn nog 

aanwezig, maar deze zijn relatief klein in vergelijking met de overige deelgebieden van 

het veenweidelandschap.

Beleid en ontwikkelingen

De gemeente Woerden maakt deel uit van het Nationaal Landschap Groene Hart. Als 

kernkwaliteiten zijn aangegeven: de landschappelijke diversiteit, het (veen) 

weidekarakter, de openheid en de rust en stilte. Een hoofdopgave voor de 

landschapswaarden zijn daarbij het behoud, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke kernkwaliteiten. Meer specifiek geldt voor het veenweidelandschap:

behoud van de grondgebonden landbouw;

behoud van de openheid;

behoud van de verkavelingsstructuren.

Er wordt ingezet op het stimuleren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en grote 

waarde gehecht aan het behouden en versterken van zichtrelaties.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie van de landschapskarakteristieken per deelgebied en de 

doelstellingen van het relevante beleid, worden de volgende keuzes gemaakt:

Het oeverwallenlandschap 'Oude Rijnland' met dijklinten en kernen

Behouden en/of versterken van kleinschalige functies (multifunctioneel).

Behoud van zichtlijnen aan de Breudijk richting het veenweidegebied.

Bescherm herkenbaarheid Breudijk als bebouwingslint met een afwisseling in besloten 

en open ruimten.

Respecteer de verkavelingsrichting van de percelen.

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten

Behoud van de openheid en vergezichten tussen de ontginningslinten.

Bebouwing dient uitsluitend gelegen te zijn aan de ontginningslinten.

Behouden/versterken van het groene karakter van de ontginningslinten    

(Gerverscop en Reijerscop).

Bescherming van het karakteristieke ontginningspatroon (cope-ontginningen).

Respecteer de verkavelingsrichting van de percelen.
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Behoud en/of versterk doorzichten/open ruimten aan de ontginningslinten.

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd

Behoud van de openheid tussen de A12 en de Oude Rijn (snelwegpanorama).

Respecteer de verkavelingsrichting van de percelen.

Behoud openheid en verkavelingspatroon polder Haanwijk.

Voor het overige heeft de gemeente in het LOP de wens geuit mee te willen werken aan de 

volgende maatregelen:

stimulering landschapsherstel in Oude Rijnland met het doel 'behoud en herstel en/of 

terugbrengen hoogstamboomgaarden, laantjes en kavelgrensbeplanting';

stimulering landschapsherstel in Veenweideland met het doel 'behoud en herstel en/of 

terugbrengen kavelgrensbeplanting nabij de bebouwing, geriefhoutbosjes verder het 

land in en beplanting langs historische waterlopen';

stimulering landschappelijke inpassing van bestaande en nieuwe (agrarische) 

bebouwing met het doel 'combinatie van behoud landschapswaarden in kleinschalige 

linten en vitaal houden agrarische bedrijvigheid, ook wanneer ontwikkelingen passen 

binnen bestemmingplan';

ontwikkelen dorps-ommetjes Harmelen met het doel 'verbeteren directe 

toegankelijkheid landschap vanuit het dorp aan meerdere zijden en daardoor tevens 

vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het landschap. De ambitie is 

'wandelen door boerenland'; verharde paden zijn bv. niet overal nodig';

meeliften met ontwikkeling Ecologische Verbindingszone (EVZ) om landschap en 

beleving te versterken met het doel uitvoering te geven aan doelen uit LOP in 

combinatie met realisatie EVZ;

integrale ontwikkeling waterberging met het doel op duurzame wijze invulling te geven 

aan waterbergingsopgave in relatie tot behoud van landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, waar mogelijk gecombineerd met recreatie en natuur;

behoud, bescherming en versterking van openheid en verkaveling door middel van 

specifieke aanduidingen binnen de betreffende bestemmingen;

werkzaamheden die niet passen bij de natuurbestemming en die mogelijk negatieve 

effecten hebben op de kwaliteit van het gebied, worden aan een aanlegvergunning 

verbonden, om een nadere afweging te kunnen maken.

In het LOP is verder vermeld dat nieuwe ontwikkelingen die niet rechtstreeks toelaatbaar 

zijn in het bestemmingsplan, getoetst moeten worden aan de gewenste 

landschapsontwikkeling en de gestelde randvoorwaarden vanuit het landschap.

3.5.2  Archeologie

Beleid en ontwikkelingen

Wetgeving

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 
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Monumentenwet 1988. 

De bescherming van archeologische waarden wordt door de Monumentenwet grotendeels bij 

de gemeenten gelegd. Gemeenten zijn sinds 2007 verplicht rekening te houden met 

archeologische waarden in de bestemmingsplannen. 

Beleid

In september 2007 heeft de gemeente het beleidsplan archeologische monumentenzorg 

'Bodemschatten van Woerden'  vastgesteld. Het beleidsplan heeft drie doelstellingen, 

namelijk het behoud en de bescherming van de Woerdense bodemschatten, vermeerdering 

van kennis over de  bewoningsgeschiedenis van Woerden en het omliggende landelijke 

gebied en optimaal gebruik maken van de kansen die voorlichting en educatie op het 

gebied van archeologie bieden.

Bij bodemingrepen weegt de gemeente het behoud van archeologische waarden af tegen 

andere belangen. Om deze belangenafweging op adequate en verantwoorde wijze te 

kunnen maken, heeft de gemeente Woerden in 2010 een archeologische beleidskaart 

vastgesteld voor haar grondgebied. 

Op de archeologische beleidskaart staan archeologische waarden en archeologische 

verwachtingszones (categorieën) aangegeven, waaraan beleidsregels zijn gekoppeld. In de 

beleidsregels zijn vrijstellingsgrenzen 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.

De beleidskaart van de gemeente Woerden maakt een onderscheid in vijf categorieën:

Categorie 1: Archeologisch monument

Categorie 2: Archeologisch waardevol terrein

Categorie 3: Hoge archeologische verwachtingswaarde

Categorie 4: Middelhoge archeologische verwachtingswaarde

Categorie 5: Lage archeologische verwachtingswaarde
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Afbeelding 3.5: Uitsnede archeologische beleidskaart van de gemeente Woerden, bron gemeente Woerden
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In het buitengebied van Harmelen is sprake van drie categorieën: 

1. Hoge verwachtingswaarde (stroomgordel van de Oude Rijn, categorie 3, 

onderzoeksplicht bij plangebieden groter dan 100 m2 en ingrepen dieper dan 0,3 m)

2. Hoge verwachtingswaarde (boerderijlint, categorie 3, onderzoeksplicht bij 

plangebieden groter dan 500 m² en ingrepen dieper dan 0,3 m)

3. Lage verwachtingswaarde (categorie 5 onderzoeksplicht bij plangebieden groter dan 

10.000  m² en ingrepen dieper dan 1 m)

Het bestemmingsplan bevat een concrete regeling (dubbelbestemming) ten behoeve van de 

bescherming van (potentiële) archeologische waarden. De bescherming van archeologische 

waarden krijgt gestalte door het opnemen van voorschriften in het bestemmingsplan ten 

aanzien van de afgifte van een omgevingsvergunning voor bodemverstorende activiteiten 

in die gebieden die, (in potentie), als archeologisch waardevol zijn aangemerkt. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Verbeelding: 

De begrenzingen van de archeologische beleidskaart volgen. Hierin zijn 3 gebieden te 

onderscheiden: 

1. Hoge verwachtingswaarde (stroomgordel van de Oude Rijn, categorie 3); 

2. Hoge verwachtingswaarde (boerderijlint, categorie 3); 

3. Lage verwachtingswaarde (categorie 5).

3.5.3  Cultuurhistorie

Het land van Woerden (Belvedereproject 2003)

In 2003 heeft de gemeente Woerden een project uitgevoerd, gericht op het verkrijgen van 

inzicht in de aanwezige cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied van de 

gemeente. Dit project is één van de projecten die in het kader van een subsidieregeling op 

basis van de Nota Belvedere zijn uitgevoerd. In het project zijn zowel de archeologische en 

historisch-geografische elementen als de bouwhistorische objecten en beeldkwaliteit 

beschreven. In het kader van het project zijn vervolgens aanbevelingen gedaan om deze 

cultuurhistorische waarden te behouden en eventueel te ontwikkelen. In het kader van het 

project is een aantal deelrapporten opgesteld. Ter stimulering van het behoud van de 

gebouwen met cultuurhistorische waarde, worden extra mogelijkheden voor (her)gebruik 

voorgestaan. Ook wordt een beschrijving van de beeldkwaliteit van de linten in het 

landelijk gebied weergegeven. Verder is een deelrapport opgesteld, omtrent de 

mogelijkheden van functieverandering van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen, 

waarin een beleidslijn is opgenomen ter behoud van deze bijgebouwen, door nieuwe 

functies mogelijk te maken, onder voorwaarde van landschappelijke kwaliteitsverbetering 

van het erf of de omgeving. Daarnaast zijn de deelrapporten vertaald naar het boek 'Land 

van Woerden'.

Bestaande situatie

Cultuurhistorische waarden bestaan uit historisch-geografische waarden en 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Onder historisch-geografische waarden worden de 

oorspronkelijke patronen in het landschap verstaan die de ontginningsgeschiedenis 
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weergeven. De cultuurhistorische waardevolle bebouwing bestaat uit monumentale, 

beeldbepalende en beeldondersteunende bebouwing. 

Historisch-geografische waarden

In het plangebied liggen verschillende polders elk met hun eigen ontstaansgeschiedenis en 

beeldkwaliteit. 

Breudijk

De Breudijk loopt vanaf de Putkop in de richting van kasteel de Haar (gemeente Utrecht) 

en is één van de oudste doorgaande landwegen in het gebied. De Breudijk is van oorsprong 

een agrarisch bebouwingslint, aangelegd ten noorden van de oeverwal van de Oude Rijn. 

Deze stroomrug vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. In de Middeleeuwen 

is de polder Breudijk ontgonnen door de noordwaartse strokenverkaveling. Aan de 

zuidzijde van de stroomrug zijn klei en zand, afgegraven, waardoor vijvers ontstonden 

(Het Vijverbos).

Het zijn met name de infrastructurele ingrepen als de spoorweg, spoorwegverbreding en de 

weinig gave staat van de (zuid)west zijde van de Breudijk, die sterk afbreuk doen aan de 

beeldkwaliteit. De cultuurhistorische gebouwen, spelen een belangrijke rol in de positieve 

ervaring van het beeld. 

Gerverscop

De polder Gerverscop ligt in het noorden van het plangebied en is één van de mooiste 

voorbeelden van een gave cope-ontginning. De beeldkwaliteit van de Gerverscop wordt met 

name bepaald door de hoge gaafheid en de zeldzaamheid van de structuur en de 

architectuur van de hoge architectuurhistorische waarde van de beelddragers. Naast de 

weg 'Gerverscop' ligt de gelijknamige wetering. Deze vormde de ontginningsbasis met als 

achtergrens de Hollandse kade. De keurige copen van 1250 m diep en 155 m breed tekenen 

zich gaaf af. 

Gerverscop is van oorsprong een agrarisch bebouwingslint, aangelegd op de Middeleeuwse 

ontginningsdijk. Het agrarische karakter is aangetast door de bouw van nieuwe, niet 

traditionele agrarische bedrijven en door de bouw van burgerwoningen sinds 1950. de 

agrarische bebouwing stamt voor het merendeel uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw. Opvallend is de homogeniteit in materiaalgebruik. Dit staat in contrast tot de grote 

diversiteit in bouwtypen en hoofdvormen. 

Gerverscop liep vroeger door tot aan de Breudijk. In 1855 werd de spoorlijn Utrecht / 

Rotterdam in gebruik genomen waardoor de polder in tweeën werd gesneden. In 1869 werd 

de spoorlijnverbinding tussen Harmelen en Breukelen in gebruik genomen. De 

Wildveldseweg werd hierdoor afgesneden tot een doodlopende weg. 

Haanwijk

De polder Haanwijk ligt ten westen van Harmelen aan de zuidkant van de Oude Rijn. 

Haanwijk wordt in het westen begrensd door de Haanwijksche Molenvliet. Dit is een oude 

watergang, die al voor de tijd van de cope-ontginning bestond. Aan de oostzijde wordt 

Haanwijk begrensd door de Hollandse Kade. De polder heeft zijn openheid en 

oorspronkelijke structuur grotendeels behouden. 
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De polder Haanwijk is in de elfde eeuw ontstaan door de systematische cope-ontginning. 

De oude Rijn werd als basis gebruikt voor het invoeren van de ontginningsvlokken van 

Haanwijk. De vaste kavellengte van 1250 m werd verkregen door het graven van de 

afsluitende achterkade, de Rijercopse wetering. 

Ten zuiden van Haanwijk bleef tussen polder Cattenbroek en polder Haanwijk nog een 

reststrook van 300 m 'over'. Dit deel wat 'over' bleef wordt een blokland genoemd. Dit 

blokland is onregelmatig ontgonnen. Een deel is gevoegd bij Haanwijk.

Haanwijk is van oorsprong een agrarisch bebouwingslint. Dit bebouwingslint is gesitueerd 

op de zuidelijke, smalle oeverwal van de rivier de Oude Rijn. Deze stoomrug vormde 

eeuwenlang de enige begaanbare weg (weg Haanwijk) in de polder. De agrarische 

bebouwing is op de kop van de opstrekkende kavels gesitueerd. Opvallend is het contrast 

tussen de kleinschalige woningbouw op de smalle landstrook tussen de weg Haanwijk en de 

Oude Rijn en de agrarische complexen aan de zuidzijde. De openheid tussen de sterk 

gespreide bebouwing naar beide zijden speelt een belangrijke rol in de karakteristiek. 

Daarnaast is de variatie in bouwtypen kenmerkend. 

Reijerscop 

Reijerscop is een cope-ontginning die met de polder Bijleveld één geheel vormde. De 

Reijerscopse wetering vormde de ontginningsbasis voor de polder Reijerscop en was 

tevens de achtergrens van de ontginning van de polder Bijlevend.

Meestal hebben de ontginningsweteringen een redelijk recht verloop. De Reijerscopse 

wetering kent een merkwaardige bocht. Bij de boerderijen in deze bocht liggen enkele zeer 

onregelmatige percelen. 

Reijerscop heeft een Middeleeuwse oorsprong, maar heeft door de aanleg van de Rijksweg 

A12 veel van zijn oorspronkelijk karakter moeten inleveren. Het lint bestaat uit agrarische 

bebouwing, overwegend aan de zuidzijde van de weg. Met name na de tweede wereldoorlog 

zijn burgerwoningen aan het lint toegevoegd. Het zijn solitaire bouwmassa's met brede 

doorzichten op de gaaf bewaarde verkavelingsstructuur ten zuiden van de weg. 

De Rijksweg A12 is in 1939 in gebruik genomen en in 1985 is de rijksweg verbreed en 

heringericht. De aanleg van deze weg heeft voor een doorsnijding van de 

verkavelingsstructuur aan de noordzijde gezorgd. Bij de laagste drie nummers ligt de 

Rijksweg en de weg Reijerscop naast elkaar. 

De ruimtelijk-functionele samenhang als onderdeel van het historische bebouwingslint van 

de Reijerscop als totaal, de gaaf bewaarde polder Reijerscop, de interessante structuur 

rond de voormalige Uithof en de architectuurhistorische waarde van de gaaf bewaarde 

beelddragers, bepalen de beeldkwaliteit van de Reijerscop. 

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

In het plangebied komt bebouwing met historische betekenis voor. De geactualiseerde 

inventarisatie cultuurhistorische waardevolle bebouwing is in de verbeelding en de regels 
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van het bestemmingsplan verwerkt door middel van opgenomen aanduidingen.

Dit zijn rijksmonumenten,  gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen en 

beeldondersteunende panden. Het betreft verschillende type bebouwing:

verschillende type boerderijen;

zomerwoningen;

schuren.

De gemeentelijke en rijksmonumenten zijn op basis van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de Monumentenwet 1988 beschermd. In het kader van het 

Belvedereproject zijn een inventarisatie en waardering gemaakt van de overige 

cultuurhistorisch waardevolle panden.  Dit onderzoek is geactualiseerd. De uitkomsten 

van dit onderzoek zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Het onderzoek is uitgevoerd om bij het zoeken naar nieuwe functies voor cultuurhistorisch 

waardevolle gebouwen een afwegingskader te hebben. Voor de niet-monumenten wordt 

geen aparte beschermingsregeling voorgestaan, maar juist ruimere 

gebruiksmogelijkheden. Op deze manier wordt gestimuleerd dat deze panden in stand 

blijven met een passende functie. In het plangebied zijn panden aangewezen als 

gemeentelijk of als rijksmonument. Deze monumenten zijn voorzien van de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding - monument'.  Daarnaast zijn diverse panden in het plangebied 

aangewezen als MIP-pand. Deze panden zijn naar voren gekomen uit het geactualiseerde 

onderzoek. De waardevolle gebouwen en andere objecten zijn per gemeente in woord en 

beeld beschreven., krijgen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek 

hoofdgebouw'. De karakteristieke hoofdgebouwen, zoals boerderijen die ouder zijn dan 50 

jaar en waarvan de woning en de deel zich onder één dak bevinden, en cultuurhistorisch 

waardevolle bijgebouwen in het plangebied zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - karakteristiek hoofdgebouw' en 'specifieke bouwaanduiding - 

cultuurhistorisch bijgebouw'. In de regels van het bestemmingsplan is een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het wonen in cultuurhistorisch 

waardevolle bijgebouwen, mits het bijgebouw is gewaardeerd met de waardering hoog of 

middel. Voor de waardering wordt verwezen naar de Bijlage 2 Cultuurhistorisch waardevolle 

bijgebouwen en karakteristieke hoofdgebouwen bij de regels. 

Monumentale bomen

In 2008 is de Bomenverordening 2008 vastgesteld. In deze verordening is de Lijst 

Bijzondere Status Bomen en de Lijst Waardevolle Boombeplanting opgenomen. Bomen op 

de Lijst Bijzondere Status Bomen mogen niet zonder omgevingsvergunning gekapt worden. 

De omgevingsvergunning wordt in beginsel niet verleend, tenzij er sprake is van een 

ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke 

situatie. 

Bomen die op de Lijst Waardevolle Boombeplanting staan, mogen ook niet zonder 

omgevingsvergunning gekapt worden. Per situatie wordt bepaald of de 

omgevingsvergunning verleend of geweigerd wordt of dat bij een verleende vergunning 

herplantplicht wordt opgelegd. 

Beleid en ontwikkelingen

In de nota 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op 
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het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. Om dit te 

bewerkstelligen zijn op 1 januari 2012 de Monumentenwet 1988 en het Besluit ruimtelijke 

ordening zodanig gewijzigd dat cultuurhistorie een verplicht onderdeel van het 

bestemmingsplan is geworden. Het doel is dat cultuurhistorische waarden voortaan vooraf 

in het ruimtelijke ordeningsproces meegenomen worden. 

Het toekomstperspectief voor de cultuurhistorische waarden wordt bepaald door de mate 

van bescherming die aan deze waarden worden geboden. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied worden voor het thema 'Cultuurhistorie' de volgende keuzes 

gemaakt:

Gemeentelijke en rijks en worden in de verbeelding aangeduid als 'specifieke 

bouwaanduiding - monument'.

MIP-panden (bijgebouwen) worden als cultuurhistorisch waardevol bijgebouw in de 

verbeelding aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol 

bijgebouw'.

MIP-panden (hoofdgebouwen) worden als karakteristiek hoofdgebouw in de verbeelding 

aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek hoofdgebouw'.

De cultuurhistorische watergangen krijgen de bestemming water.

Griefhoutbosjes en houtkades krijgen de bestemming groen.

Ter behoud van de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle panden worden regelingen 

in het bestemmingsplan opgenomen.

Voor de monumentale bomen of boomgroepen die zijn aangegeven als 'bijzondere 

status bomen' moet een beschermende regeling te worden opgenomen in het 

bestemmingsplan.

De aanwezige cultuurhistorische verkavelingsstructuur wordt beschermd door het 

opnemen van regels ten aanzien van het dempen van sloten / het verbreden van 

percelen.

De openheid van de polder wordt beschermd door het opnemen van regels ten aanzien 

van de openheid. 

De openheid van de polders en de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle panden 

worden tevens beschermd door het opnemen van regels ten aanzien van de nokrichting 

van nieuwe bebouwing.

3.6  Landbouw

Bestaande situatie

De afgelopen 10 jaar zijn circa 20 agrarische bedrijven gestopt of hebben hun agrarische 

activiteiten afgebouwd. In het buitengebied zijn nu nog circa 43 agrarische bedrijven 

actief. 

De melkveehouderij komt als bedrijfstype in het plangebied het meeste voor. Naast 

melkveehouderijbedrijven, zijn er ook veel gemengde agrarische bedrijven in het 

plangebied. Slechts een beperkt aantal hiervan heeft intensieve veehouderij als duurzame 

neventak. Intensieve veehouderij als hoofdtak komt in het plangebied bijna niet voor. 

Bedrijven die een omvang hebben van minder dan 20 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) 
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zullen worden aangemerkt als hobbybedrijven. Aan deze bedrijven wordt geen agrarisch 

bouwvlak toegekend. Deze grens van 20 NGE wordt ook gebruikt door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Het CBS beschouwt bedrijven tussen de 3 en de 20 NGE als 

'hobbymatige' bedrijven. Aan deze bedrijven wordt geen agrarisch bouwvlak toegekend. 

Bedrijven met een omvang van 20 of meer NGE worden aangemerkt als agrarische 

bedrijven en aan deze bedrijven wordt een bouwvlak toegekend van ca. 1 ha. Bij het 

vastleggen van het bouwvlak is rekening gehouden met de milieuwetgeving.

Daarnaast zijn er nog enkele glastuinbouwbedrijven en enkele fruitteeltbedrijven in het 

plangebied aanwezig. Ook deze agrarische bedrijven krijgen een bouwvlak. 

Agrarische bebouwing kan om diverse redenen zijn functie verliezen. Bij het ontbreken van 

een opvolger kan het agrarische bedrijf worden verkocht. Ook kan hetzelfde gebeuren 

indien de agrariër niet in staat is om voldoende inkomsten uit het bedrijf te genereren. De 

ontwikkelingsmogelijkheden liggen dan niet op het terrein van de landbouw. Er kan dan 

een functieverandering optreden naar wonen of niet-agrarische bedrijvigheid (ander 

gebruik). Bij agrarische bedrijven of vrijkomende agrarische bebouwing kan ook worden 

gekozen voor verbreding van activiteiten. 

Door ontstening van het buitengebied kan kwaliteitswinst ontstaan door middel van 

(gedeeltelijke) sloop van vrijkomende agrarische bebouwing in combinatie met 

vervangende woningbouw. Dit kan door de toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling 

of vestiging van niet-agrarische bedrijfsvormen (functieverandering).

Beleid en ontwikkelingen

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om de agrarische bedrijven zoveel mogelijk te 

behouden. Dit gebeurt in hoofdlijn op twee beleidsrichtlijnen:

het bieden van passende agrarische bouwvlakken met uitbreidingsmogelijkheden;

het stimuleren van plattelandsvernieuwing (mede door het realiseren van 

niet-agrarische nevenfuncties).

De Wetplattelandswoningen is op 1 januari 2013 in werking getreden. Deze wet bestaat uit 

twee onderdelen. In de eerste plaatst wordt geregeld dat het planologisch regime, en niet 

langer het feitelijk gebruik, bepalend is voor de bescherming die een gebouw of functie 

geniet tegen negatieve milieueffecten. Dit wordt in diverse wetten geregeld. En in de 

tweede plaatst maakt de wet mogelijk dat (voormalige) agrarische bedrijfswoningen door 

derden mogen worden bewoond. De zogenoemde plattelandswoningen. De wet regelt dat 

deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. 

In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen die de zogenoemde 'plattelandswoning' 

mogelijk maakt.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied worden voor het thema 'Landbouw' de volgende keuzes 

gemaakt:

Reële agrarische bedrijven krijgen de bestemming 'Agrarisch' of 'Agrarisch - waarden'. 

Dit is afhankelijk van de aanwezige landschapswaarden.
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Door middel van aanduidingen wordt onderscheid gemaakt in intensieve veehouderij, 

melkveehouderij, kwekerij, fruitteelt, paardenhouderij en glastuinbouw. 

De bestaande mogelijkheden voor het bouwen van bedrijfsgebouwen blijven 

gehandhaafd, eveneens de uitbreidingsmogelijkheden voor de bouwvlakken.

Per volwaardig agrarisch bedrijf wordt nagegaan of het huidig bouwperceel nog 

toereikend is en voldoet aan de eisen van de Wet geurhinder en veehouderij. 

Per agrarisch bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan.

De inhoud van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 600 m³.

De oppervlakte erfbebouwing bedraagt 50 m². 

De bestaande regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing blijft gehandhaafd. De 

vrijkomende agrarische bebouwing wordt voorzien van de nadere aanduiding 'overige 

zone - vrijkomende agrarische bebouwing'. In Bijlage 4 Voormalige agrarische 

bedrijven is de lijst met de betreffende locaties weergegeven.  

De bestaande regeling voor nevenactiviteiten blijft gehandhaafd.

Bestaande niet-hobbymatige paardenhouderijen en - fokkerijen krijgen een agrarische 

bestemming met de nadere aanduiding 'paardenhouderij'.

3.7  Wonen

Bestaande situatie

Het plangebied is van oudsher overwegend als agrarisch gebied in gebruik geweest. 

Tegenwoordig is het aantal functies meer divers. Ondanks de maatregelen die genomen 

worden om de agrarische bedrijven te laten voortbestaan, zijn vele inmiddels gestopt of 

dreigen te gaan stoppen. De agrarische bedrijven die afbouwen of (gedeeltelijk) zijn 

gestopt hebben vaak opstallen waarin veel activiteiten plaatsvinden, zoals kleine bedrijfjes 

en opslag. De vrijkomende agrarische bedrijfswoningen worden meestal gebruikt als 

burgerwoningen.

In het plangebied zijn de volgende woningen aanwezig:

burgerwoningen;

agrarische bedrijfswoningen;

tweede agrarische bedrijfswoningen;

niet agrarische bedrijfswoningen;

voormalige agrarische bedrijfswoningen, die inmiddels in gebruik zijn als 

burgerwoning.

Op basis van de inventarisatie is een beeld gekregen van de huidige situatie van het aantal 

woningen in het plangebied. In het plangebied bevinden zich ongeveer 190 

burgerwoningen. Een aantal woningen wordt dubbel bewoond. De burgerwoningen liggen 

verspreid in het buitengebied. 

Beleid en ontwikkelingen

Het beleid voor het buitengebied is er op gericht om bebouwing alleen toe te staan, indien 

het bouwwerk ten dienst staat van een functie die gebonden is aan het landelijk gebied 

gebonden activiteit (in hoofdzaak landbouw). Alleen hierdoor wordt het karakter van het 

buitengebied behouden en wordt verglazing / verstening voorkomen. De bestaande 

burgerwoningen worden daarbij als passend in het buitengebied beoordeeld. Nieuwe 

burgerwoningen zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden bij een 
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afwijking van het aantal wooneenheden van een monument of karakteristiek hoofdgebouw 

of bewoning van een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw of monument. Het behoud van 

deze bebouwing moet hierdoor gewaarborgd worden. 

Daarnaast kan onder voorwaarden een nieuwe woning gerealiseerd worden met behulp van 

de ruimte voor ruimte regeling (sloop van 1000 m² niet cultuurhistorisch waardevolle 

bedrijfsgebouwen). De oppervlakte bestaande bebouwing neemt bij deze drie 

uitzonderingen niet toe. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied worden voor het thema 'Wonen' de volgende keuzes 

gemaakt:

Bestaande (burger)woningen krijgen de bestemming 'Wonen';

Nieuwe woningen zijn in principe niet toegestaan;

In principe mag het aantal (burger)woningen in het buitengebied niet toenemen (met 

uitzondering van de 'ruimte voor ruimte'-regeling en bewoning van een 

cultuurhistorisch waardevol bijgebouw of woningsplitsing van een karakteristiek 

hoofdgebouw of een monument);

De maximale inhoudsmaat is afhankelijk van de bestaande inhoudsmaat. De inhoud 

van de woning mag niet meer bedragen dan 600 m³;

De oppervlakte erfbebouwing mag niet meer bedragen dan 50 m²;

De regeling met betrekking tot bedrijfs- en beroepsmogelijkheden aan huis blijft 

gehandhaafd.

3.8  Bedrijven

Bestaande situatie

Het aantal niet-agrarische bedrijven in het buitengebied van Harmelen is de afgelopen 10 

jaar licht gestegen. Er zijn circa 26 niet-agrarische bedrijven aanwezig in het plangebied. 

Hiervan zijn er 10 aangemerkt als 'vab'. Een deel van deze bedrijven heeft nog duidelijk 

bindingen met het agrarische gebied, zoals een loonwerkbedrijf, 

landbouwmechanisatiebedrijf en veehandelsbedrijf.

Daarnaast zijn er niet agrarische bedrijven zonder binding met het buitengebied, zoals een 

aannemer of een tegelzetbedrijf. Deze bevinden zich voornamelijk aan de Breudijk en 

Utrechtsestraatweg.

Bij al deze niet-agrarische bedrijven gaat het om volwaardige bedrijfsactiviteiten en niet 

om ondergeschikte nevenactiviteiten. Deze bedrijven zijn vaak al jaren gevestigd in het 

buitengebied. 

Detailhandel komt in het buitengebied niet voor, met uitzondering van verkoop van 

zelfgemaakte, bewerkte, gekweekte of geteelde producten als ondergeschikte 

nevenactivieit. Wel is er een restaurant aanwezig in het buitengebied. 

In een aantal gevallen komen ook niet-agrarische functies voor als ondergeschikte 

nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, zoals verkoop van zelfgeteelde producten en 
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kleinschalige horeca. 

Beleid en ontwikkelingen

Bestaande en legale bedrijven krijgen de bestemming 'Bedrijf' met een andere aanduiding 

van type bedrijf. Niet-agrarische bedrijven zijn over het algemeen niet aan het 

buitengebied gebonden met betrekking tot de locatie en horen thuis binnen stedelijk 

gebied of op een bedrijventerrein. 

Het oprichten van nieuwe niet-agrarische bedrijven is in principe niet toegestaan. 

Uitzondering hierop is de mogelijkheid om de functies in agrarisch gebied (met en zonder 

waarden) te wijzigen naar een bedrijfsfunctie. Aan deze functiewijziging worden 

voorwaarden verbonden om ongewenste hinder voor de omgeving te voorkomen. 

Aangenomen kan worden dat voor de meeste niet-agrarische bedrijven een 

ontwikkelingsperspectief aanwezig is. Hiervoor zal een uitbreiding gewenst zijn. De 

Provinciale Ruimtelijke Verordening biedt de mogelijkheid voor bestaande niet- agrarische 

bedrijven om maximaal 20% van de bestaande bebouwing uit te breiden. Alleen bestaande 

niet-agrarische bedrijven die gerelateerd zijn aan het landelijk gebied kunnen maximaal 

20% van de bestaande oppervlakte uitbreiden. Per bedrijf dient te worden overwogen of er 

nog uitbreidingsmogelijkheden en -wensen zijn  

De maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing wordt vastgelegd. Het is niet mogelijk om 

meer bebouwing te realiseren dan in het bestemmingsplan is opgenomen. Een uitzondering 

hierop is de compensatieregeling.  

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied, worden voor het thema 'Bedrijven' de volgende keuzes 

gemaakt:

De bestaande 'legale' niet-agrarisch bedrijven krijgen een bedrijfsbestemming. 

Bedrijven die niet genoemd worden in  categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijven 

krijgen een nadere aanduiding van het aanwezige specifieke gebruik.

De aanwezige horecavoorzieningen krijgen de bestemming 'Horeca' met een nadere 

aanduiding van het aanwezige specifieke gebruik.

Per horecavoorziening / per bedrijf wordt het aantal m² bebouwing vermeld inclusief 

de eventuele aanwezige bedrijfswoning.

Uitbreiding van het aantal m2  bedrijfsbebouwing is in principe niet mogelijk.

Standaard is per bedrijfsbestemming 1 bedrijfswoning toegestaan. Uitzonderingen 

hierop worden aangegeven op de verbeelding. 

Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

De inhoud van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 600 m³, met dien 

verstande dat:

1. indien de bestaande inhoud minder is dan 450 m³, de inhoud niet meer mag 

bedragen dan 500 m³;

2. en indien de bestaande inhoud meer dan 450 m³ bedraagt, dan mag de inhoud niet 

meer bedragen dan de bestaande inhoud vermeerderd met 10% tot maximaal 600 

m³.

De oppervlakte erfbebouwing mag maximaal 50 m² bedragen.
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De bestaande regeling met betrekking tot bedrijfs- en beroepsmogelijkheden aan huis 

blijft gehandhaafd. 

Nieuwe bestemmingsvlakken voor het vestigen van een niet-agrarisch bedrijf / horeca 

wordt niet mogelijk gemaakt. Uitzondering hierop is het wijzigen van de bestemming 

van stoppende agrarische bedrijven.

Nieuwe bedrijven moeten zich, onder voorwaarden, kunnen vestigen in vrijkomende 

agrarische bedrijfsbebouwing. Voor deze bedrijven is geen uitbreidingsmogelijkheid.

3.9  Recreatie en sport

Bestaande situatie

Recreatieve Voorzieningen in de regio

Het Groene Hart biedt nog onvoldoende mogelijkheden om te recreëren, terwijl het wordt 

bestempeld als  recreatief uitloopgebied van de stedeling. Aan de oostzijde van het 

plangebied betekent dit voor Harmelen dat routes in het buitengebied zo veel mogelijk 

zouden moeten aansluiten op routes vanuit Utrecht. Met name het landgoed Haarzuilen en 

kasteel De Haar (gemeente Utrecht) zijn locaties met een grote aantrekkingskracht, die 

van invloed zijn op de omgeving: Auto- en fietsverkeer om het landgoed te bereiken, 

bezoek aan omliggende dorpen, wandelen en fietsen in de directe omgeving van 

Haarzuilen. Ten westen van het plangebied bevindt zich het Oortjespad/Kameryck, een 

recreatieve locatie die ook veel bezoekers trekt en verschillende doelgroepen aanspreekt. 

De stad Woerden is daarnaast een aantrekkelijke historische bestemming die bezoekers 

vanuit Utrecht, via Harmelen, aantrekt. Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich de 

recreatieplas Cattenbroek die naar verwachting in 2014 zal worden opgeleverd. Een 

fietspad verbindt Harmelen met deze plas en daarnaast is rondom deze plas een 

wandelroutenetwerk aangelegd, dat aansluit op de reeds aanwezige Potterskaderoute die 

start vanuit het centrum van Harmelen.

Recreatieve voorzieningen in het plangebied:

Vijverbos: parkbos aangelegd in landschappelijke stijl, met name bezocht door 

bewoners van Harmelen;

Het kleine bosgebied rondom Huize Harmelen (het Kerkebos) en de sportvelden, 

doorsneden door vrijliggend fietspad waarover eveneeens gewandeld kan worden;

Verschillende maneges (waaronder aan Reyerscop, Appellaan en Breudijk);

Kersenboomgaard/Boerderijwinkel van Oosterom, Breudijk 56.

Routegebonden recreatie

Er zijn veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen door het plangebied richting het 

Groene Hart. De Dorpeldijk is een weg die Utrecht met het Groene Hart verbindt, maar 

vanwege het vele (hardrijdende) verkeer minder aantrekkelijk is voor recreanten. De 

Hollandse Kade (achterzijde Polder Gerverscop), het Kortjakse pad, een wandelroute over 

de Hollandse Kade ten zuidwesten van Harmelen, een recent aangelegd fietspad ten 

zuidwesten van Harmelen richting de recreatieplas Cattenbroek zorgt voor een 

aantrekkelijke verbinding tussen Harmelen en Woerden. Het Jaagpad langs de Oude Rijn is 

in verschillende routes opgenomen (bijvoorbeeld Potterskaderoute en Koninklijke weg) en 

daarmee een aantrekkelijke en geliefde recreatieve wandelroute. 

Varen
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De Leidsche Rijn en de Oude Rijn hebben een functie voor recreatievaart. Voor mastboten 

zijn er veel knelpunten. De wateren bieden wel veel mogelijkheden voor kanovaren. Voor 

de overige recreatievaart richting Utrecht is op dit moment het Amsterdam-Rijnkanaal een 

groot knelpunt, wegens de gevaarlijke kruising met de beroepsvaart. Een gewenste 

ontwikkeling is een oversteeklocatie te realiseren over het AR-kanaal, waardoor een betere 

vaarverbinding vanuit Woerden, door Harmelen mogelijk wordt. Dit is iets dat op de 

agenda van de gemeente Woerden, andere gemeenten en de provincie staat en in de 

komende jaren nader zal worden uitgewerkt. 

Sport

Langs de Groenendaal is de tennisvereniging 'Triaq' gevestigd. 

Beleid en ontwikkelingen

In Woerden wordt recreatie gezien als een economische drager van het gebied en leeft de 

wens om het aanbod van kleinschalige en extensieve dag- en verblijfsrecreatie te 

versterken door het verruimen van de mogelijkheden voor pensions, B&B en recreatief 

verblijf bij agrariërs, het verbeteren van routestructuren, het ruimer toelaten van 

horeca-uitingen en picknickplaatsen aan deze routes en het verruimen van de regels voor 

recreatieve nevenfuncties bij agrarische bedrijven. 

Een belangrijk punt is een soepelere regelgeving, waardoor het gebied aantrekkelijker 

wordt voor recreanten en toeristen. Ook met het oog op het gegeven dat het buitengebied 

deel uitmaakt van het Groene Hart, dat benoemd is tot recreatief uitloopgebied voor 

stedelingen, maakt dat de druk op het gebied toeneemt wat vraagt om een groter 

recreatief aanbod. Gedacht kan worden aan kleinschalige horeca en kleinschalige 

dagrecreatie, bijvoorbeeld speeltuin, manege, galerie, etc. Goede aansluitingen vanuit het 

plangebied met Cattenbroek, Haarzuilen, Linschoten (via Reyerscop) en Oortjespad  zijn 

gewenst. 

Ontwikkelingsmogelijkheden

Gelet op het belang van recreatie als economische drager van het plangebied, wenst de 

gemeente het aanbod aan kleinschalige en extensieve dag- en verblijfsrecreatie te 

versterken door het verruimen van de mogelijkheden voor pensions, B&B en recreatief 

verblijf bij agrariërs en bestaande burgerwoningen, het verbeteren van de routestructuren, 

het ruimer toelaten van horeca- uitingen en picknickplaatsen aan deze routes en het 

verruimen van de regels voor recreatieve nevenfuncties bij agrarische bedrijven. Deze 

nieuwe vormen van recreatie mogen geen belemmering opleveren voor de hoofdfunctie van 

het omliggende gebied (agrarisch, natuur).

Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe 

grootschalige, intensieve dagrecreatie, met name vanwege de landbouwkundige en de 

landschappelijke belangen in het plangebied. Als gevolg van de regels uit de richtlijn 

Veehouderij en Hinderwet kan een veehouderijbedrijf in zijn ontwikkelingsmogelijkheden 

worden beperkt door de aanwezigheid van een verblijfsrecreatieterrein. 

Kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijven wordt wel gestimuleerd. 
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Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied worden voor het thema 'Recreatie en sport' de volgende 

keuzes gemaakt:

de bestaande, legaal aanwezige voorzieningen worden als zodanig in het 

bestemmingsplan opgenomen;

het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor nieuwe grote verblijfsrecreatieve 

voorzieningen en bovenlokale dagrecreatieve projecten;

mogelijkheden worden geboden voor kleinschalig kamperen en Bed & Breakfast, 

conform het beleid voor functieverandering;

het plangebied moet geschikt blijven voor recreatief medegebruik;

De aanwezige sportvelden krijgen de bestemming 'Sport'. 

Per recreatieve functie wordt het aantal m² bebouwing vermeld inclusief de eventuele 

aanwezige bedrijfswoning;

Uitbreiding van het aantal m² bedrijfsbebouwing is in principe niet mogelijk.

3.10  Maatschappelijk

Bestaande situatie

In het plangebied zijn diverse maatschappelijke voorzieningen aanwezig.

Aan de Spruit en Bosch is het verpleeghuis Vijverhof (voorheen Heremalerhof) gevestigd. 

Dit verpleeghuis bestaat uit vier gebouwen van elk twee bouwlagen hoog. 

Langs de Groenendaal is een dierencentrum gevestigd. Het dierencentrum bestaat uit twee 

gebouwen. In het voorste gebouw is een dierenartsenpraktijk gevestigd. Tevens wordt een 

deel van dit gebouw gebruikt als opleidingsinstituut voor diergeneeskunde. In het 

achterstegebouw is een dierenasiel gevestigd. Het dierenasiel heeft een regionaal 

karakter. Naast het dierencentrum ligt het volkstuintjescomplex 'In de Knollentuin'.

Aan de Uithof ligt het clubgebouw van scouting 'de Jeugdhof' en is recreatiecentrum H2O 

gevestigd. Recreatiecentrum H2O is meer dan alleen een locatie waar men kan zwemmen. 

Er worden ook zalen verhuurd voor zowel maatschappelijke doeleinden als commerciële 

doeleinden (feesten, partijen, bijeenkomsten). Het recreatiecentrum is in eigendom van 

de gemeente en krijgt subsidie. Afgesproken is met de exploitant dat de zalen voor 

commerciële doeleinden verhuurd morgen worden, mits dit ondergeschikt is. 

Beleid en ontwikkelingen

Voor de maatschappelijke voorzieningen is geen specifiek beleid geformuleerd dat relevant 

is voor dit bestemmingsplan. Ook worden binnen het plangebied geen nieuwe 

ontwikkelingen voorzien.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied worden voor het thema 'Maatschappelijke voorzieningen' de 

volgende keuzes gemaakt:
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De aanwezige maatschappelijke functies worden als zodanig bestemd met een nadere 

aanduiding van het aanwezige specifieke gebruik. 

Per maatschappelijke functie wordt het aantal m² bebouwing vermeld exclusief de 

eventuele aanwezige bedrijfswoning met de bijbehorende erfbebouwing. 

Uitbreiding van het aantal m² bedrijfsbebouwing is in principe niet mogelijk.

Binnen de maatschappelijke bestemming komen geen (bedrijfs)woningen voor.

Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. 

3.11  Infrastructuur

Bestaande situatie

Wegen

Met betrekking tot de wegen wordt een functionele indeling gevolgd:

1. Het plangebied wordt doorsneden door de stroomweg A12. Deze vormt de 

hoofdontsluiting voor het plangebied op het landelijk wegennet.

2. De overige hoofdwegen zijn de N198 en de Bravo-projecten. De N198 is de 

belangrijkste ontsluitingsweg voor het plangebied richting de regionale wegen 

(N212/A2 en de Veldhuizer- weg/A12).

3. De overige wegen kunnen worden gezien als erftoegangswegen

Naast de bestaande wegen worden binnen afzienbare tijd de bravo-projecten rondom 

Harmelen aangelegd (6A/B en 8) waarvan de bestemming verkeersdoeleinden al is 

opgenomen. Bravo-projecten 7 en 9 zijn inmiddels al in gebruik, waardoor Harmelen zijn 

eigen op- en afrit heeft gekregen naar de A12. Bravo-project 8 sluit aan op de 

Utrechtsestraatweg (N198) en moet in de toekomst, met het doortrekken van de Hugo de 

Vriesweg, het buiten het plangebied liggende kassengebied een directe ontsluiting bieden 

richting de A12. Bravo-project 6A/B sluit aan op Geestdorp (N198) waardoor een directe 

verbinding ontstaat richting de N212 zonder daarbij de dorpskern van Harmelen te moeten 

passeren.

Afbeelding 3.6: Overzicht Bravo-projecten Harmelen, bron gemeente Woerden

Bij bestemmingsregeling voor wegen dient rekening te worden gehouden met de 

bebouwingsvrije zones aan weerszijde van de weg vanwege de verkeersveiligheid. De 
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breedte van de zone die onbebouwd moet blijven, gemeten vanuit het hart van de weg, 

hangt samen met de karakter van de weg:

Voor rijkwegen geldt 100 meter;

Voor provinciale wegen geldt 50 meter;

Voor overige wegen geldt 15 meter.

Spoorlijnen

In het noordelijke gedeelte van het plangebied liggen de belangrijke spoorverbindingen van 

Woerden naar Utrecht en van Woerden naar Amsterdam.

Scheepvaart

In het plangebied bevindt zich een watergang de Oude Rijn, die een rol vervult voor de 

beroeps- en recreatievaart. 

Beleid en ontwikkelingen

In het plangebied worden geen nieuwe infrastructurele ontwikkelingen verwacht. De 

verwachting is dat met de aanleg van de A12BRAVO projecten de bereikbaarheid van de 

gemeente Woerden de komen jaren voldoende is. 

Wel wordt er beleid voor het realiseren van tweede inritten opgesteld en verwoord in het 

bestemmingsplan.

Door de 'ruimte voor ruimte'-regeling en de ontheffingen voor het bewonen van een 

cultuurhistorisch waardevol bijgebouw en het realiseren van meerdere wooneenheden in 

een karakteristiek in het hoofdgebouw, is de vraag naar een tweede inrit toegenomen. Het 

toestaan van meerdere inrit per bouwvlak of bestemmingsvlak zorgt voor extra verharding 

en verrommeling in het landelijk gebied. Dit komt de kwaliteit van het landelijk gebied 

niet ten goede. In de meeste gevallen kan gebruik worden gemaakt van de bestaande inrit. 

Een extra inrit is dan ook niet noodzakelijk. 

Bij een aantal functies is een tweede inrit vaak gewenst of noodzakelijk voor de 

bedrijfsvoering. Onder voorwaarden is het mogelijk om een tweede inrit te realiseren.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Op basis van de inventarisatie, de gebiedsbeschrijving en -analyse ten behoeve van het 

Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen worden voor het thema 'Infrastructuur' de 

volgende keuzes gemaakt:

Alle openbare wegen in het plangebied- inclusief op- en afritten, fiets- en voetpaden, 

parkeerplaatsen, bermen en bijbehorende of kruisende watergangen zijn bestemd tot 

'Verkeersdoeleinden';

Erftoegangswegen worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving;

Per bestemmingsvlak mag één inrit aanwezig zijn;

De bestaande wegen, de toekomstige bravo-projecten 6A/B en 8, op- en afritten, 

fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, bermen en bijbehorende of kruisende 

watergangen hebben de bestemming verkeersdoeleinden;

Daarbinnen zijn bouwwerken zoals verkeersportalen, lichtmasten e.d. en gebouwen 

voor nutsdoeleinden toegestaan. De spoorbaan is bestemd als verkeer met nadere 

bestemming Railverkeer;
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3.12  Milieu

3.12.1  Geluid

De  Wet geluidhinder (Wgh)  is van toepassing bij de ontwikkeling van nieuwe 

geluidsgevoelige functies zoals  woningen en andere gevoelige gebouwen (zie art. 1.2 van 

het Besluit geluidhinder).  Met betrekking tot bestaande geluidsgevoelige functies geldt het 

Besluit grenswaarden.

In de Wet geluidhinder (Wgh.) worden geluidszones gedefinieerd rondom belangrijke 

geluidsbronnen (gezoneerde industrieterreinen, verkeerswegen en spoorwegen) ter 

beperking van geluidshinder. Het gebied binnen deze zone geldt als akoestisch 

aandachtsgebied.

Geluidszones (algemeen)

Per 1 juli 2012 is SWUNG I (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid) van 

kracht geworden. Hierin is vanuit de Wet milieubeheer geregeld dat Rijkswaterstaat voor 

alle rijkswegen en Prorail voor alle hoofdspoorwegen verantwoordelijk zijn voor het 

handhaven van de geluidsemissie plafonds van deze verkeersbronnen. De handhaving vindt 

plaats in fictieve controle punten die op 30 m afstand van de rijks- of spoorweg liggen (zie 

www.geluidregister.nl). De gegevens die in dit register staan vermeld, vormen de basis 

voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van de zone. 

Het gebied van de zone is een aandachtsgebied waarbinnen onderzoek, bij de ontwikkeling 

of realisatie van geluidsgevoelige functies, noodzakelijk is.

Geluidszones wegverkeer

In hoofdstuk VI 'Zones langs wegen' van de Wet geluidhinder is in art. 74 de omvang van 

een zone aan weerszijde van een weg geregeld. De breedte van een zone is nl. afhankelijk 

van het aantal rijstroken en de ligging in binnen- of buitenstedelijk gebied.

Tabel 1:  gebieden met aantal r ijstroken en breedte van de zone, bron gemeente Woerden

Gebied Aantal rijstroken Breedte van de zone (m)

Stedelijk 1 of 2 200

Stedelijk 3 of meer 350

Buiten stedelijk 1 of 2 250

Buiten stedelijk 3 of 4 400

Buiten stedelijk 5 of meer 600

Uitgesloten van een zone zijn wegen (hier is de Wet geluidhinder niet van toepassing) 

waar:

De maximum snelheid 30 km/ uur bedraagt;
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De weg gelegen is binnen een met 'woonerf' aangeduid gebied;

De geluidsbelasting o.g.v. een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 

op 10 m uit de as van de meest nabijgelegen rijstrook ten hoogste 48 dB Lden 

bedraagt.

Geluidszones spoorwegen

Hoofdspoorwegen hebben een geluidszone waarvan de breedte is bepaald in het Besluit 

geluidhinder (art. 1.4a lid 1). Een spoorweg die is aangegeven in het geluidsregister  heeft 

een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, 

gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, afhankelijk van de hoogte van het 

geluidsproductieplafond op het betrokken referentiepunt.

Geluidszones industrieterrein

Een speciale categorie bedrijventerreinen zijn de, overeenkomstig hoofdstuk V van de 

Wgh, gezoneerde industrieterreinen. Rondom een dergelijk terrein ligt een 50 dB(A) 

zonegrens die de maximale begrenzing vormt van de geluidsemissie van alle bedrijven 

gezamenlijk.  

Conclusie geluidszones

Er zijn binnen het plangebied, of in de directe omgeving daarvan, geen gezoneerde 

industrieterreinen aanwezig waarmee rekening moet worden gehouden. Voor dit 

bestemmingsplan zijn uitsluitend  het weg- en railverkeer van belang. Vanwege het 

conserverende karakter van dit plan zijn voor deze verkeersbronnen geen akoestische 

onderzoeken uitgevoerd.

Reconstructies van wegen (art. 99 Wgh)

Bij reconstructies van wegen gelden aparte normen. Wanneer door maatregelen aan een 

weg de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen met 2 dB Lden of meer 

toeneemt, is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

De toename wordt bepaald door de geluidsbelasting in het toekomstig maatgevend jaar 

(hiervoor geldt 10 jaar ná realisatie van de wijziging) te vergelijken met de laagste waarde 

van:

een reeds eerder verleende hogere grenswaarde en,

de geluidsbelasting één jaar voor aanvang van de fysieke wijziging.

Of er sprake is van een 'reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder' wordt daarom per 

geluidsgevoelige bestemming bepaald. Het kan dus zijn dat voor de ene geluidsgevoelige 

bestemming wel sprake is van een reconstructie-effect en voor een andere 

geluidsgevoelige bestemming niet.

Indien in het verleden een hogere grenswaarde is vastgesteld op basis van een 

etmaalwaarde in dB(A), dan dient deze, conform de huidige Wet geluidhinder, eerst te 

worden omgerekend naar een Lden waarde. In artikel 3.8 van het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 is de methode voor deze omrekening opgenomen. De 

omrekening van de geluidsbelasting in dB vindt plaats door de getalswaarde van de 
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vastgestelde waarde in dB(A) te verminderen met het verschil tussen de heersende 

geluidsbelasting in dB(A) en de heersende geluidsbelasting in dB.

Indien er in het verleden een hogere waarde Wet geluidhinder is vastgesteld, geldt de 

geluidsbelasting één jaar voorafgaande aan de wijziging als toetswaarde. Overigens is een 

geluidsbelasting van 48 dB altijd toegestaan.  

Tabel 2: Tabel met Toetswaarden bij wegreconstructies, bron gemeente Woerden

Situatie Toetswaarde

Heersende geluidbelasting < 48 dB 48 dB

Eerder vastgestelde hogere waarde Laagste van: 

heersende geluidsbelasting, één jaar voor 

reconstructie; 

eerder vastgestelde hogere waarde

Overige gevallen Heersende geluidsbelasting

Onderzocht moet worden of een toename door geluidsreducerende maatregelen kan worden 

tegengegaan. Indien dit niet mogelijk is, kan een hogere geluidsbelasting worden 

vastgesteld. Bij vaststelling van een hogere waarde moet worden onderzocht of de 

binnenwaarde in de geluidsgevoelige bestemming voldoet aan de vereiste binnenwaarde. 

Zo niet dan moeten maatregelen aan de gevel worden getroffen ter voldoening van het 

gestelde in het Bouwbesluit. 

Tabel 3: Tabel met Maximaal toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructies, bron gemeente Woerden

Situaties bij reconstructie Maximale geluidbelasting (dB)

Stedelijk gebied Buitenstedelijk 

gebied

Eerder vastgestelde hogere waarde o.g.v. 

art. 83 Wgh. of art. 84 Wgh. (vóór 1 

september 1991)

63 (art. 100a.1b 

Wgh.)

58 (art. 100a.1b 

Wgh.)

Niet eerder vastgestelde hogere waarde; 

heersende geluidsbelasting < 53 dB

63 (art. 100a.1b 

Wgh.)

58 (art. 100a.1b 

Wgh.)

Eerder vastgestelde hogere waarde i.h.k.v. 

sanering (art. 90 Wgh.)

68 (art. 100a.2 

Wgh.)

68 (art. 100a.2 

Wgh.)

Niet eerder vastgestelde hogere waarde; 

heersende geluidsbelasting > 53 dB

68 (art. 100a.2 

Wgh.)

68 (art. 100a.2 

Wgh.)

In beginsel is de maximaal toegestane toename van de geluidsbelasting als gevolg van de 

reconstructie aan een weg 5 dB, mits de maximale grenswaarde niet wordt overschreden.

Onder bepaalde voorwaarden is, voor zover de maximale toelaatbare geluidsbelasting niet 

wordt overschreden, een toename van meer dan 5 dB mogelijk indien:

NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bOW1  69



 Buitengebied Harmelen(ontwerp)

als gevolg van de reconstructie de geluidsbelasting bij ten minste een gelijk aantal 

geluidsgevoelige bestemmingen langs een andere weg daalt met een tenminste gelijke 

waarde, én;

de wegbeheerder heeft verklaard dat er financiële middelen beschikbaar zijn om t.b.v. 

de desbetreffende geluidsgevoelige bestemmingen de saneringsmaatregelen inclusief 

de gevelmaatregelen uit te voeren voordat de reconstructie is uitgevoerd (art. 99a, 

juncto 90 Wgh.) 

Sanering (art 88 t/m 90 Wgh.)

Als een geluidsgevoelige bestemming een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) 

ondervond in 1986 en dit voor 1 januari 2007 is gemeld bij het ministerie van VROM, is er 

sprake van een 'bestaande' saneringssituatie. Indien deze melding achterwege is gebleven 

geldt, zoals aangeven in artikel 88 Wgh van 1 januari 2007, een waarde van meer dan 60 

dB(A) als saneringswaarde. 

De Minister van VROM moet in deze situaties éénmalig een zgn. saneringsprogramma 

vaststellen, waarin de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel wordt 

vastgelegd (de zogenaamde saneringswaarde). Bij een reconstructie dient daarom te 

worden nagegaan voor welke geluidsgevoelige bestemmingen alsnog een saneringswaarde 

vastgesteld dient te worden.

Dit geldt niet in geval dat:

de geluidsgevoelige bestemming is geprojecteerd in een na 1 januari 1982 

overeenkomstig de art.   76 t/m 78 vastgesteld bestemmingsplan;

tot aanleg of reconstructie van de weg is besloten na 1 januari 1982 met toepassing 

van art. 79 t/m 81.

In gevallen waarin sprake is van een saneringssituatie dient een programma van 

maatregelen opgesteld te worden om de geluidsbelasting, vanwege de weg, op de gevels 

van de geluidsgevoelige bestemming zo veel mogelijk te beperken tot 48 dB Lden. 

Op basis van het saneringsprogramma (A- lijst gemeente Woerden) staan binnen dit 

plangebied geen woningen vermeld.

Aftrek op de berekende resultaten

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden, wordt de berekende 

geluidsbelasting verminderd met de aftrek ex art. 110g van de Wgh. alvorens toetsing aan 

de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in art. 3.6 van het 

Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 en bedraagt:

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten rijsnelheid 70 km/ uur of meer 

bedraagt;

5 dB voor overige wegen;

0 dB bij de bepaling van de geluidswering van een gevel.

In een situatie waarbij een woning herbouwd wordt binnen het bestaande volume, is alleen 

het Bouwbesluit van toepassing.

Railverkeerslawaai

Wettelijk kader
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De normen voor spoorweglawaai zijn vastgelegd in het Besluit geluidhinder (Bgh, het 

uitvoeringsbesluit voor onder meer het geluid van spoorwegen op basis van de Wet 

geluidhinder). 

Grenswaarden voor bestaande situaties

Algemeen geldt dat voor bestaande woningen en een bestaande spoorlijn de 

geluidsbelasting in 1987 als uitgangspunt wordt genomen. De woningen met een 

geluidbelasting > 65 dB(A) op de gevel krijgen daarmee de status van saneringswoning en 

komen dan, op kosten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor 

saneringsmaatregelen in aanmerking. Doorgaans bestaan deze maatregelen uit 

overdrachts- maatregelen (schermen/wallen) of bouwkundige maatregelen aan de woning 

zelf. Binnen de grenzen van de Gemeente Woerden zijn in het kader van het 

bestemmingsplan spoorverbreding Woerden alle saneringssituaties 'meegenomen'.

Vervangende nieuwbouw

Uitgaande van een bestaande saneringssituatie is, in die gevallen waarbij sprake is van 

vervangende nieuwbouw,  het mogelijk om op basis van art. 4.14 van het Bgh. door 

burgemeester en wethouders van de Gemeente Woerden, een hogere geluidsgrenswaarde 

vast te stellen, met dien verstande dat als maximum waarde 71 dB Lden geldt. 

Grenswaarden voor nieuwe situaties

Het Bgh. werkt voor nieuwe situaties met een zogenaamde voorkeurswaarde, voor de 

nieuwbouw van woningen van 55 dB, en een maximale grenswaarde van 68 dB (art. 4.10 

Bgh). Indien aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan is er vanwege het 

spoorweglawaai geen belemmering meer. Bouwen met gevelbelastingen (het geluid dat op 

de gevel komt) hoger dan de voorkeurswaarde is uitsluitend mogelijk op grond van een 

afwegingsproces ter vaststelling van een zogenaamde hogere geluidsgrenswaarde.

Eisen aan de vaststelling van een hogere waarde Wet geluidhinder

De Wgh. stelt dat realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, met een 

geluidsbelasting van ten hoogste de voorkeursgrenswaarde, zonder aanvullende 

maatregelen altijd mogelijk is. Hogere geluidsbelastingen kunnen tot een wettelijk 

bepaalde grenswaarden door burgemeester en wethouders worden toegestaan onder 

specifieke voorwaarden. Het college moet in een dergelijk geval motiveren waarom bron- 

en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn op basis van 

landschappelijke, verkeerskundige of financiële gronden. Bij vaststelling van een hogere 

waarde Wet geluidhinder moet, in het kader van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning, worden aangetoond dat aan de binneneis voor geluid, 

overeenkomstig het gestelde in het Bouwbesluit 2012, wordt voldaan.

Tabel 4: Tabel met voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden voor  wegverkeer, bron gemeente Woerden

Situatie
Voorkeurswaarde Maximaal toelaatbare 

hogere waarde
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Nieuwe 

woning/ 

bestaand

e weg

Nieuw te 

bouwen
Stedelijk 48 dB

63 dB

Buitenstedelijk 

(ook snelweg)
48 dB

53 dB

Nieuw te 

bouwen 

agrarisch

Stedelijk n.v.t.

n.v.t

Buitenstedelijk 48 dB 58 dB

Vervangende 

nieuwbouw
Stedelijk 48 dB

68 dB

Binnen 

Kom+snelweg
48 dB

63 dB

Buiten Kom 48 dB 58 dB

Aftrek op de berekende resultaten

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende 

geluidbelasting verminderd met de aftrek ex art. 110g van de Wgh. alvorens toetsing aan 

de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in art. 3.6 van het 

Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 en bedraagt:

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten rijsnelheid 70 km/ uur of meer 

bedraagt;

5 dB voor overige wegen;

0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel.

In een situatie waarbij een woning herbouwd wordt binnen het bestaande volume is alleen 

het Bouwbesluit van toepassing (vervangende nieuwbouw).

Ontwikkelingen

Dit bestemmingsplan heeft een grotendeels conserverend  karakter waarbinnen, onder 

voorwaarden, enkele nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk kunnen worden gemaakt. 

Het betreft woningen binnen de Ruimte voor Ruimte regeling, woningsplitsing (binnen de 

bestaande bebouwing) en het toelaten van nieuwe (geluidsgevoelige) functies in 

vrijkomende agrarische bebouwing. Het ontwikkelen van deze functies, op basis van een 

zogenaamde binnenplanse afwijkings- of wijzigingsprocedure, is mogelijk indien, voor wat 

betreft geluid, wordt aangetoond dat aan de eisen van het Bouwbesluit en aan de wet 

geluidhinder wordt voldaan.

Stiltegebieden

Kockengen/Teckop

Zoals in paragraaf 2.2.6 Provinciale Milieuverordening is aangegeven maakt het noordelijk 

deel van het plangebied onderdeel uit van een stiltegebied.

Geluidsnormen 
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Binnen een stiltegebied geldt een streefwaarde voor geluid van 40 dB(A) LAeq,24h 

(24-uursgemiddelde geluidsbelasting) op een waarneemhoogte van 1,5 m in de stille kern. 

Voor de bufferzone rond de stille kern gaat men uit van een 24-uursgemiddelde richtwaarde 

van 45 dB(A). Met deze geluidsniveaus wordt de akoestische kwaliteit vastgelegd. 

Voor het aspect geluid binnen een stiltegebied is in principe de Provincie het bevoegd 

gezag. Voor activiteiten binnen een stiltegebied zijn regels uit de Provinciale 

milieuverordening (PMV) van kracht. De PMV bevat voor geluid verbods- en gebodsregels 

en daarnaast een ontheffingsregime. Geluidsproducerende activiteiten binnen een 

stiltegebied zijn in principe niet toegestaan. Echter, gebiedseigen geluid, waaronder geluid 

vanwege agrarische bedrijvigheid, behoeft niet te worden getoetst aan de geluidsnormen 

en is toegestaan. De PMV is recent geactualiseerd (verwoord in Hoofdlijnennotitie 

uitvoering stiltegebiedenbeleid provincie Utrecht 2011). In de nieuwe PMV wordt onder 

andere het gebruik van knalapparatuur t.b.v. de fruitteelt ook als agrarische activiteit 

gezien en dit behoeft daarom niet te worden getoetst. 

De richtwaarde van LAeq,24h = 40 dB(A) betreft het totale geluidsniveau van alle 

niet-gebiedseigen geluidsbronnen. Vanwege het feit dat in de meeste gevallen sprake is 

van cumulatie van geluid van meerdere bronnen, wordt per geluidsbron een richtwaarde 

van 35 dB(A) gehanteerd op een afstand van 50 m van de geluidsbron. In de bufferzone 

geldt dezelfde richtwaarde als in de stille kern, ondanks het feit dat hier een hoger 

geluidsniveau aanvaardbaar is. De reden hiervoor is dat hier over het algemeen meer 

sprake is van cumulatie van het geluid van meerdere geluidsbronnen. 

Om te voorkomen dat geluidsbronnen buiten het stiltegebied een ongewenste aantasting 

van de akoestische kwaliteit in het stiltegebied veroorzaken, geldt de richtwaarde ook voor 

geluidsbronnen buiten het stiltegebied. Hierbij geldt de richtwaarde op een 

beoordelingspunt binnen het stiltegebied op een afstand van 50 m van de grens van het 

stiltegebied. De meest relevante besluiten waarin de richtwaarde dient door te werken, 

zijn te vinden in de Wet ruimtelijke ordening, het inrichtingenregiem van de Wm /de 

Wabo, de Wet luchtvaart, de Wegenverkeerswet 1994 en de APV op basis van de 

Gemeentewet.

Het ruimtelijk spoor 

De stiltegebieden zijn opgenomen in de Provinciale Structuurvisie als provinciaal belang. In 

bestemmingsplannen moet hiermee rekening worden gehouden. De activiteiten in een 

gebied worden verricht binnen het kader van een bepaalde bestemmings- en 

gebruiksregeling (ruimtelijke ordeningsaspect). Daarbij komt dat de bron van de 

geluidsbelasting zowel binnen, als buiten het  'stille' gebied kan zijn gelegen 

(zoneringsaspect).

In de PMV is aangegeven welke nieuwe stilteverstorende activiteiten en functies in 

stiltegebieden niet zijn toegestaan. De huidige lijn is dat het waarborgen van de 

akoestische kwaliteit plaatsvindt door het beheersen van de aard en intensiteit van de 

geluidsbelasting (activiteiten) en bestemming en het gebruik van de desbetreffende 

gebieden. Gebiedseigen 'bronnen' ondervinden geen beperking. Deze lijn wordt in de 

geactualiseerde PMV gecontinueerd. 
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Het milieuspoor 

In de Provinciale Milieuverordening (PMV) zijn de grenzen van de stiltegebieden 

(milieubeschermingsgebieden) vastgelegd en zijn gedragsvoorschriften opgenomen die er 

toe moeten leiden dat burgers de stiltegebieden niet verstoren. Er is een verbod 

opgenomen tot het gebruik van met name genoemde toestellen of gedragingen. Van dit 

verbod is ontheffing mogelijk. Toetsingscriteria voor ontheffingen zijn in de 

geactualiseerde PMV vastgelegd. Uitgangspunt is dat voornamelijk de kwaliteit in de stille 

kern van het stiltegebied gekoesterd wordt. Ook eenmalige activiteiten leveren een 

verstoring van deze stille kern op. Het verlenen van een ontheffing voor verstorende 

activiteiten is niet in overeenstemming met het karakter van het gebied en is dan ook in 

principe niet mogelijk voor activiteiten en gedragingen in de stille kern. De enige 

uitzondering die hierop kan worden gemaakt, is indien zwaarwegende maatschappelijke 

belangen tot de gedraging/activiteit nopen. Daarbij geldt als extra voorwaarde, dat er 

geen mogelijkheden voor de gedraging/activiteit zijn buiten het stiltegebied, dan wel 

buiten de stille kern. Nieuw element in het stiltegebiedenbeleid is een algemene 

kwaliteitseis, waaraan ontwikkelingen, zoals ruimtelijke ontwikkelingen, 

milieuvergunningen e.a. in stiltegebieden getoetst moeten worden. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Gezien het feit dat het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen conserverend van aard is 

en geen nieuwe ontwikkelingen bevat, is het vaststellen van het bestemmingsplan niet in 

strijd met het landelijke geluidsbeleid. Het stiltegebied die in het noordelijk deel van het 

plangebied aanwezig is levert geen belemmeringen op voor de vaststelling. Bij 

ontwikkelingen die mogelijk zijn middels een binnenplanse afwijking- of 

wijzigingsprocedure moet aangetoond worden dat aan de eisen van het bouwbesluit en aan 

de Wet geluidhinder wordt voldaan. Voor ontwikkelingen in het stiltegebied gelden extra 

voorwaarden ten aanzien van geluid

3.12.2  Externe veiligheid

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 zijn 

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.
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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. Aangezien het 

nog niet duidelijk is op welk moment het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' in 

werking zal treden, is de werkingsduur van de circulaire door het ministerie in 2012 

verlengd en aangepast met transportgegevens van de verschillende Basisnetten.

Externe veiligheid in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is 

geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (AMvB Buisleidingen).

Elektromagnetische straling

De gevolgen van elektromagnetische straling worden zo veel als mogelijk beperkt met een 

beleidsadvies van ministerie van Infrastructuur en Milieu voor hoogspanningslijnen en door 

middel van het hanteren van blootstellingslimieten op grond van Europese regels voor 

antennes.

Onderzoek

Een eerste indruk van de risicobronnen in het plangebied kan worden verkregen via de 

provinciale risicokaart.

 

NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bOW1  75



 Buitengebied Harmelen(ontwerp)

Afbeelding 3.7: Uitsnede r isicokaart, bron professionele r isicokaart.nl

Inrichtingen

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

In het plangebied zijn drie LPG-tankstations gevestigd, twee langs de Rijksweg A12 en één 

aan de Veldhuizerweg. Buiten het plangebied is een LPG-tankstation gelegen aan de 

Bedrijfsweg 2 op het industrieterrein Putkop.

Shell Hellevliet, Rijksweg A12 Noord

Plaatsgebonden risico

Het risico wordt gevormd door de opslag en het afleveren van LPG met een jaardoorzet 

groter dan 1.000 m³. Hiervoor gelden afstanden voor het plaatsgebonden risico zoals 

opgenomen in Tabel 5: Risicobronnen en afstanden. Binnen deze afstanden zijn geen 

kwetsbare dan wel beperkt kwetsbare objecten bestemd, zodat er geen strijd is met het 

plaatsgebonden risico.

Tabel 5: Risicobronnen en afstanden

Risicobron Afstand (in meter) 

Situaties voor 27-10-2004

Afstand (in meter) 

Situaties na 27-10-2004

LPG-vulpunt 40 110

LPG-tank 25 25

LPG-afleverzuil 15 15

Groepsrisico

Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 m rondom respectievelijk het 

LPG-vulpunt en de (bovengrondse appendages van de) ondergrondse LPG-tank. Binnen dit 

invloedsgebied bevinden zich (buiten de inrichting) geen objecten waarbinnen mensen 

verblijven. De verzorgingsplaats Hellevliet (voor zover binnen het invloedsgebied gelegen) 

wordt geacht functioneel verbonden te zijn met het tankstation en daardoor niet of 

nauwelijks bij te dragen aan het groepsrisico. Een berekening en verantwoording van het 
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groepsrisico is niet nodig.

BP Bijleveld, Rijksweg A12 Zuid

Plaatsgebonden risico

Het risico wordt gevormd door de opslag en het afleveren van LPG met een jaardoorzet 

groter dan 1.000 m3. Hiervoor gelden afstanden voor het plaatsgebonden risico zoals 

opgenomen in voorgaande tabel. Binnen deze afstanden zijn geen kwetsbare dan wel 

beperkt kwetsbare objecten bestemd, zodat er geen strijd is met het plaatsgebonden 

risico.

Groepsrisico

Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 m rondom respectievelijk het 

LPG-vulpunt en de (bovengrondse appendages van de) ondergrondse LPG-tank. Binnen dit 

invloedsgebied bevinden zich in de wijk Veldhuizen in de gemeente Utrecht objecten 

waarbinnen mensen verblijven. In de milieuvergunning is voor dit tankstation een 

uitgebreide beschrijving en verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Deze 

verantwoording is nog volledig en actueel. Er zijn geen omstandigheden als gevolg van dit 

plan die aanpassing van die verantwoording vragen. Het groepsrisico wordt geaccepteerd.

Shell, Veldhuizerweg 2

Plaatsgebonden risico

Het risico wordt gevormd door de opslag en het afleveren van LPG met een jaardoorzet 

kleiner dan 1.000 m³. Hiervoor gelden afstanden voor het plaatsgebonden risico zoals 

opgenomen in onderstaande tabel. Binnen deze afstanden zijn geen kwetsbare dan wel 

beperkt kwetsbare objecten bestemd, zodat er geen strijd is met het plaatsgebonden 

risico.

Tabel 6: Risicobronnen en afstanden

Risicobron Afstand (in meter) Situaties na 27-10-2004

LPG-vulpunt 45

LPG-tank 25

LPG-afleverzuil 15

Servicestation Middelweerd, Bedrijfsweg 2

Plaatsgebonden risico

Het risico wordt gevormd door de opslag en het afleveren van LPG met een jaardoorzet 

kleiner dan 500 m3. Hiervoor gelden afstanden voor het plaatsgebonden risico zoals 

opgenomen in Tabel 5: Risicobronnen en afstanden. Binnen deze afstanden zijn geen 

kwetsbare dan wel beperkt kwetsbare objecten bestemd, zodat er geen strijd is met het 

plaatsgebonden risico.
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Groepsrisico

Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 m rondom respectievelijk het 

LPG-vulpunt en de (bovengrondse appendages van de) ondergrondse LPG-tank. Het 

invloedsgebied voor het groepsrisico ten opzichte van de LPG-tank valt (ter hoogte van 

Haanwijk) over het plangebied. Daarbinnen liggen op ongeveer 140 m van de tank de 

woongedeeltes van twee boerderijen. De bijdrage van het plangebied aan het groepsrisico 

is verwaarloosbaar. Een nader onderzoek naar en verantwoording van het groepsrisico is 

niet nodig.

Overig

Aangezien er sprake is van een conserverend bestemmingsplan, worden middels dit plan in 

het plangebied geen nieuwe Bevi-bedrijven mogelijk gemaakt.

Bedrijven die vallen onder overige veiligheidswetgeving

Er zijn in of bij het plangebied geen bedrijven aanwezig die op grond van overige 

veiligheidswetgeving nader onderzocht moeten worden in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening.

Propaantanks

Propaantanks zijn in dit gedeelte van de gemeente Woerden wel bekend 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

In de gemeente Woerden zijn risico's te verwachten als gevolg van transport van 

gevaarlijke stoffen over de rijksweg A12. Door het plangebied loopt de rijksweg A12.

Plaatsgebonden risico

Volgens het Basisnet geldt een contour van het plaatsgebonden risico in de vorm van een 

veiligheidszone van 26 m uit het midden van de weg als de in ieder geval aan te houden 

afstand. Binnen deze afstand zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen.

Plasbrandaandachtsgebied

Daarnaast geldt een contour voor het plasbrandaandachtsgebied van 30 m uit de rand van 

de rechterrijstrook. Hierbinnen mogen in principe geen kwetsbare objecten worden 

gebouwd. Dat is in dit plan ook niet mogelijk.

Groepsrisico

Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt ongeveer 200 m uit het midden van de 

weg. Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan. Het groepsrisico als gevolg van 

dit plan wijzigt niet. Volgens het Basisnet geldt voor dit deel van de rijksweg A12 een 
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groepsrisico lager dan 0,1 maal de oriënterende waarde. Het groepsrisico in deze omvang 

wordt zonder verdere maatregelen geaccepteerd.

Gemeentelijke route voor transport van gevaarlijke stoffen

Voor de gemeentelijke en provinciale wegen die aansluiten op de rijksweg A12, is in de 

gemeente Woerden een routering voor gevaarlijke stoffen ingesteld. Deze route loopt via 

de Leidsestraatweg naar industrieterrein Putkop en derhalve door of langs het plangebied. 

Over de vastgestelde route mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. Doorgaand 

verkeer door de gemeente Woerden 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 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 over het spoor

Over de spoorlijn Amsterdam/Utrecht-Gouda vindt structureel en grootschalig vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats. Deze spoorlijn loopt door het plangebied.

Plaatsgebonden risico

In de toekomstige situatie met het Basisnet zal de afstand voor het plaatsgebonden risico 

maximaal 7 m bedragen uit het hart van het spoor. Binnen deze afstand zijn geen 

(beperkt) kwetsbare objecten gelegen.

Plasbrandaandachtsgebied

In het toekomstig Basisnet zal een afstand gaan gelden van 9 m vanaf de buitenste 

spoorstaaf als plasbrandaandachtsgebied. In dit gebied mogen in principe geen kwetsbare 

objecten gebouwd worden. Dat is in dit plan ook niet mogelijk.

Groepsrisico

Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 200 m uit het hart van het spoor. 

Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan. Het groepsrisico als gevolg van dit 

plan wijzigt niet. Volgens het Basisnet geldt voor dit deel van de spoorlijn een (hoogste) 

groepsrisico kleiner dan éénmaal de oriënterende waarde. Door de zeer lage 

bevolkingsdichtheid in het invloedsgebied is het groepsrisico lager dan 0,1 maal de 

oriënterende waarde. Verder onderzoek en verantwoording is niet nodig. Er zijn in het 

invloedsgebied evenmin objecten gelegen die vanwege zelfredzaamheid of 

bestrijdbaarheid nader onderzocht moeten worden. Het groepsrisico wordt geaccepteerd.

Transport van gevaarlijke stoffen over water

In de gemeente Woerden vindt geen grootschalig en structureel vervoer van gevaarlijke 

stoffen plaats over waterwegen.
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Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Er moet rekening worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door 

buisleidingen. Volgens de risicokaart (www.risicokaart.nl) liggen er meerdere buisleidingen 

voor transport van gevaarlijke stoffen zoals aardgas of benzine 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 buisleidingen zijn hogedruk aardgastransportleidingen van de 

Gasunie. De meest zuidelijk gelegen leiding is een hoofdtransportleiding en de noordelijke 

en westelijke leidingen zijn regionale transportleidingen.

Op grond van Bevb is voor deze leidingen een risicoanalyse uitgevoerd met het 

rekenprogramma Carola. De contouren voor het plaatsgevonden risico van de hogedruk 

aardgastransportleidingen in het plangebied zijn berekend. Voor de leiding A-510 geldt een 

risicocontour buiten de belemmeringenstrook, echter hierbinnen liggen geen (beperkt) 

kwetsbare objecten. Voor de overige leidingen blijft de risicocontour binnen de 

belemmeringenstrook. 

Voor de leidingen W-501-01, W-501-02 en W-501-21 (langs de Veldhuizerweg op de grens 

van Harmelen en Veldhuizen) wordt een (gering) groepsrisico berekend. Dit groepsrisico 

wordt primair veroorzaakt door aanwezige personen in de gemeente Utrecht. Het 

plangebied draagt niet in betekende mate bij aan het groepsrisico

Elektromagnetische straling

Er is in het plangebied een hoogspanningslijn aanwezig waarvoor een indicatieve 

magneetveldzone is vastgesteld. Dit is de 380kV hoogspanningslijn Krimpen-Diemen van 

TenneT, waarvoor een indicatieve afstand geldt van 115 m ter weerszijden van de 

hoogspanningslijn. Het plan maakt door het conserverende karakter binnen deze afstand 

geen gevoelige objecten mogelijk. Er wordt voldaan aan het beleidsvoornemen van de 

minister. De 115 m afstand is overigens een worst case benadering; op basis van 

onderzoek kan onderbouwd worden dat een kortere afstand tot een nieuw te realiseren 

gevoelig object verantwoord is, omdat de magneetveldzone ter plaatse lager is dan de 

grenswaarde van 0,4 microtesla.

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.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Het vaststellen van dit bestemmingsplan is niet in strijd met het landelijk externe 

veiligheidsbeleid.
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3.12.3  Luchtkwaliteit

Tussen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening is 

een koppeling gelegd. Zo dienen (nieuwe)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 de onderstaande tabel.

Tabel 7: Stof en grenswaarden, bron gemeente Woerden

Grenswaarden

Stof
Type norm Van kracht 

vanaf

Concentratie 

(mg/m3)

Max. overschrijdingen 

per jaar/uur

Stikstofdioxid

e 

(NO2)

Jaargemiddelde 2015

40

Uurgemiddelde 2015 200 18

Fijn stof 

PM10
Jaargemiddelde 2011

40

24-uursgemiddeld

e
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 is dan 3% van de grenswaarde, ofwel 1,2 microgram per m3. De Regeling nibm 

NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bOW1  81



 Buitengebied Harmelen(ontwerp)

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 m van 

rijkswegen en 50 m 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

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 luchtkwaliteitssituatie van belang.

Onderzoek

De Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) heeft de concentraties stikstofdioxide en fijn stof 

berekend met de rekenmodule Stacks+ van KEMA, als onderdeel van het rekenmodel 

GeoMilieu 2.11. De hieruit voortgekomen concentraties voor 2015 zijn grafisch 

weergegeven in de onderstaande figuren.
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Afbeelding 3.8: Concentraties stikstofdiox ide in 2015 in en nabij het plangebied, bron gemeente Woerden

Afbeelding 3.9: Concentraties fijn stof in 2015 in en nabij het plangebied, bron gemeente Woerden

In de jaren 2020 en 2025 zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn stof conform de 

huidige inzichten waarschijnlijk lager door het schoner worden van het verkeer (schonere 

motoren) en generiek bronbeleid van de nationale en Europese overheid (o.a. aanpak 

uitstoot industrie). 
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Grenswaarden

Uit de figuren is af te leiden dat de huidige concentraties stikstofdioxide en fijn stof de 

wettelijk toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m3 niet 

benaderen. 

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 concentraties fijn stof in het plangebied 22 - 26 microgram 

per m³ bedragen, wordt ook aan de daggemiddelde grenswaarde voldaan. 

De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide wordt vanaf concentraties boven de 60 

microgram per m³ overschreden. De concentraties in het plangebied bedragen 20 tot 40 

microgram per m³, wat betekent dat ook aan de uurgemiddelde grenswaarde wordt 

voldaan.

De concentraties boven en nabij het asfalt van de A12 zijn beduidend hoger, echter de 

wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn niet van toepassing boven het asfalt en 

binnen 10 m van de rand van het asfalt. 

Goede en duurzame ruimtelijke ordening

In het plangebied zelf worden er geen grenswaarden overschreden. Hiermee wordt voldaan 

aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening, ofwel op basis van de wettelijke 

grenswaarden voor luchtkwaliteit is het gebied geschikt voor de beoogde functie. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Uit het voorgaande blijkt dat de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof in het 

bestemmingsplangebied niet worden overschreden. Dit betekent dat er wordt voldaan aan 

de wetgeving voor luchtkwaliteit. 

Indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, is een onderbouwing voor het onderdeel 

luchtkwaliteit noodzakelijk. Indien het grootschalige ontwikkelingen of gecombineerde 

ontwikkelingen betreft, is een onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de hand van 

berekeningen noodzakelijk.

 

3.12.4  Geurhinder

Geurverordening

De wet geurhinder en veehouderij (Wvg) geeft normen voor de geurbelasting die een 

veehouderij mag veroorzaken in een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De 

normen in de Wvg zijn onder andere afhankelijk van het type geurgevoelig object en of het 

dieren betreft met of zonder een geuremissie. 

In de wet is voor gemeenten de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de 

geurbelasting en van de vaste afstanden, binnen vastgestelde grenzen. Dit moet in een 

verordening worden geregeld, waarbij de gemeente in elk geval de gewenste ruimtelijke 
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inrichting van het gebied betrekt. 

Op 28 mei 2009 heeft de gemeente de verordening 'Lokaal geurbeleid veehouderijen 

landelijk gebied, gemeente Woerden' vastgesteld. Gezien de gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen in het Groene Hart zijn in deze verordening dieren, die veelal binnen de 

intensieve veehouderij worden gehouden (bijvoorbeeld varkens en kippen), buiten 

beschouwing gebleven. De verordening beperkt zich tot de vaste afstanddieren (onder 

andere melkkoeien, paarden). Geoordeeld is dat er sprake was van een knelpunt omdat, 

indien de afstand tussen de veehouderij en een gebouw waar mensen langdurig verblijven 

(geurgevoelig object) kleiner is dan de wettelijke afstand, een veehouderij het aantal 

dieren niet mocht uitbreiden. Met de geurverordening is getracht om enerzijds het aantal 

knelpunten niet toe te laten nemen en anderzijds agrarische bedrijven wel beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden te geven. Uitgangspunt daarbij is dat de geurhinder van 

melkkoeien onderdeel uitmaakt van de leefomgeving van het Groen Hart.

Met het vaststellen van de geurverordening is de vaste afstand tussen het dierenverblijf en 

geurgevoelige objecten verkleind tot de minimale afstand die de Wgv toestaat. Daarbij 

zijn - op hoofdlijnen - de volgende beperkingen opgelegd:

voor situaties waar de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom staan, is de 

minimale afstand van 50 m uit de Wgv verminderd naar 25 m. Dit geldt echter alleen 

voor bestaande dierenverblijven. De veehouderij mag uitbreiden, maar dan wel op een 

afstand van minimaal 50 m. Op de lange termijn, bij vervanging van de bestaande 

dierenverblijven, komen daarmee alle dierenverblijven op 50 m of meer;

voor situaties waar de geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom staan, geldt in 

de Wgv al de grotere afstand van 100 m. Voor kleine veehouderijen gaat volgens de 

verordening een afstand van 50 m gelden. Om te voorkomen dat er binnen de 100 m 

zeer grote bedrijven komen, is er een beperking opgelegd voor de omvang van de 

veehouderij binnen de laatstgenoemde afstand. De afstand van 50 m geldt alleen voor 

bestaande woningen (en andere geurgevoelige objecten). Er kunnen geen nieuwe 

woningen binnen de 100 m worden gebouwd, zonder de veehouderij te beperken.

Voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, is het belangrijk dat daar 

een geurgevoelige functie in moet kunnen komen, zonder de nabijgelegen veehouderij te 

belasten. 

Veehouderijen kunnen geur veroorzaken vanwege de dierenverblijven, mestbassins en de 

productie en opslag van voer. Gezien de typering van het plangebied, namelijk 

buitengebied met voornamelijk agrarische bedrijvigheid, is geur een relevant aspect. Geur 

kan in de leefomgeving in meer of mindere mate hinder veroorzaken en kan om die reden 

ook gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De geuremissie verspreidt zich via de lucht 

en op de woon- en leefomgeving wordt een geurbelasting veroorzaakt. 

Onder geurbelasting wordt verstaan de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odourunits per 

kubieke meter lucht, die op een geurgevoelig object zoals een woning 'terecht'komt. Deze 

hoeveelheid kan in situaties worden berekend. De afstand tussen geuremitterende 

bedrijven en geurgevoelige bestemmingen is daarbij van grote invloed. De geurbelasting 

op een gebied is relevant voor een beoordeling van het woon- en leefklimaat en dient 

beschouwd te worden om bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. Geur van veehouderijen 

heeft dus gevolgen voor het woon- en leefklimaat van mensen en voor het gebruik van de 
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ruimte.

Vergunningplichtige veehouderijen moeten voor wat betreft geur van dierenverblijven 

voldoen aan het Activiteitenbesluit. Verder dienen op grond van de Wet milieubeheer de 

best beschikbare technieken te worden toegepast. Veehouderijen die onder het 

Activiteitenbesluit vallen, moeten voldoen aan de in dat besluit genoemde minimaal aan te 

houden afstand tot geurgevoelige objecten. Het Activiteitenbesluit geeft ook minimaal de 

aan te houden afstanden tot geurgevoelige objecten voor opslagen van veevoeder en mest 

aan. Mestbassins dienen ook te voldoen aan het Activiteitenbesluit. Voldoen aan de 

gestelde afstanden of aan het regime van de Wgv dient ter voorkoming van geurhinder.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden, en valt 

per 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit. De wet kent diercategorieën waarvoor een 

geuremissiefactor is vastgesteld, zoals vleesvee, varkens, schapen en legkippen. Voor 

deze dieren geldt een norm in de vorm van odour units per kubieke meter lucht. 

Uitbreiding van het aantal dieren is mogelijk voor zover deze bedrijven voldoen aan de 

wettelijke normen. Daarnaast kent de wet diercategorieën, zoals melkrundvee en paarden, 

waarvoor een vaste afstand geldt tussen het emissiepunt van de stal en een geurgevoelig 

object, zoals een woonhuis. De wet maakt daarbij onderscheid tussen de situatie binnen en 

buiten de bebouwde kom. In of aan de rand van de bebouwde kom geldt in de Wgv dat er 

een minimum afstand moet zijn van 100 m tussen een emissiepunt en een naburig 

geurgevoelig object dat behoort tot de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom, en niet 

aan de rand van de bebouwde kom gelegen, geldt in de Wgv een minimum afstand van 50 

m tussen het emissiepunt en de naburige geurgevoelige objecten. Als voor de 'vaste 

afstandsdieren' de bestaande afstand tot een geurgevoelig object kleiner is dan de 

wettelijk vereiste vaste afstand, dan is er geen uitbreiding van het aantal dieren mogelijk. 

Veel melkrundveehouders in het landelijk gebied van Woerden zijn daardoor beperkt voor 

wat betreft uitbreiding. De Wgv biedt de gemeente de mogelijkheid om bij verordening 

afwijkende eisen vast te stellen. De gemeente Woerden heeft een dergelijke verordening 

opgesteld voor vaste afstandsdieren (Verordening lokaal geurbeleid veehouderijen landelijk 

gebied Woerden, inwerkingtreding 19 juni 2009). Binnen deze verordening is het volgende 

vastgelegd: 

Afwijkende afstand bij een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 

Indien het geurgevoelig object, zoals een woonhuis, binnen de bebouwde kom staat, 

schrijft de wet een vaste afstand van 100 m voor tussen de perceelsgrens van de 

veehouderij en dit object. De verordening verkleint deze afstand tot 50 m. Dit geldt alleen 

voor bestaande geurgevoelige objecten. Het is dus niet mogelijk om binnen een afstand 

van 100 m een nieuw geurgevoelig object te vestigen. Ook nieuwe dierenverblijven 

moeten op de wettelijke afstand van minimaal 100 m worden gerealiseerd.

Er moet een goede afweging worden gemaakt tussen de mogelijke geuroverlast en de 

verkleining van de afstanden. Daarom wordt de afstand alleen verkleind bij veehouderijen 

die niet meer dan 200 stuks melkrundvee (exclusief bijbehorend jongvee) en niet meer dan 

50 stuks paarden houden.

Afwijkende afstand bij een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom 

Indien het geurgevoelig object, zoals een woonhuis, buiten de bebouwde kom staat, 
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schrijft de wet een vaste afstand van 50 m voor tussen de perceelsgrens van de 

veehouderij en dit object. De verordening verkleint deze afstand tot 25 m. Dit geldt alleen 

voor bestaande dierenverblijven en geurgevoelige objecten. Dat betekent dat nieuwe 

dierenverblijven en nieuwe geurgevoelige objecten op de wettelijke afstand van minimaal 

50 m moeten worden gerealiseerd.

Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 

De gemeente acht het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zo belangrijk, 

dat daarvoor een lager beschermingsniveau wordt geaccepteerd. De beperking van de 

omvang van de veehouderij geldt niet voor een geurgevoelig object binnen de bebouwde 

kom dat is aangewezen als cultuurhistorisch waardevol gebouw. Ook de beperking dat voor 

nieuwe dierenverblijven de afstand niet wordt verkleind tot 25 m, geldt niet voor een 

geurgevoelig object buiten de bebouwde kom dat is aangewezen als cultuurhistorisch 

waardevol gebouw. In het bestemmingsplan is vastgesteld welke gebouwen gelden als 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. 

Onderzoek

Het bestemmingsplan buitengebied Harmelen is conserverend van aard en maakt niet 

rechtstreeks nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het geval dat binnen het plangebied toch 

nieuwe ontwikkelingen beoogd worden, moet worden voldaan aan de eisen zoals 

gedefinieerd in het bovenstaande juridische kader.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Het vaststellen van dit bestemmingsplan is niet in strijd met het beleid en de wetgeving 

ten aanzien van geurhinder. Nieuwe ontwikkelingen die binnen het plangebied mogelijk 

worden gemaakt moeten worden getoetst aan het geldende beleid en de wetgeving.
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Hoofdstuk 4  Verantwoording keuzes en verbeelding

4.1  Inleiding

Voorafgaand aan de concrete onderbouwing van de keuzes die in het 'Bestemmingsplan 

Buitengebied Harmelen' zijn gemaakt, is stilgestaan bij de juridische planopzet en de 

opmaak van de verbeelding.

4.2  Opzet bestemmingsplan

Uitgangspunten

Bij het toekennen van bestemmingen aan functies in het plangebied, is uitgegaan van de 

volgende uitgangspunten en overwegingen:

de regels zijn slechts voorgeschreven in verband met de bestemming en indien dat uit 

oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig is;

de regels regelen niet meer dan, in verband met de bestemming, strikt noodzakelijk 

is;

gebodsregels zijn niet geoorloofd; dit heeft te maken met de toelatings-planologie die 

het Nederlandse stelsel kenmerkt; 

de bestemmingen zijn zodanig geprojecteerd, dat duidelijk is waar gebouwd kan 

worden en welk gebruik hierbij is toegestaan;

verbeelding, legenda en regels vormen in juridisch opzicht een eenheid en dienen als 

zodanig te worden gehanteerd; 

het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting, welke een onderbouwing 

geeft aan het bestemmingsplan in zijn geheel; hierin zijn zowel de intenties van het 

plan als de uitleg van de regels opgenomen; 

planschade is zoveel mogelijk beperkt;

de regels moeten handhaafbaar zijn;

er is voldoende draagvlak bij de partijen;

de ambities en de beschikbare middelen zijn met elkaar in evenwicht.

Het plan bestaat uit:

1. een (digitale) verbeelding van de kaart; deze bestaat afgedrukt uit een tweetal 

kaartbladen, schaal 1:5.000 met bijbehorende legenda en verklaring, waarop de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden is aangewezen;

2. een omschrijving van de bestemming, waarbij het toe te kennen doel of de 

bestemmingsomschrijving is aangegeven;

3. regels omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de zich daarop 

bevindende opstallen.

Bestaande situatie en ontwikkelingsmogelijkheden

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is als vertrekpunt gehanteerd dat het (legale) 

bestaande gebruik en de (legale) bestaande bebouwing (bestaande situatie) in beginsel 

worden gerespecteerd en een positieve bestemming krijgen. In gevallen waarbij op dit 

moment meerdere functies of belangen een rol spelen, is een nadere afweging gemaakt. 

Op de verbeelding is de bestaande situatie vastgelegd of in andere gevallen uitgangspunt 

geweest. Voor zover mogelijk en ruimtelijk aanvaardbaar, zijn tevens reeds voorziene 

ontwikkelingen meegenomen.
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Het plan is gebaseerd op bureau- en veldonderzoeken. Voor wat betreft de verantwoording 

van de 'bestaande situatie' kan worden teruggevallen op de veldinventarisatiegegevens, 

alsmede de gemeentelijke bouw- en milieudossiers, de luchtfoto's, de Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet waardering onroerende zaken (Wet 

WOZ-gegevens), zoals deze bij de gemeente  bekend waren ten tijde van de 

inwerkingtreding van het Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen.

Naast het afwegen en vormgeven van beleidsruimte voor bestaande functies, is het 

wenselijk gevonden in het bestemmingsplan (beheerlaag) ook richting te geven aan nieuwe 

ontwikkelingen. Zo bevatten de regelingen voor de bestaande functies de nodige 

flexibiliteit. Uitgangspunt is dat het toekennen van een positieve bestemming met zich 

meebrengt dat een zekere uitbreidingsmogelijkheid onder voorwaarden of bij recht moet 

worden geboden. Om deze reden bevat het bestemmingsplan een aantal afwijkingsregels 

en wijzigingsregels.

4.3  Inleidende regels

Het bestemmingsplan voorziet in enkele inleidende regels. In deze paragraaf volgt een 

korte toelichting op deze regels.

4.3.1  Begrippen

Het opnemen van begripsomschrijvingen is beperkt tot die begrippen, waarbij sprake is 

van een (mogelijk) afwijkende betekenis in het algemeen spraakgebruik en/of de 

technische begrippen, waarbij een vereenvoudigde omschrijving de leesbaarheid 

bevordert.

4.3.2  Wijze van meten

Met het oog op het kunnen bepalen van de in de regels aangegeven oppervlakte, goot- en 

bouwhoogten en inhoud van bouwwerken, is aangegeven waar en hoe deze worden 

gemeten. Tevens is aangegeven welke onderdelen van gebouwen buiten beschouwing 

blijven bij het toepassen van de regels. Dit betreffen ondergeschikte bouwdelen zoals 

schoorstenen en antennes.

4.4  Bestemmingsregels

4.4.1  Agrarisch en Agrarisch met waarden

Algemeen

In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op de landschappelijke, natuur-, 

archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied. Enerzijds is gewezen op 

het belang van bescherming van deze waarden en anderzijds op het belang deze waarden 

als uitgangspunt te hanteren bij de ontwikkelingsmogelijkheden. Om deze reden zijn het 

behoud, de versterking en de vernieuwing van het grote aantal aardkundige, 

archeologische, historisch bouwkundige en (historisch) landschappelijke waarden 
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uitgangspunt geweest bij de afweging van de belangen:

bij de toekenning van bestemmingen aan gronden in het plangebied;

bij de wijziging van bestaande en nieuwe vormen van grondgebruik in het plangebied.

De waarden komen met name tot uitdrukking in de twee te onderscheiden agrarische 

bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden':

Agrarisch;

Agrarisch met waarden, de waarden zijn landschappelijke waarden: het aardkundig 

waardevol gebied (een klein strookje grondgebied ten westen van de Veldhuizerweg), 

openheid en karakteristiek verkavelingspatroon.

De waarden in het landschap zijn kwetsbaar voor veranderingen die onder andere als 

gevolg van de ontwikkelingen binnen de landbouw te verwachten zijn. De begrenzing 

tussen beide gebieden is gebaseerd op de bestemmingsplanregelingen, die voorheen voor 

het plangebied golden. Waar geen of betrekkelijk geringe waarden voorkomen, heeft het 

gebied de bestemming 'Agrarisch' gekregen. De uitoefening van het agrarisch bedrijf staat 

hier voorop. Het overige deel van het agrarisch gebied is bestemd als 'Agrarisch met 

waarden'. Naast de uitoefening van het agrarisch bedrijf speelt de bescherming van 

landschappelijke en natuurwaarden hier een rol.

Een overzicht daarvan is opgenomen in de tabel 'Hoofdlijnen agrarische 

bestemmingsregelingen', waarin in het kort de hoofdlijnen van de juridische regeling zijn 

weergegeven, in onderlinge samenhang, teneinde het systeem duidelijk te maken. In de 

tabel staan de bebouwingsmogelijkheden op basis van het bestemmingsplan. De feitelijke 

bebouwingsmogelijkheden kunnen beperkter zijn als gevolg van de (milieu)regelgeving.

Aan de beoogde bescherming van landschapswaarden is vooral vorm gegeven door middel 

van een vergunningstelsel (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, voorheen aanlegvergunningenstelsel genoemd), 

waarin een aantal werkzaamheden vooraf wordt getoetst aan de invloed van de werken en 

werkzaamheden op de landschapswaarden. Er is dus geen sprake van een absoluut verbod 

op deze werkzaamheden (zie ook de toelichting verderop over dit stelsel). Daarnaast zijn 

in de bestemming Agrarisch met waarden de bebouwingsmogelijkheden in beperkte mate 

afgestemd op de aanwezige landschapswaarden. 

Het onderscheid tussen agrarische gebieden met landschappelijke waarden en overig 

agrarisch gebied is gebaseerd op de aanwezigheid van:

aardkundige waarden;

karakteristiek verkavelingspatroon;

openheid.

Deze landschappelijke waarden waren reeds in het voorgaande bestemmingsplan 

gewaardeerd en in de voorschriften verwerkt. De waarden zijn voor het nieuwe 

bestemmingsplan opnieuw onderzocht, beschreven en gewaardeerd. De resultaten zijn 

vertaald in het bestemmingsplan.

Tabel 8: Tabel 'Hoofdlijnen agrar ische bestemmingsregelingen', bron gemeente Woerden
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Agrarisch gebied (a) Agrarisch gebied met 

waarden (aw)

oppervlakte bouwvlak (afh. 

van de bedrijfsomvang; 

maatwerk) 

in principe 

max. 1 ha

in principe 

max. 1 ha

verschuiving van 

bouwvlak 

via een 

wijzigingsbevoegdheid: onder 

voorwaarden tot 1,5 ha en 

ter plaatse van de aanduiding 

'glastuinbouw' tot ten hoogste 

2 ha;

via een 

wijzigingsbevoegdheid: 

onder voorwaarden tot 1,5 ha 

;

vergroten bouwvlak tot 1,5 

ha

via een 

wijzigingsbevoegdheid:

het bouwvlak met niet meer 

dan 10% wordt vergroot tot 

maximaal 1,5 ha, of indien 

het agrarisch bouwvlak 

kleiner is dan 1 ha, met niet 

meer dan 2.500 m² wordt 

vergroot; 

via een 

wijzigingsbevoegdheid: 

het bouwvlak met niet meer 

dan 10% wordt vergroot tot 

maximaal 1,5 ha, of indien 

het agrarisch bouwvlak 

kleiner is dan 1 ha, met niet 

meer dan 2.500 m² wordt 

vergroot;

vergroten bouwvlak tot 2,5 

ha

via een 

wijzigingsbevoegdheid: 

max. 2,5 ha 

via een 

wijzigingsbevoegdheid: 

max. 2,5 ha

bouwregels: 

gebouwen t.b.v. 

niet-grondgebonden veeteelt

uitsluitend als kleinschalige 

neventak 

uitsluitend als kleinschalige 

neventak 

gebouwen buiten bouwvlak 

silo's voor opslag van voer 

aansluitend aan bouwvlak 

afwijking tot max. 1 ha. 

tot 250 m² 

afwijking tot max. 1 ha. 

tot 250 m² 

veldschuren/schuilgelegen-he

den buiten bouwvlak

100 m2 100 m2 

goot- en bouwhoogte: 

- bedrijfsgebouwen 

- bedrijfsgebouwen 

  voor fruitteelt 

- kassen

6 / 10 

6 / 10

max. 20% meer

6 / 10 

6 / 10 

max. 20% meer, bij 

kwekerijen

- dakhelling en nokrichting De dakhelling en nokrichting 

verschilt per type gebouw

De dakhelling en nokrichting 

verschilt per type gebouw
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individuele mestopslag 

- op bouwvlak 

- buiten bouwvlak (direct 

aansluitend op bouwvlak) 

recht 

afwijking 1.000 m²

recht 

afwijking 1.000 m²

teelt ondersteunende kassen 

(> 1 m; op bouwvlak) 

recht 300 m² afwijking 300 m²

Bestemmingsomschrijving

De hoofdfunctie van de agrarische bestemmingen is agrarische bedrijvigheid. Agrarische 

grondgebonden bedrijven zijn binnen de gehele agrarische bestemming toegestaan, met 

dien verstande dat enkel bestaande agrarische grondgebonden bedrijven zijn toegestaan.

Intensieve veehouderijen en enkele bijzondere agrarische bedrijven zoals gebruiksgerichte 

paardenhouderijen, fruitteeltbedrijven en kwekerijen hebben een agrarische bestemming 

met een specifieke aanduiding gekregen.

Het beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij in het plangebied is nagenoeg 

ongewijzigd gebleven. Destijds is al aangegeven dat vanuit de hoofddoelstelling van het 

plan (handhaven van het open weidekarakter t.b.v. de grondgebonden landbouw) het 

wenselijk geacht wordt om in het plan verdere ontwikkeling van intensieve veehouderij en 

overige vormen van niet-grondgebonden landbouw tegen te gaan. 

Het tegengaan van intensieve veehouderijen en ander vormen van niet-grondgebonden 

landbouw is ook te verdedigen vanuit de huidige gebiedskarakteristiek: Het buitengebied 

van Harmelen kent nu overheersend een grondgebonden gebruik. Ontwikkeling van nieuwe 

niet-grondgebonden agrarische bedrijven past dus niet in het karakter van het gebied.

Gelet op het bovenstaande, is volledige omschakeling van bestaande grondgebonden 

agrarische bedrijven naar niet-grondgebonden bedrijvigheid in het plan uitgesloten. Wel is 

een kleinschalige neventak in de intensieve veehouderij bij een grondgebonden bedrijf 

toegestaan. Op dit moment hebben veel grondgebonden bedrijven al een neventak in de 

intensieve veehouderij. 

Wel dient gegarandeerd te zijn, dat er sprake blijft van een neventak intensieve 

veehouderij. Daarom is de volgende regeling in het plan opgenomen: per bedrijf geldt een 

maximum te bebouwen grondoppervlak ten behoeve van intensieve veehouderij. Bij het 

bepalen van omvang van een duurzame intensieve neventak zijn de normen (zie schema 

hieronder) van het Informatie- en Kenniscentrum (IKC) gehanteerd. De benodigde 

oppervlakte voor een neventak is afhankelijk van de aard van het bedrijf (varkens, 

kippen, wel/niet biologisch; zie kader). Deze zijn in de begripsomschrijving van 'duurzame 

neventak intensieve veehouderij' opgenomen en bij de agrarische bestemmingen 

toegestaan.

Met deze regeling wordt volledige omschakeling van grondgebonden landbouw naar een 

intensieve veehouderij tegengegaan.

Tabel 9: Omvang economisch duurzame neventak, bron provincie Utrecht
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De omvang in oppervlakte van een economisch duurzame 

neventak in de intensieve veehouderij is sterk afhankelijk van 

de sector en de oppervlakte-eisen, die i.v.m. het welzijn aan de 

oppervlakte per dierplaats worden gesteld. Op basis van de 

huidige inzichten bedraagt de omvang per diercategorie van 

een duurzame neventak (halve arbeidskracht) in m² aan 

bebouwing:

Vleesvarkens 1.087 

plaatsen

2.240 m²

Zeugen 86 plaatsen 1.050 m²

vleesvarkens 

(biologisch)

> 3.000 m²

leghennen batterij 17.500 stuks 700 m²

leghennen volièrestal 12.500 stuks 600 m²

leghennen 

scharrelstal

10.000 stuks 1.625 m²

leghennen grondstal 30.000 stuks 1.500 m²

De bestaande volledige intensieve veehouderijen kunnen uiteraard worden voortgezet en 

hebben net als elk ander aanwezig agrarisch bedrijf een bescheiden mogelijkheid tot 

uitbreiding. Via een specifieke aanduiding in de verbeelding 'intensieve veehouderij' is in 

beeld gebracht welke bedrijven dit zijn. Indien aan het bouwvlak de aanduiding intensieve 

veehouderij is toegekend betekent dit concreet dat er ter plaatse een agrarisch bedrijf 

mag worden uitgeoefend, waaronder begrepen een intensieve veehouderij. Op agrarische 

bouwvlakken zonder deze aanduiding is intensieve veehouderij niet toegestaan, 

uitgezonderd voornoemde kleinschalige neventakken.

Bij de toekenning van de aanduiding 'intensieve veehouderij' is gebruik gemaakt van de 

milieuvergunningen. Deze gegevens zijn vertaald naar de gemeentelijke database 

(grondlaag) voor het plangebied. Uit deze gegevens is af te leiden of sprake is van een 

intensief veehouderijbedrijf of een ander, veelal grondgebonden bedrijf. Waar sprake is 

van een intensieve veehouderij is aan het bedrijf een aanduiding toegekend. Waar sprake 

is van een gemengd bedrijf is gekeken naar het aandeel NGE's voor de intensieve tak ten 

opzichte van het totaal aantal NGE's. Indien de intensieve tak 25% of meer is, is aan het 

bedrijf een aanduiding toegekend. Aangenomen mag worden dat in deze situaties ten 

minste 250 m² bedrijfsvloeroppervlak gebruikt wordt voor de intensieve veehouderij. In 

alle overige gevallen is de intensieve tak aangemerkt als kleinschalig. Het gaat naar 

verhouding om betrekkelijk geringe aantallen dieren. verder bleek een nadere afweging 

noodzakelijk in die gevallen waarin de omvang van de intensieve tak minder dan 25% bleek 

te zijn, maar waarbij het wel om betrekkelijk grote aantallen dieren ging. 

Uitbreiding van de bebouwing van een bedrijf met intensieve veehouderij is uitgesloten. 

Uitbreiding is alleen aanvaardbaar als de uitbreiding aantoonbaar noodzakelijk is om te 

kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van dierenwelzijn en veterinaire gezondheid, dus 

om de dieren meer ruimte te geven zonder dat er sprake is van toename van het aantal 

dierplaatsen. Vanzelfsprekend moet ook worden voldaan aan de milieueisen.
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Het beleid voor grootschalige kassenbedrijven is ten opzichte van het voorgaande 

bestemmingsplan evenmin gewijzigd. Ook hiervoor geldt dat ze niet passen in het karakter 

van het gebied, dat vrijwel uitsluitend grondgebonden bedrijven bevat. Daarbij komt dat 

de kassen een verdichtend effect zullen hebben op het nu nog open agrarische gebied. Ook 

nieuwe kassenbedrijven zijn niet toegestaan.

In het voorgaande was vanwege de bijzondere verschijningsvorm en de uitstraling naar het 

karakteristieke open landschap aan kwekerijen een afzonderlijke bestemming toegekend. 

In het voorliggende bestemmingsplan zijn deze bedrijven opgenomen in de bestemmingen 

'Agrarisch' of 'Agrarisch met waarden'. De kwekerijen zijn wel afzonderlijk aangeduid. De 

kwekerijen hebben eveneens een bouwvlak gekregen. Voor het overige is de regeling 

vergelijkbaar met de agrarische bestemmingen en acht de gemeente een afzonderlijke 

bestemming voor deze bedrijven niet langer noodzakelijk.

In beide agrarische bestemmingen hebben de bestaande agrarische bedrijven een 

bebouwingsvlak gekregen waarbinnen ze de bebouwing moeten groeperen, inclusief mest-, 

sleufsilo's en opslag van grasrollen.

Bij de toekenning van bouwvlakken zijn voor wat betreft de omvang en vormgeving de 

volgende factoren van in de overweging betrokken:

de economische omvang van een bedrijf;

de bestaande situatie;

de wens of voorkeur voor wat betreft vorm van het bouwvlak.

De agrarische bedrijven moeten in ieder geval over een geldige milieuvergunning of 

-melding beschikken en er moet feitelijk sprake zijn van een bedrijf in werking. Met 

behulp van de vergunning of melding is de economische omvang van het bedrijf bepaald.

In onderstaande tabel 'Toekenning agrarisch bouwvlak' is aangegeven bij welke omvang in 

NGE aan een agrarisch bedrijf een bouwvlak is toegekend:

Tabel 10: 'Toekenning agrar isch bouwvlak', bron BügelHajema Adviseurs

Bestemming Aantal NGE's

Agrarisch met bouwvlak op maat 20 of meer NGE

Wonen < 20

Agrarische bedrijven met een omvang van tenminste 20 NGE zijn als zodanig bestemd met 

een bouwvlak op maat. De wijze waarop het bouwvlak is bepaald, is nader toegelicht onder 

het kopje 'De bestaande situatie/het bouwvlak'. De bedrijven krijgen de mogelijkheid om 

bebouwing, die noodzakelijk is voor een gezonde en duurzame landbouw, te realiseren. 

Aan situaties waarbij sprake is van een omvang van minder dan 20 NGE is aan het perceel 

de bestemming 'Wonen' toegekend. In deze situaties is uitsluitend sprake van hobbymatige 

activiteiten.
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Het bouwvlak op maat is bepaald met behulp van:

de regelingen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied Harmelen (incl. 

partiële herziening);

de bestaande situatie, in dit geval het bouwvlak van de bebouwing en het gebruik van 

de gronden bij het agrarisch bedrijf.

Het bouwvlak, dat wil zeggen 'een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan 

een 'functioneel zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten', is het in 

gebruik zijnde erf op het moment van de vaststelling van dit bestemmingsplan, voor zover 

legaal. Tot het perceel zijn in ieder geval gerekend de bebouwing en voorzieningen 

benodigd voor het bedrijf, waaronder begrepen bedrijfswoning(en), bedrijfsgebouwen, 

kassen, (toren)silo's, mestsilo's/-zakken/-opslag, hooiopslag, voedersilo's/-platen, 

buitenrijbak, stapmolen, longeercirkel, waterbassins, bijgebouwen, tuin, 

groenvoorzieningen/erfbeplanting. 

Bij het bepalen van het bouwvlak is gebruik gemaakt van een combinatie van gegevens: 

kadastrale kaart, luchtfoto's, milieuvergunning/-melding, veldinventarisatie, inclusief de 

gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Bij de toekenning van het bouwvlak is rekening gehouden met de aanwezige 

strokenverkaveling. De bouwmogelijkheden zijn daarom zoveel mogelijk vanaf de weg in 

de lengte geboden, zodat doorkijk naar achterliggend landschap zoveel mogelijk behouden 

blijft (niet langs de weg bouwen maar in de diepte).

In enkele gevallen is een concreet verzoek ingediend om aanpassing (vormverandering c.q. 

verruiming) van het bestaande bouwvlak. Voor zover het verzoek voldoende is gemotiveerd 

en, zo nodig, ruimtelijk en milieuhygiënisch is onderbouwd, is de aanpassing in dit plan 

meegenomen.

In de bestemmingsomschrijving is vastgelegd dat het aantal bedrijfswoningen per 

bouwvlak niet meer mag bedragen dan één, tenzij anders is aangegeven. Ter plaatse van 

de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan. 

In de afgelopen jaren hebben enkele agrarische bedrijven in het plangebied hun agrarische 

activiteiten beëindigd. De agrarische dienstwoningen hebben in het bestemmingsplan een 

woonbestemming gekregen. Deze woningen hebben als gevolg van deze 

bestemmingswijziging niet langer het predicaat agrarische bedrijfswoning, maar dienen 

vanuit de milieuwetgeving als milieugevoelig object te worden aangemerkt. Voor deze 

objecten gelden strengere normen in verband met geur of geluid dan voor echte agrarische 

bedrijfswoningen, dat wil zeggen agrarische bedrijfswoningen behorende bij een 

inrichting. 

Inmiddels is er per 1 januari 2013 een wetsvoorstel van kracht dat het mogelijk maakt in 

bestemmingsplannen een specifieke regeling op te nemen ten behoeve van 

privaatrechtelijk afgesplitste bedrijfswoningen (plattelandswoning). Deze wet maakt het 

namelijk mogelijk voormalig agrarische bedrijfswoningen aan te merken als burgerwoning. 

Dit heeft twee praktische en belangrijke voordelen. Enerzijds wordt met de nieuwe 

regeling voorkomen dat met deze nieuwe status voor de woning de 
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ontwikkelingsmogelijkheden van de tot de inrichting behorende agrarische 

bedrijfsgebouwen worden belemmerd. Anderzijds regelt de nieuwe wet dat burgerbewoning 

van de plattelandswoning is toegestaan en dat niet langer sprake is van strijdig gebruik 

van de woning. In de wet is vastgelegd dat voor dergelijke woningen de 

milieukwaliteitseisen dezelfde zijn als de milieukwaliteitseisen die aan een gebruikelijke 

agrarische bedrijfswoning, behorende bij een inrichting, worden gesteld, alsmede de 

geluidsbelasting die van toepassing is op een agrarische bedrijfswoning behorende bij een 

inrichting, zoals in de Wet milieubeheer is omschreven. 

In het bestemmingsplan is er voor gekozen een afwijkingsregel op te nemen voor nieuwe 

gevallen. Indien sprake is van afsplitsing van een bedrijfswoning van het agrarisch bedrijf, 

biedt het plan via een afwijkingsprocedure de mogelijkheid de woning de status 

'voormalige bedrijfswoning' toe te kennen. In het plangebied bevindt zich één 

plattelandswoning. De woning is voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

plattelandswoning'. 

Naast bovenstaande functies is extensief (open lucht) recreatief medegebruik toegestaan. 

Deze functie is opgenomen om fietspaden en wandelpaden mogelijk te maken binnen het 

plangebied. 

Ammoniakregels

Uit het opgestelde PlanMER (zie Bijlage 3 bij deze toelichting) is gebleken dat de 

uitbreiding van veehouderijen mogelijk gevolgen kan hebben voor omliggende Natura 

2000-gebieden. Daarom zijn hiervoor specifieke regels in de agrarische bestemmingen 

opgenomen: 

Er is een zogenaamde voorwaardelijke verplichting opgenomen, waarin is geregeld dat per 

agrarisch bedrijf mag maximale ammoniakemissie niet meer bedragen dan het 

emissieplafond, zoals in bijlage 6 Emissieplafond per bedrijf bij de regels is opgenomen.

Leidt een uitbreiding van een veehouderij tot een hogere ammoniakemissie, en kan het 

bedrijf aantonen dat er per saldo geen sprake is van een toename van de 

ammoniakdepositie in Natura 2000-gebieden, dan kan een afwijkingsbevoegdheid worden 

toegepast.

Bouwregels

In de bouwregels is onderscheid gemaakt tussen het bouwen binnen en buiten het 

bouwvlak. 

Binnen het bouwvlak zijn de volgende bouwwerken toegestaan:

de bij één agrarisch bedrijf behorende bedrijfsgebouwen;

andere bouwwerken, waaronder begrepen mestplaten, mestsilo's, sleufsilo's en 

kuilvoeropslag. Sleufsilo's en kuilvoerplaten horen in beginsel binnen het bouwvlak te 

liggen. Wel bevat het plan een regeling om deze zo nodig buiten het bouwvlak te 

projecteren, indien er voor nieuwe gebouwen en bouwwerken geen ruimte in het 

bouwvlak aanwezig is.

Buiten het bouwvlak zijn de volgende bouwwerken toegestaan: bestaande 

schuilgelegenheden, met dien verstande dat de schuilgelegenheid op een legale wijze bij of 

krachtens de Wet ruimtelijke ordening en -voor zover van toe-passing- de Woningwet tot 
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stand is gekomen. In het bestemmingsplan is een ontheffing opgenomen voor het 

realiseren van schuilgelegenheden.

De toegestane bouwwerken moeten voldoen aan de maatvoering welke is opgenomen in de 

regels bij de betreffende agrarische bestemmingen.

Ontwikkelingen

In het plan zijn enkele afwijkings- en wijzigingsregels opgenomen om ontwikkelingen 

mogelijk te maken. In de tabel 'Hoofdlijnen agrarische bestemmingsregelingen' is al een 

overzicht gegeven van enkele flexibiliteitsregels. 

Wanneer een ondernemer bedrijfseconomisch en/of ruimtelijk kan aantonen dat hij een 

groter bouwvlak nodig heeft, dan behoort vergroting van het bouwvlak via afwijkingsregels 

of wijzigingsregels onder strikte voorwaarden tot de mogelijkheden. Met deze regels komt 

de gemeente tegemoet aan de wens om binnenplans voldoende flexibiliteit voor 

ondernemers te bieden, maar is het mogelijk de ontwikkelingen ruimtelijk te sturen en 

ongewensteontwikkelingen te voorkomen.

Zo is de toepassing van de afwijkingsregel en de wijzigingsregel alleen mogelijk om 

noodzakelijke agrarisch technische redenen. Door compacte bouw via het bouwvlak te 

bewerkstelligen, wordt aantasting van het landschap door verstening zoveel mogelijk 

voorkomen.

In de bestemming 'Agrarisch met waarden' moet bij een dergelijke vergroting tevens 

beoordeeld worden of de aanwezige landschapswaarden niet onevenredig worden 

aangetast.

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven, ongeacht het type bedrijf, is in het 

bestemmingsplan uitgesloten. Deze keuze is gemaakt, omdat enerzijds veel agrarische 

bedrijfslocaties vrijkomen en de gemeente er de voorkeur aan geeft deze locaties her te 

gebruiken voor agrarische doeleinden en anderzijds is het vestigen van een nieuw 

agrarisch bedrijf onder de huidige (milieu)regelgeving en voor het landschap een 

ingrijpend initiatief. De gemeente sluit nieuwvestiging niet uit, maar is vanwege 

voornoemde afwegingen van mening dat in een dergelijk geval een afzonderlijke procedure 

moet worden gevolgd.

Het beleid met betrekking tot nieuwe tweede agrarische bedrijfswoningen, is ongewijzigd 

ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan overgenomen. Dat wil zeggen dat ook 

dit bestemmingsplan geen regeling bevat voor de bouw van tweede bedrijfswoningen. 

Een terughoudend beleid m.b.t. tweede bedrijfswoningen wordt ingegeven door het feit, 

dat in het verleden tweede bedrijfswoningen vaak zijn afgesplitst van het bedrijf en 

daardoor feitelijk burgerwoningen zijn geworden. Dit is aan de ene kant in strijd met het 

beleid om geen nieuwe burgerwoningen aan het buitengebied toe te voegen. Aan de andere 

kant kan de agrariër zich daarmee ook zelf in de vingers snijden, omdat de milieutoetsing 

op het aspect stankhinder dan zwaarder kan gaan uitvallen.

Overigens zou een tweede bedrijfswoning slechts dan kunnen worden toegelaten, indien er 

sprake is van intensief toezicht op het bedrijf en het bedrijf werkgelegenheid biedt aan 
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twee volwaardige arbeidskrachten. Een tweede bedrijfswoning zal daarom alleen bij hoge 

uitzondering kunnen worden toegelaten. Op dat moment kan daarvoor een planherziening 

worden opgesteld. In het kader van die herziening zal uiteraard ook advies ingewonnen 

worden omtrent de bedrijfseconomische noodzaak bij deskundigen.

Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en bij vrijkomende agrarische bebouwing

Agrarische bedrijven hebben de mogelijkheid om te verbreden. Bij verbrede landbouw 

worden naast de agrarische bedrijfsvoering, extra mogelijkheden geboden voor natuur- en 

landschapsbeheer, recreatie, streekgebonden of biologische producten en niet-agrarische 

nevenactiviteiten. In de regels is aangegeven welke nevenactiviteiten en tot welke omvang 

mogen worden ontwikkeld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die bij 

recht en na toepassing van de afwijkingsprocedure mogelijk zijn. Dit onderscheid is 

gemaakt omdat de nevenactiviteiten minder of meer gevolgen voor de omgeving kunnen 

hebben. De nevenactiviteiten bij afwijking hebben meer gevolgen voor de omgeving en 

kunnen daarom alleen worden ontwikkeld na een toets aan de afwijkingsregels. Alle 

nevenactiviteiten dienen plaats te vinden binnen de bestaande bebouwing waarbij een 

aantal activiteiten aanvullend binnen het bouwvlak in de openlucht zijn toegestaan. Bij de 

aanvragen van nieuwe schuren voor het agrarische bedrijf, moet worden aangetoond dat 

de huidige, eventueel voor nevenactiviteiten in gebruik zijnde schuren, voor agrarische 

productie niet meer geschikt zijn.

De afwijkingsregels voor niet-agrarische nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven is ook 

van toepassing bij vrijkomende agrarische bebouwing.

Paardenhouderijen

Paardenfokkerijen zijn in principe een vorm van agrarische bedrijvigheid, maar zijn vaak 

verweven met stalling, trainen, africhten en verhandelen (paardenhouderij). Een 

paardenhouderij is echter geen agrarisch bedrijf. Het stallen en soms africhten van 

paarden wordt overigens ook wel als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven gedaan. 

In het beleid voor het landelijk gebied is aangegeven dat paardenhouderijen en 

paardenfokkerijen een specifieke bedrijfsbestemming paardenhouderij krijgen, aangezien 

er sprake is van een combinatie van verschillende paardenactiviteiten. 

De nieuwe standaarden waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen geven aan dat 

paardenhouderijen onder de bestemming ´agrarisch´ vallen. De bestaande 

paardenhouderijen en paardenfokkerijen krijgen een agrarische bestemming met een 

specifieke aanduiding 'paardenhouderij. Deze bedrijven mogen niet zonder meer 

uitbreiden. 

4.4.2  Bedrijven en nutsvoorzieningen

De bestemmingsomschrijving

In de bestemming 'Bedrijf' is onderscheid gemaakt in:

1. bedrijven uit de milieucategorie 1 en 2;

2. overige bedrijven, nader aangeduid.
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In het plangebied komt één horecabedrijf voor. Deze is opgenomen in een afzonderlijke 

bestemming. 

Ook de nutsvoorzieningen binnen het plangebied zijn afzonderlijk bestemd met de 

bestemming 'Bedrijf – Nutsvoorziening'. Voor deze voorzieningen gelden eigen bouwregels.

Het beleid voor bedrijven richt zich op het normaal verder kunnen functioneren van de 

bestaande bedrijven. De bedrijven met een nadere aanduiding zijn bedrijven uit een 

zwaardere milieucategorie. De bedrijven zijn met een functieaanduiding specifiek 

geregeld. Feitelijk is het gelet op het type bedrijf niet gewenst dat het bedrijf in het 

buitengebied is gevestigd. De gemeente respecteert echter de bestaande sitiuatie, maar 

acht er de vestiging van een ander type bedrijf uit deze categorie of een zwaardere 

categorie, vanuit ruimtelijk oogpunt, ongewenst. Het is bij deze bedrijven alleen via een 

afwijking mogelijk om een ander type bedrijf toe te staan.

In tegenstelling tot de overige (lichtere) bedrijven. Voor deze bedrijven geldt een flexibeler 

regeling. Mocht het bestaande bedrijf worden beeïndigd, dan bestaat de mogelijkheid er 

een ander bedrijf uit eenzelfde categorie 1 of 2 te vestigen, zonder dat daarvoor een 

procedure voor hoeft te worden gevolgd.

Ondergeschikte detailhandel is geregeld door middel van het koppelen van een oppervlakte 

maat aan de detailhandelsfunctie. 

Tot slot is in de bestemmingsomschrijving vastgelegd dat het aantal bedrijfswoningen per 

bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan één, tenzij anders is aangegeven. Ter 

plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan. 

Bouwregels

De maatvoering van de bedrijfsbebouwing is geregeld in de bouwregels van de 

bedrijfsbestemming. De bouwregels maken een onderscheid tussen bedrijfsgebouwen en 

de bedrijfswoning. De maatvoering is gebaseerd op de regelingen in de voorheen geldende 

bestemmingsplannen buitengebied Harmelen 2001 en de partiële herziening.

De bestaande maatvoering van de bebouwing kan verschillen met de maatvoering welke is 

voorgeschreven in het bestemmingsplan. Om deze reden is in de bouwregels opgenomen 

dat, indien de bestaande bebouwing afwijkt van de bouwregels, de bestaande bebouwing 

op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan geldt, mits deze op een legale wijze tot 

stand is gebracht. Met andere woorden, de bestaande bebouwing is toegestaan, mits deze 

bebouwing op een legaal wijze is gerealiseerd. De inhoudsmaat voor woningen, oppervlakte 

bedrijfsgebouwen bestaat uit bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en bijgebouwen behorende 

bij de bedrijfswoning.

4.4.3  Groen

Verspreid in het plangebied liggen enkele groenvoorzieningen. Bijvoorbeeld in het oostelijk 

deel van het plangebied, ten oosten van de Veldhuizerweg en Veldhuizerparallelweg is een 

zone bestemd als 'Groen'. Deze zone fungeert als buffer naar de aangrenzende woonwijk in 

Vleuten-De Meern.
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Voor de bestemming geldt een beperkt aantal bouwregels voor het bouwen van bouwwerken 

die verband houden met de functie groen.

4.4.4  Maatschappelijk

De maatschappelijke functies binnen het plangebied zijn voorzien van een 

maatbestemming. Het betreft maatschappelijke functies, zoals een kinderdagverblijf, een 

verzorgingstehuis een scoutinggebouw, een dierenasiel en dierenartsenpraktijk. De 

functies zijn met een aanduiding in de bestemming adres vastgelegd. 

Naast deze functies zijn bijbehorende erfbeplanting, nutsvoorzieningen, erven en 

terreinen, wegen en paden en water en waterhuishoudkundige voorzieningen aan de 

bestemmingsomschrijving toegevoegd. 

Bedrijfswoningen komen niet voor en zijn overigens uitgesloten in de bestemming.

In de bouwregels bij de maatschappelijke bestemming is de bestaande bebouwing per 

functie vastgelegd. 

In de maatschappelijke bestemming is een afwijking via een omgevingsvergunning 

opgenomen ten behoeve van een ander soort maatschappelijke voorziening, bijvoorbeeld 

religieuze doeleinden, voor een vereniging, voor culturele doeleinden, onderwijs, 

opvoeding, recreatie en fysieke en geestelijke volksgezondheid, en openbare en bijzondere 

dienstverlening. De omgeving mag geen hinder van de nieuwe voorziening ondervinden.

4.4.5  Natuur

Bestemmingsomschrijving

Verspreid in het plangebied liggen natuurgebieden. Aan deze gronden is de bestemming 

'Natuur' toegekend. Onder deze bestemming valt ook het grondgebied van de buitenplaats 

het Vijverbos. Het gebied bezit belangrijke natuurwaarden. 

Verder zijn de vele in het plangebied aanwezige oude houtkaden en oude 

boerengeriefhoutbosjes bestemd voor natuurdoeleinden. In de bestemming zijn, naast de 

natuurwaarden, tevens de cultuurhistorisch en landschappelijke waarden omschreven en op 

deze wijze beschermd. Ook verspreide kleine boselementen (zoals ten noorden van de 

spoorlijn nabij De Putkop) zijn onder deze bestemming gebracht. Diverse werkzaamheden, 

die niet inherent zijn aan de natuur-, bos- of waterbestemmingen en de kwaliteiten van 

het gebied kunnen schaden, zijn aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning) 

gebonden. 

Bouwregels

De mogelijkheden voor bouwen zijn beperkt.

Ontwikkeling EHS

Enkele natuur- en landbouwgronden in het plangebied maken deel uit van de (ontwikkeling 

van de) Ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van 

bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. De Ecologische 
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hoofdstructuur heeft twee doelen:

1. de rijkdom aan soorten - de biodiversiteit - te behouden en te herstellen. Hiervoor is 

het noodzakelijk dat natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar 

worden verbonden in een samenhangend netwerk. Dit netwerk moet functioneren in 

ruimte en tijd, waardoor planten en dieren een duurzame, robuuste en 

klimaatbestendige leefomgeving krijgen;

2. ruimte bieden aan de groeiende behoefte aan rust en ruimte, waardoor inwoners en 

bezoekers de natuur kunnen beleven en het draagvlak voor natuurbeleid gewaarborgd 

is.

Een aantal agrarische gebieden is aangewezen als EHS. Deze gronden zijn thans (nog) 

bedrijfsmatig in (agrarisch) gebruik. Vanwege de actuele of potentiële natuurwaarden en 

een kenmerkende of bijzondere hydrologische situatie, hebben deze gebieden in het 

huidige bestemmingsplan al de bestemming 'Agrarisch gebied met landschapswaarden'. Het 

huidige agrarische gebruik op deze gronden is toegestaan. Wel geldt ter plaatse een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden (voorheen het 

aanlegvergunningenstelsel genoemd) en is er sprake van zeer beperkte ontwikkelings- 

mogelijkheden in het gebruik van de gronden en de (nieuwe) bebouwing uit oogpunt van 

behoud, herstel en/of ontwikkeling van de aanwezige natuur- landschaps- en 

cultuurhistorische waarden ('nee, tenzij-benadering'). Deze gebieden moeten in combinatie 

met het agrarische gebruik namelijk geschikt blijven voor een toekomstige inrichting als 

natuurgebied.

Voor ontwikkelingen in voornoemde gebieden geldt de 'Nee, tenzij-benadering'. In de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Utrecht is vastgelegd dat in een 

bestemmingsplan gronden gelegen binnen de EHS geen bestemmingen mogen worden 

toegestaan die kunnen leiden tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden 

van het gebied. 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. 

Nieuwe (planologische) ontwikkelingen zijn in principe niet mogelijk binnen de EHS 

wanneer ze een significant negatief effect hebben op het functioneren van de EHS. De 

initiatiefnemer van een ontwikkeling moet bij het 'nee, tenzij'- regime de onderbouwing 

leveren. Om een zorgvuldige beoordeling te kunnen maken, zal de initiatiefnemer in een 

zogenaamd 'nee, tenzij'-onderzoek de effecten van de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling op de te beschermen, te ontwikkelen en te behouden factoren moeten 

specificeren. Het gaat daarbij om de 'wezenlijke waarden en kenmerken' van de bij het 

gebied behorende natuurdoelen en natuurkwaliteit:

1. de bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem, waaronder ook begrepen 

worden de vereiste omgevingsfactoren zoals donkerte, bodem, water en milieu;

2. de robuustheid en de aaneengeslotenheid van de EHS;

3. de aanwezigheid van bijzondere soorten;

4. de verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen.

Voor het uitvoeren van het nee, tenzij beleid heeft de provincie een stappenschema 

ontwikkeld. Het stappenschema (zie figuur 'Stappenschema') geeft de toepassing van het 

'nee, tenzij-beleid weer.
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Afbeelding 4.1: Figuur  'Stappenschema Nee, tenzij-beleid', bron provincie Utrecht

4.4.6  Sport

De functies met betrekking tot sport binnen het plangebied zijn voorzien van een 

maatbestemming. Dit houdt in dat de functies met een nadere functieaanduiding zijn 

vastgelegd. Het betreft de functies tennisbanen, een manege, een duikschool en een 

zwembad annex cultureel centrum. De gemeente vindt het niet wenselijk dat de gronden 

voor andere sportdoeleinden kunnen worden gebruikt, zonder dat vooraf de effecten van 

deze wijziging in beeld zijn gebracht. Bijvoorbeeld, tennisbanen kunnen om deze reden 

niet bij recht worden veranderd in een ander type sport.

Naast deze functies zijn bijbehorende groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, erven en 

terreinen, wegen en paden en water en waterhuishoudkundige voorzieningen aan de 

102  NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bOW1



 Buitengebied Harmelen(ontwerp)

bestemmingsomschrijving toegevoegd. 

Bij de manege en de duikschool is een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen zijn 

namelijk niet op alle sportlocaties wenselijk. Daar waar bdrijfswoningen niet zijn 

toegestaan, is dit aangeduid door middel van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'.

De maatvoering is geregeld in de bouwregels en is gebaseerd op de planologische situatie, 

zoals deze in voorgaand bestemmingsplan lag vastgelegd. Voor enkele gebouwen en 

bouwwerken is in de regels wel een concrete maatvoering opgenomen. 

Voor het overige is het beleid erop gericht het buitengebied de komende planperiode 

aantrekkelijk te houden voor met name recreatief medegebruik in de dagrecreatieve 

sfeer, zoals wandelen, fietsen en paardrijden. Waar nodig en mogelijk, zonder de natuur 

geweld aan te doen, zal het langzaam-verkeerstelsel aangevuld en verbeterd worden om 

het recreatief medegebruik te bevorderen. Het betreft voor een deel maatregelen die geen 

directe vertaling in het bestemmingsplan behoeven. Het betreft in dat geval voorzieningen 

waarvan aangenomen wordt dat deze geen noemenswaardige conflicten opleveren met 

andere gebruiksvormen, zoals de landbouw en het natuurbeheer.

Het bestemmingsplan bevat verder ook mogelijkheden voor recreatie als nevenactiviteit of 

als vorm van functieverandering. Deze mogelijkheden voor recreatie vragen, gelet op de 

ruimtelijke omvang van deze voorzieningen, om nadere regelgeving.

 

4.4.7  Verblijfs- en dagrecreatie

De in het plangebied aanwezige verblijfsrecreatieve en dagrecreatieve voorzieningen, een 

kampeerboerderij en volkstuinen aan de Groenendaal, hebben respectievelijk de 

bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' en 'Recreatie - Dagrecreatie' gekregen. In de 

bouwregels zijn de bebouwingsmogelijkheden vermeld voor beide voorzieningen.

4.4.8  Verkeer en railverkeer

Verkeer

In de bestemming 'Verkeer' zijn de wegen uit het plangebied opgenomen. De bestemming 

'Verkeer' is voorzien van een flexibele regeling. Concreet betekent het voorgaande dat ook 

fiets- en voetpaden, bermen en bermsloten, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, 

water en waterhuishoudkundige voorzieningen onderdeel zijn van de bestemming. 

Binnen de bestemming zijn uitsluitend gebouwen toegestaan daar waar de gronden zijn 

aangeduid voor verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg. Voor het overige zijn 

bouwwerken ten behoeve van de verkeersfunctie geregeld in de bouwregels.

Er zijn wellicht bouwwerken nodig ten behoeve van het openbaar gebied welke niet passen 

binnen de aangegeven bouwmogelijkheden. Echter, deze zijn in het algemeen 

vergunningsvrij te plaatsen op grond van de Wabo. Binnen deze wet zijn namelijk veel 

algemeen voorkomende bouwwerken vergunningsvrij onder een aantal voorwaarden. 

Voorbeelden zijn: bouwwerken ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten 
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nutsvoorziening, straatmeubilair, speeltoestellen, verkeersregeling. Verdere specifieke 

bouwregels zijn daarom niet opgenomen.

De bestemming 'Verkeer' bevat tot slot een afwijkingsmogelijkheid voor de bouw van 

masten voor telecommunicatie.

Verkeer - Railverkeer

De spoorlijnen Utrecht - Den Haag/Rotterdam en Woerden - Amsterdam zijn opgenomen in 

de bestemming 'Verkeer - Railverkeer'. Binnen de bestemming zijn uitsluitend gebouwen en 

bouwwerken toegestaan ten behoeve van verkeersdoeleinden, zoals schakelkasten, 

bovenleidingen, verkeerstekens, viaducten, overweginstallaties en geluidwerende 

voorzieningen.

4.4.9  Water

Bestemmingsomschrijving

De hoofdwatergangen binnen het plangebied hebben de bestemming 'Water'. In deze 

bestemming is een regeling opgenomen voor de watergangen, waterpartijen, verkeer te 

water, oevers en taluds, inclusief onderhoudsstrook en de instandhouding en ontwikkeling 

van de voorkomende natuur- en landschapswaarden. verder is extensief recreatief gebruik 

in, op en aan het water toegestaan.

Daarnaast zijn, mede op verzoek van het waterschap, in alle andere gebieds- en 

functiebestemmingen de voorzieningen voor water, waterberging en waterinfiltratie 

geregeld. Op deze wijze zijn alle kleinere watergangen geregeld en is het eenvoudig bij 

recht voorzieningen te treffen ten gunste van waterberging en -infiltratie.

De in het plangebied aanwezige secundaire waterkeringen hebben de dubbelbestemming 

'Waterstaat-Waterkering' gekregen. verder bevat het plan regels voor het 

grondwaterbeschermingsgebied en voor een boringsvrije zone. In de toelichting wordt 

onder de betreffende artikelen nader op deze regels ingegaan.

Bouwregels

Binnen deze bestemming zijn alleen gebouwen toegestaan ten behoeve van het beheer en 

het onderhoud. Wel zijn bouwwerken toegestaan, niet meer dan 3 m hoog.

4.4.10  Wonen

Wonen - 1

Burgerwoningen zijn bestemd tot 'Wonen - 1'. Voor wat betreft de 

bebouwingsmogelijkheden is de regeling uit het voorgaande bestemmingsplan 

overgenomen. 

Voor de hoofdbouwmassa van de woning gelden de volgende maximale inhoudsmaten:
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nu meer dan 600 m³  niet vergroten

nu 450 - 600 m³  met max. 10 % vergroten, met een maximum van 600 m3

nu minder dan 450 m³ max. 500 m³

Als algemene voorwaarde geldt dat de aanwezige bebouwingskarakteristiek van de 

woningen niet mag worden gewijzigd. Deze getrapte regeling is bedoeld om karakteristieke 

verschillen van woningen in het buitengebied (bv. kleine historische arbeiderswoningen en 

ruime boerderijwoningen) zoveel mogelijk te handhaven en verdergaande verstening van 

het buitengebied te voorkomen.

Bij de bepaling van de inhoud van een woning worden ook inpandige ruimten meegeteld 

(hoofdbouwmassa; uiterlijk één geheel). Bij een voormalige boerderij moet de deel dus 

worden meegeteld bij de bepaling van de inhoud.

De goothoogte van woningen mag niet meer bedragen dan de bestaande goothoogte 

vermeerderd met 10%. Indien de bestaande goothoogte lager is dan 3 m mag de 

goothoogte in elk geval 3 m bedragen.

Daar waar de woonfunctie overheersend is, met name in de woonlinten van de Tiendweg, 

geldt      600  m³ als maximale inhoud , mits de bestaande inhoud van de woning groter is 

dan 450 m³.

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat bestaande woningen (zowel agrarische-, bedrijfs- 

als burgerwoning) groter dan 600 m3, in geval van herbouw, weer met de oorspronkelijke 

omvang herbouwd kunnen worden en zodoende deze 600 m3 kunnen overschrijden.

Onder nadere voorwaarden zijn beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in woningen 

toegelaten. De belangrijkste voorwaarden zijn: de woonfunctie moet overheersend blijven, 

geen milieuhinder, geen detailhandel, geen afbreuk doen.

Woningsplitsing (verbouwen tot twee afzonderlijke, zelfstandige woningen, met eigen 

voordeuren, eigen huisnummers etc.) wordt niet toegestaan. Een uitzondering hierop 

vormt de situatie waarin door splitsing een cultuurhistorisch waardevol pand kan worden 

behouden. Dit betreffen karakteristieke of monumentale boerderijen / woningen.

Dubbele bewoning (twee huishoudens wonen in één woning; uiterlijk blijft er sprake van 

één woning, één voordeur, één huisnummer) daarentegen kan wel worden geaccepteerd. 

Woningen, waarin al sprake is van dubbele bewoning, worden logischerwijze ook 

beschouwd als één woning, omdat anders niet kan worden voorkomen dat twee 

zelfstandige woningen ontstaan. Dubbele bewoning betekent overigens nadrukkelijk niet 

dat er ook een dubbele hoeveelheid bijgebouwen toegestaan is (want het wordt beschouwd 

als één woning).

Per woning zijn bijgebouwen toegestaan tot een maximum van 50 m² (max. goothoogte 3 

m; max. hoogte 6 m). De maximum oppervlaktemaat van 50 m2 is gekozen om te 

voorkomen dat de bijgebouwen benut gaan worden voor activiteiten die niet direct 

samenhangen met de woonfunctie.
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Wonen - 2

De woningbouw die op grond van het bestemmingsplan 'Spruit en Bosch' mogelijk is, is in 

voorliggend bestemmingsplan Buitengebied overgenomen. Voor de woningen zijn specifiek 

bouwvlakken opgenomen waarvoor geldt dat maximaal 1 woning per bouwvlak is 

toegestaan met een maximale inhoud van 700 m³.

4.4.11  Leidingen

De leidingen in het plangebied zijn voorzien van een dubbelbestemming. In het 

bestemmingsplan zijn voor de volgende leidingen dubbelbestemmingen opgenomen:

gasleidingen;

hoogspanningsverbindingen;

rioolleidingen;

waterleidingen.

Deze dubbelbestemmingen beschermen de leidingen. De dubbelbestemming bevat de 

leiding en een beschermingszone. Ten behoeve van de bescherming van de leiding is er 

tevens een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

opgenomen.

Binnen deze bestemmingen mag enkel worden gebouwd ten dienste van de bestemmingen. 

Door middel van een afwijking bij een omgevingsvergunning kunnen bouwwerken worden 

gebouwd ten behoeve van de andere bestemmingen. Voorafgaande aan de verlening van 

deze omgevingsvergunning dient advies gevraagd te worden aan de leidingbeheerder.

4.4.12  Waarden

Uit het onderzoek en de inventarisatie blijkt dat het plangebied rijk is aan allerlei 

waarden. Het gaat om natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. In 

voorgaande hoofdstukken zijn deze waarden uitvoerig besproken en is aangegeven waarom 

deze waarden dienen te worden beschermd.

In deze paragraaf is verantwoord op welke wijze de waarden zijn beschermd. Het betreft 

achtereenvolgens:

archeologische waarden;

ecologische waarden;

landschappelijke waarden.

Archeologische waarden

De gemeente heeft in september 2007 voor het gehele grondgebied het beleidsplan 

archeologische monumentenzorg 'Bodemschatten van Woerden' vastgesteld. Bij 

bodemingrepen weegt de gemeente het behoud van archeologische waarden af te tegen 

andere belangen. Om deze belangenafweging op adequate en verantwoorde wijze te 

kunnen maken, heeft gemeente Woerden in 2010 een archeologische beleidskaart 

vastgesteld voor haar grondgebied. Dit heeft geresulteerd in de volgende archeologische 

bestemmingen:

Waarde - Archeologie 1;

Waarde - Archeologie 2;
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Waarde - Archeologie 3.

De archeologische waarden in het plangebied zijn beschermd door beperkingen te stellen 

aan bouwmogelijkheden die hetzelfde plan voor de onderliggende bestemmingen mogelijk 

maakt. Hoe hoger de te verwachten archeologische waarden, hoe groter de beperkingen. 

Daarnaast is er een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden opgenomen.

Ecologische waarden

Delen van het plangebied vallen onder het regime van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 

De gebieden aangewezen als 'Waarde - Ecologie' zijn als dubbelbestemming op de 

verbeelding weergegeven.

De EHS is één op één afgestemd op de Provinciale Ruimtelijke Verordening. In de 

verordening  beschrijft de provincie dat de EHS beschermd wordt door middel van het 'Nee, 

tenzij'-principe: de provincie staat geen nieuwe functies toe, tenzij is aangetoond dat ze 

niet schadelijk zijn voor de natuur. 

Bouwen of gebruik van gronden voor andere activiteiten dan het bestemmingsplan al 

toelaat, is alleen toegestaan als eerst wordt aangetoond dat het bouwen of het gebruik niet 

schadelijk is voor de natuur.

In het artikel 'Waarde - Ecologie' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 

Burgemeester en wethouders om de gronden binnen de dubbelbestemming te wijzigen in de 

bestemming Natuur. De gemeente heeft aan deze wijzigingsbevoegdheid een drietal 

voorwaarden verbonden. Zo mag de agrarische functie van aangrenzende gronden en 

bebouwing niet onevenredig worden belemmerd en moeten de gronden in het bezit zijn van 

een natuurbeschermingsorganisatie of via particulier natuurbeheer als natuurgebied 

worden ingericht. Met deze bevoegdheid biedt de gemeente voornoemde instanties de 

mogelijkheid via een flexibele regeling gronden te ontwikkelen en in te richten voor 

natuurdoeleinden.

Landschappelijke waarden

Op grond van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten is het grootste deel van 

het agrarisch gebied mede bestemd tot behoud en herstel van landschapswaarden. Het 

gaat daarbij om:

aardkundige waarden: gelegen in het zuidelijk deel van het plangebied, gebaseerd op 

provinciaal ruimtelijk beleid, vastgelegd in de verordening van de provincie Utrecht. 

Het betreft een klein stukje in het plangebied dat als aardkundig waardevol gebied 

door de provincie is aangemerkt;

openheid: dit betreft de open weidegebieden. In het plangebied gaat het dan vooral om 

de polders Bijleveld, Breudijk, Gerverscop, Haanwijk en Reijerscop. De openheid van 

deze weidegebieden is kenmerkend voor het gebied. Vanuit de landschapsvisie wordt 

behoud van deze openheid gewenst geacht;

karakteristiek verkavelingspatroon: deze gebieden zijn vanuit cultuurhistorisch 

oogpunt waardevol, omdat het aanwezige verkavelingspatroon na 1850 slechts weinig 

veranderd is. In grote delen van het plangebied is de zogenoemde cope-verkaveling 

nog duidelijk en herkenbaar aanwezig. Met name in de Polders Bijleveld, Gerverscop 

en Reijerscop is de optrekkende verkaveling nog gaaf. In Polder Breudijk is de 
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verkaveling wel aanwezig, maar doorsneden door spoorwegen.

De gemeente vindt het van belang de voornoemde waarden via het bestemmingsplan te 

beschermen. Beide agrarische bestemmingen bevatten mogelijkheden voor bouwen en voor 

het gebruiken van de gronden. daar waar mogelijk sprake is van aantasting van deze 

waarden gelden er voor het bouwen en het gebruik van de gronden specifieke 

voorwaarden.

4.4.13  Waterkering

Ten behoeve van het beschermen van de waterkering is een dubbelbestemming 

'Waterstaat - Waterkering' in het bestemmingsplan opgenomen. Binnen deze 

dubbelbestemming mag enkel worden gebouwd ten dienste van de bestemming. Door 

middel van een afwijking bij een omgevingsvergunning kunnen bouwwerken worden 

gebouwd ten behoeve van de andere bestemmingen. Voorafgaande aan de verlening van 

deze omgevingsvergunning dient advies gevraagd te worden aan de waterbeheerder.

4.5  Algemene regels

Hoofdstuk 3 'Algemene regels' bevat algemene regels die gelden voor alle bestemmingen 

uit het plan. Hieronder volgt een korte toelichting op deze regels.

4.5.1  Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelregel is een standaardregel. De regel heeft als doel te voorkomen dat van 

een ontwikkelingsmogelijkheid ten behoeve van het bouwen of het gebruiken van een stuk 

grond in een bestemmingsplan, voor een tweede keer gebruik zou kunnen worden 

gemaakt. De gemeente acht dit niet wenselijk in het plangebied en sluit met de 

anti-dubbeltelregel deze mogelijkheid uit.

4.5.2  Algemene bouwregels

In de algemene bouwregels zijn de regels met betrekking tot het bouwen opgenomen die 

van toepassing zijn op het gehele plan of van toepassing zijn op meerdere bestemmingen. 

In dit bestemmingsplan betreft het regels met betrekking tot het bouwen langs wegen en 

water. Deze regeling heeft tot gevolg dat de zones rondom wegen en watergangen beperkt 

bebouwd mogen worden. Met deze regeling beschermt de gemeente de belangen van het 

waterschap en wegenbeheerders in het gebied. In deze zone wordt ook het plaatsen van 

reclameborden en dergelijke geregeld.

Verder zijn regels opgenomen met betrekking tot het bouwen van kelders.

4.5.3  Algemene gebruiksregels

In dit artikel zijn algemene gebruiksregels opgenomen. Feitelijk regelt het artikel voor alle 

bestemmingen het gebruik van de gronden en stelt het regels voor welke functies de 

gronden in het plangebied niet gebruikt mogen worden. 

Verder bevat het artikel regels voor gemeentelijke en rijksmonumenten, karakteristieke 

hoofdgebouwen en cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen. De gemeente wenst deze 
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gebouwen te beschermen. Het beschermen van deze gebouwen vraagt om investeringen. 

Om deze investeringen mogelijk te maken, biedt de gemeente ruimte om de gebouwen op 

een andere dan gebruikelijke wijze te gebruiken. Het artikel regelt welke mogelijkheden er 

zijn en onder welke voorwaarden. De maatvoering is daarbij uitgangspunt.

4.5.4  Algemene aanduidingsregels

In de algemene aanduidingsregels zijn de regels opgenomen met betrekking tot de 

gebiedsaanduidingen. De gebiedsaanduidingen zijn in de algemene aanduidingsregels 

geregeld, omdat ze betrekking hebben op meerdere bestemmingen.

Deze algemene aanduidingsregels zijn een concrete vertaalslag van het beleid uit de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening:

milieuzone bescherming grondwaterafhankelijke natuur;

milieuzone - boringsvrije zone;

milieuzone grondwaterbeschermingsgebied;

milieuzone - stiltegebied;

vrijwaringszone - bodembewerking.

Zo is in het noordelijk deel van het plangebied op grond van de Wet milieubeheer door de 

provincie Utrecht een stiltegebied aangewezen. De gemeente heeft het stiltegebied 

vastgelegd. Daarmee is het betreffende gebied beschermd door er bepaalde bestemmingen 

of activiteiten uit te sluiten dan wel op afstand te houden, zoals luidruchtige of 

verkeersaantrekkende bedrijven, recreatiebedrijven, toeristische attracties, 

kartingbanen, schietbanen en hondenpensions/hondenkennels, door deze via de 

gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan als verboden gebruik aan te merken.

Verder is in het bestemmingsplan onder dit artikel een regeling opgenomen ter 

bescherming van de grondwaterkwaliteit. De regels voor de bescherming van het 

grondwater richten zich op het weren van alle risicovolle functies uit het waterwingebied. 

De boringsvrije zone in het plangebied beschikt over een ondergrond met een 

aaneengesloten slecht-doordringbare kleilaag. Onder deze laag bevinden zich de filters van 

de winning van grondwater. 

Hoewel het gebied minder kwetsbaar is voor verontreinigingen en aantastingen wordt deze 

kans kleiner als de beschermende kleilaag niet doorboord wordt.

Het feit dat er in het plangebied veel kwetsbare veengrond voorkomt in combinatie met 

verdroging, maakt het noodzakelijk in het bestemmingsplan voor enkele gebieden nadere 

regels op te nemen om deze gronden te beschermen. Het betreft een vrijwaringszone 

tegen bodembewerking en gronden met natuurwaarden die sterk afhankelijk zijn van 

grondwater. Om te voorkomen dat verdere bodemdaling respectievelijk onttrekking van 

grondwater aan deze gronden plaatsvindt, is voor deze gronden nadere regelgeving 

opgenomen ter bescherming en behoud van de waarden van deze gronden.
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4.5.5  Algemene afwijkingsregels

Dit artikel omvat een afwijking via een omgevingsvergunning voor onder andere het 

overschrijden van de maatvoeringsbepalingen en het toestaan van enkele specifieke 

functies of voorzieningen. Deze regels zijn opgenomen om meer flexibiliteit in het plan te 

genereren en om kleine afwijkingen van de planregels toch mogelijk te maken. In de regels 

zijn de volgende afwijkingsregels opgenomen, ten behoeve van:

mantelzorg;

kleinschalig kamperen;

wonen in cultuurhistorisch waardevolle gebouwen;

nevenactiviteiten in karakteristieke en monumentale bebouwing;

nevenactiviteiten in vrijkomende agrarische bebouwing;

tweede inrit;

afstand tot de weg en/of het water;

compensatieregeling.

Mantelzorg

In alle bestemmingen met het recht op een (bedrijfs)woning is een afwijkingsregel 

opgenomen ten behoeve van mantelzorg. Onder mantelzorg wordt in dit bestemmingsplan 

verstaan 'het bieden van zorg aan een ieder die aantoonbaar hulpbehoevend is op het 

fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch 

verband, meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden. De mantelzorger zorgt 

onbetaald en heeft een persoonlijke band met de hulpvrager, als familielid, vriend of 

kennis' 

Met deze regeling voorziet de gemeente in een toenemende behoefte voor zorg aan huis. 

De vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg maken dat deze vorm van zorg steeds vaker 

aan de orde is. Mantelzorg is onder voorwaarden toegestaan.

Kleinschalig kamperen

Er is een afwijking opgenomen voor het oprichten van nieuwe kleinschalige campings.  

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

In cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is ander gebruik toegestaan. Via afwijking kan 

de inhoud van de woonruimte vergroot worden en het aantal wooneenheden toenemen in 

karakteristieke of monumentale hoofdgebouwen. Ook is via afwijking onder voorwaarden 

een wooneenheid toegestaan in een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw en zijn andere 

functies toegestaan in het karakteristieke hoofdgebouw of cultuurhistorisch waardevol 

bijgebouw. Bij een zeer slechte bouwkundige staat is herbouw onder voorwaarden 

mogelijk. 

Vrijkomende agrarische bebouwing

In vrijkomende agrarische bebouwing is ander gebruik toegestaan. Via afwijking zijn onder 

voorwaarden andere functies toegestaan in maximaal 500 m2 bebouwing per perceel, 

waarbij aan een aantal intensieve functies een maximum oppervlakte van 100 m² is 

gesteld. 

Tweede inrit
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Er is een afwijking opgenomen voor het realiseren van een tweede inrit. 

Afstand tot wegen

Vanwege de verkeersveiligheid kan niet te dicht op wegen worden gebouwd en zijn 

afstanden gesteld bij verschillende type wegen. 

Compensatieregeling

Er is een afwijking onder voorwaarden opgenomen voor het realiseren van extra 

oppervlakte bebouwing.

4.5.6  Algemene wijzigingsregels

Vergelijkbaar met de 'Algemene afwijkingsregels' bevat het bestemmingsplan ook enkele 

'Algemene wijzigingsregels'. Deze beogen eveneens meer flexibiliteit aan te brengen in het 

bestemmingsplan. De gemeente heeft met deze regels de mogelijkheid in handen, onder 

strikte voorwaarden vermeld in het betreffende artikel, de gronden van een bestemming te 

wijzigen. In het plan zijn deze regels per bestemming aangegeven, maar in dit artikel 

betreft het wijzigingsregels die voor meerdere bestemmingen kunnen gelden. Zo is de 

gemeente onder andere bereid af te wegen medewerking te verlenen aan;

het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden' of 'Bedrijf' naar de 

bestemming voor wonen, een bedrijf, recreatieve voorzieningen of maatschappelijk 

voorzieningen;

het ontwikkelen en realiseren van een nieuw landgoed.

Met deze regels beoogt de gemeente onder meer verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Uitgangspunt is dat vrijkomende bebouwing opnieuw gebruikt kan worden voor een nieuwe 

functie. Wel gelden, zoals eerder aangegeven voor elke nieuwe functie ook specifieke 

voorwaarden.

4.5.7  Overige opmerkingen

Het vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

Voor de daarvoor in aanmerking komende (dubbel)bestemmingen en gebiedsaanduidingen 

is, afhankelijk van de te beschermen belangen, aangegeven voor welke werken en/of 

werkzaamheden een aanlegvergunning is vereist. Door het verlangen van een 

aanlegvergunning kan mogelijke aantasting van waardevolle gebiedskenmerken door het 

uitvoeren van die werken en werkzaamheden worden voorkomen. Bij het beoordelen van 

een aanvraag om een aanlegvergunning dient een afweging plaats te vinden tussen de 

(voornamelijk agrarische) belangen welke gediend zijn bij het uitvoeren van de 

vergunningplichtige activiteiten enerzijds en de effecten daarvan op natuur, landschap en 

cultuurhistorie anderzijds; de waarden daarvan mogen niet onevenredig worden aangetast.

In de toekenning van het vergunningenstelsel voor het uitvoeren van een werkzaamheden 

aan de te onderscheiden bestemmingen spelen de volgende belangen een rol:

de werken en/of werkzaamheden houden verband met de bestemmingsomschrijving 
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van het betreffende artikel;

de werken en/of werkzaamheden vragen om een nadere beoordeling, omdat inbreuk op 

de bescherming van de bestaande en potentiële waarden in relatie tot de functie en 

het gebruik van de gronden in de bestemming, niet is uit te sluiten.

Er is niet altijd een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden nodig. De regels bevatten een uitzondering voor 

een aantal situaties, waarin het zonder meer is toegestaan de hierna genoemde werken 

en/of werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om de volgende situaties:

activiteiten behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;

activiteiten die op het moment van inwerkingtreding van het plan in uitvoering waren 

of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende of 

aangevraagde vergunning.

Een vergunningplicht ter bescherming van waardevolle gebiedskenmerken geldt in ieder 

geval voor gronden met de bestemmingen en gebiedsaanduidingen:

Bestemmingen:

Agrarisch;

Agrarisch met waarden - landschapswaarden, waarbij de waarden nader zijn 

gespecificeerd in de volgende dubbelbestemmingen:

1. Waarde - Ecologie

2. Waarde - Aardkundig waardevol gebied;

3. Waarde - Karakteristiek verkavelingspatroon;

4. Waarde - Openheid;

5. Natuur;

Gebiedsaanduidingen:

bescherming grondwaterafhankelijke natuur;

bodembewerking;

boringsvrije zone;

waterwingebied;

en tevens voor gronden met de dubbelbestemming 'Leiding - Gas', 'Leiding - 

Hoogspannings- verbinding', 'Leiding - Riool' , 'Leiding - Water' en 'Waarde - Archeologie', 

onderverdeeld in drie afzonderlijke regelingen 1 tot en met 3 en 'Waterstaat - 

Waterkering'.

4.6  Overgangs- en slotregels

Het plan kent tot slot een hoofdstuk met overgangs- en slotregels.

4.6.1  Overgangsrecht

Uit oogpunt van behoorlijk bestuur dienen bestaande bebouwing en bestaand gebruik, 

welke afwijken van de in het bestemmingsplan opgenomen regels, te kunnen worden 

voortgezet (overgangsregels). De overgangsregels regelen dit zogenoemde overgangsrecht 

voor de bebouwing en het gebruik van de bebouwing in het plangebied. 
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4.6.2  Slotregel

De slotbepaling geeft aan onder welke benaming de regels kunnen worden aangehaald. Voor 

het overige wordt voor beide regelingen verwezen naar de betreffende regels.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid en handhaving

5.1  Uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) inwerking getreden met daarin 

opgenomen een afdeling omtrent grondexploitatie, afdeling 6.4. Het doel van deze afdeling 

is om de mogelijkheden voor gemeentebesturen om kosten te verhalen, eisen te stellen 

aan de inrichting, de kwaliteit of de realisatie van bouwlocaties te verbeteren. Dit brengt 

met zich mee dat de gemeente bij de vaststelling van het bestemmingsplan, een wijziging 

als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 Wro, een projectbesluit of een beheersverordening kosten 

moet verhalen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 6.12 Wro.

In artikel 6.12 Wro is bepaald dat een exploitatieplan vastgesteld dient te worden voor 

gronden waarvoor men voornemens is een bouwplan op te stellen. In artikel 6.2.1 Besluit 

ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is het bouwplan gedefinieerd. De nieuwbouw of 

uitbreiding van een woning of een hoofdgebouw zijn onder meer bouwplannen.

In het Bestemmingsplan Buitengebied worden dergelijke bouwmogelijkheden mogelijk 

gemaakt. De vraag rijst of voor deze bouwmogelijkheden een verplichting geldt om een 

exploitatieplan op te stellen of zijn de kosten anderszins verzekerd?

Het Bestemmingsplan Buitengebied biedt (beperkt) mogelijkheden om agrarische 

bouwvlakken te vergroten. Door het verruimen van deze bouwvlakken kunnen nieuwe 

hoofdgebouwen gerealiseerd worden. Gezien het voorgaande zijn ook hoofdgebouwen 

bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro. In de Nota van toelichting bij het Bro wordt 

gesteld dat de eerste bouwaanvraag, die tot gevolg heeft dat het perceel in gebruik wordt 

genomen, wordt aangemerkt als de aanvraag voor een hoofdgebouw. Dat er in een later 

stadium op hetzelfde perceel nog een gebouw wordt gebouwd dat zal fungeren als 

hoofdgebouw doet niet ter zake. De exploitatiebijdrage voor het kostenverhaal dient te 

worden verbonden aan de eerste bouwaanvraag, dus als het agrarisch bouwvlak in gebruik 

wordt genomen. Dit heeft tot gevolg dat voor bouwmogelijkheden die ontstaan doordat 

bouwvlakken vergroot worden, geen kostenverhaal nodig is. Er worden want geen nieuwe 

bouwvlakken gerealiseerd. Deze gebouwen zijn niet aan te merken als hoofdgebouwen in 

de zin van artikel 6.2.1 Bro.

Het bestemmingsplan voorziet niet rechtstreeks in nieuwe ontwikkelingen en 

bouwmogelijkheden. Ontwikkelingen die zich in het plangebied voordoen vallen uitsluitend 

onder de wijzigingsbevoegdheden. Uit het voorgaande blijkt dat bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan nog niet hoeft vast te staan dat deze kosten worden verhaald. Bij de 

toepassing van de wijzigingsbevoegdheden zal, indien noodzakelijk, een 

exploitatieovereenkomst worden gesloten. 

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied is het niet nodig om een exploitatieplan op te 

stellen. De te verhalen kosten zijn anderszins verzekerd of de bouwmogelijkheden zijn niet 

aan te merken als een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro. De kosten voor het 

opstellen van onderhavig plan komen voor rekening van de gemeente.
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5.2  Planschade en handhaving

Bij de toekenning van bestemmingen is grote zorgvuldigheid in acht genomen. In de 

ruimtelijke afwegingen zijn alle voorkomende belangen, zoals bestaande rechten, 

omgevingsfactoren (landschap, milieu) en overige belangen tegen elkaar afgewogen en is 

aan een perceel en (het gebruik van) de bebouwing een bestemming toegekend. Door het 

in acht nemen van deze zorgvuldigheid is gestreefd planschade te voorkomen.

De gemeente beschikt over een 'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 

planschade gemeente Woerden 2008', waarin regels staan over de aanwijzing van een 

adviseur en de wijze waarop tot een advies inzake planschade wordt gekomen.

Handhaving van bestemmingsplannen heeft prioriteit. Doelstelling van het beleid is het 

tegengaan van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de daarbij mogelijk ontstane 

hinder en oneerlijke concurrentie.

Dit bestemmingsplan is voor de gemeente daarbij een belangrijk en sturend instrument 

voor de ruimtelijke en functionele inrichting van het buitengebied. Aan de hand van de in 

het bestemmingsplan opgenomen regels worden voorgenomen activiteiten 

(bouwactiviteiten, uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden, gebruik van 

gronden en gebouwen) getoetst. Met behulp van het stelsel van vergunningverlening 

worden de regels toegepast. Handhaving heeft echter alleen zin als de noodzaak en het nut 

hiervan kunnen worden aangetoond, een grondige inventarisatie van de feitelijke situatie 

(grondgebruik en bebouwing) heeft plaatsgevonden en een draagvlak onder de betrokkenen 

kan worden verkregen voor het beleid. 

Mede om voornoemde reden heeft er een grondige inventarisatie van het plangebied 

plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar het grondgebruik, de verschillende functies en de 

bebouwing. 

5.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De gemeente heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan vrij gegeven voor inspraak, 

conform de gemeentelijke verordening. Daartoe heeft het bestemmingsplan van 22 

augustus tot en met 2 oktober 2013 ter inzage gelegen. 

Tegelijkertijd heeft de gemeente diverse instanties in het kader van het vooroverleg in 

staat gesteld om op het voorontwerp te reageren. Dit in het kader van het Besluit 

ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1), waarin staat aangegeven dat burgemeester en 

wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen 

van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die 

betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging 

van belangen welke in het plan in het geding zijn.

De reacties zijn samengevat en van een antwoord voorzien in de Nota van Beantwoording 

reacties inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Harmelen, die als Bijlage 5 

bij deze toelichting is opgenomen.

Na de inspraak en het overleg legt de gemeente het plan voor een ieder ter inzage zoals de 

Wet ruimtelijke ordening voorschrijft.
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 1 

 

 

Gebied met bodemfunctieklasse “Wonen”  

 
 

Het roodgekleurde gebied valt in de bodemfunctieklasse “Wonen”. De rest van het plangebied is niet 

ingedeeld in een bodemfunctieklasse 



 2 

 

 

Bodemfunctieklasse LANDBOUW/NATUUR 

 

Voor percelen die ingedeeld zijn in de bodemfunctieklasse “Landbouw/Natuur” houdt het Generieke 

beleid in dat alleen schone grond en/of schone bagger mag worden toegepast (ook wel AW2000 grond of 

bagger genoemd). Dit wordt in de onderstaande tabel schematisch weergegeven. 

 
 

 

 

 

 

 

Bodemfunctieklasse WONEN 

 

Voor percelen die ingedeeld zijn in de bodemfunctieklasse “Wonen” houdt het Generieke beleid in dat de 

grond en/of gerijpte bagger die wordt toegepast tenminste moet voldoen aan de Maximale Waarde die 

hoort bij deze bodemfunctieklasse. Tevens mag de actuele bodemkwaliteit door de toepassing niet 

verslechteren. Dit wordt getoetst door de kwaliteit van het opgebrachte materiaal te vergelijken met de 

kwaliteit van de ontvangende bodem. De strengste eis is maatgevend voor de toepassing van grond en 

bagger. Dit wordt in de onderstaande tabel schematisch weergegeven. 

 

 

  

 

BODEMFUNCTIEKLASSE 
VAN PERCEEL WAAR GROND 

WORDT TOEGEPAST 

BODEMKWALITEITSKLASSE 
VAN DE ONTVANGENDE 

BODEM 

TOEPASSINGSEIS 
VOOR DE PARTIJ TOE TE PASSEN 

GROND OF BAGGER 

Landbouw/Natuur 

Wonen Landbouw/Natuur 

Industrie Landbouw/Natuur 

Landbouw/Natuur Landbouw/Natuur 

BODEMFUNCTIEKLASSE 
VAN PERCEEL WAAR GROND 

WORDT TOEGEPAST 

BODEMKWALITEITSKLASSE 
VAN DE ONTVANGENDE 

BODEM 

TOEPASSINGSEIS 
VOOR DE PARTIJ TOE TE PASSEN 

GROND OF BAGGER 

WONEN 

Wonen Wonen 

Industrie Wonen 

Landbouw/Natuur Landbouw/Natuur 
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 1 

Globale ligging geregistreerde bodemlocaties (Wbb-locaties) 

 
 

De nummers verwijzen naar de navolgende tabel  



 2 

 
 
Bron: Internet provinciale Bodemloket (datum 18 december 2012) 
 

Nr. op de 
tekening 

Adres Code UT  Status 
 

Vervolg Opmerkingen 

1 Gerverscop 29-31 0318/00012 Potentieel ernstig Uitvoeren oriënterend 
bodemonderzoek 

Voormalige stort 

2 Gerverscop 25 0632/00254 Potentieel ernstig Start sanering  

3 Baggerdepot Breudijk 
(achter nr. 58A) 

0318/00026 ? Uitvoeren nader 
onderzoek  

Tijdelijk opslag van 
bagger 

4 NS spoorsloten km  
2 599 – 9 850 

0344/00340 Potentieel ernstig Starten sanering Waterbodem 

5 NS emplacement 0632/00178 Potentieel ernstig Uitvoeren nader 
onderzoek 

 

6 Spoorbaan km 11200 0318/00010 Potentieel ernstig Starten sanering  

7 Breudijk 32 0632/00219 Potentieel ernstig Starten sanering  

8 Breudijk 42 0632/00161 Niet ernstig Opstellen saneringsplan  

9 Tiendweg 26 0632/00149 Potentieel ernstig Uitvoeren nader 
onderzoek 

 

10 Tiendweg 4 0318/00004 Niet ernstig Geen  

11 Appellaan 13 0632/00217 Potentieel ernstig Uitvoeren nader 
onderzoek 

 

12 Appellaan 5 0632/00213 Potentieel ernstig Uitvoeren nader 
onderzoek 

 

13 Haanwijk 19 0632/00143 Niet ernstig Geen  

14 Haanwijk achter nr. 21 0318/00013 Potentieel ernstig Uitvoeren nader 
onderzoek 

Voormalige stort 

15 Reijerscop 34 0632/00148 Niet ernstig geen  

16 A12 zuidzijde (Bijleveld) 0318/00016 zorgplichtsanering Geen Tankstation 

17 A12 noordzijde 
(Hellevliet) 

0318/00002 Potentieel ernstig + 
urgent 

Geen Tankstation 

18 A12 aansluiting 
Woerden Oost 

0632/00269 Potentieel ernstig Geen  

19 Utrechtsestraatweg 1 0632/00151 Niet ernstig Geen  

20 Dorpsstraat 1 0632/00249 Niet ernstig, 
plaatselijk sterk 
verontreinigd 

Geen  

21 Utrechtsestraatweg 36 0632/00152 Niet ernstig Geen  

 
Uitleg begrippen in de kolom “Status” 

 

Potentieel ernstig - Oordeel over de verontreinigingssituatie, op basis van historisch en oriënterend bodemonderzoek: 

De locatie is potentieel ernstig verontreinigd (mogelijk 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de 

interventiewaarde). In dit veld wordt de situatie beschreven voorafgaand aan een eventuele bodemsanering (indien 

noodzakelijk).  

 

Urgent, sanering binnen 5-10 jaar – Oordeel over de verontreinigingssituatie (van vóór 2006), op basis van nader 

bodemonderzoek: De locatie is ernstig verontreinigd (25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de 

interventiewaarde), de milieuhygiënische urgentie (= actuele risico’s voor mens, ecosysteem en verspreiding) is 

vastgesteld, inclusief de tijdstipcategorie 2: de sanering dient tussen de 5 en 10 jaar na het afgeven van de 

beschikking te starten. 

 

 

 

Uitleg begrippen in veld “Vervolg” 

 

Uitvoeren nader onderzoek - Uitvoeren van een bodemonderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat er sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het nader onderzoek volgt op een uitgevoerd verkennend of 

oriënterend bodemonderzoek. Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de omvang van de 

bodemverontreiniging en de actuele risico's voor mens, verspreiding en ecosysteem. Afhankelijk van de actuele 

risico's wordt de saneringsspoed vastgesteld, d.w.z. het uiterlijke tijdstip waarop de bodemsanering gestart moet zijn.  
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S a m e n v a t t i n g  

 

A a n l e i d i n g  en  v o o r n e m e n  

De gemeente Woerden herziet het geldende bestemmingsplan voor het gebied van de voormalige 

gemeente Harmelen tot een nieuw, digitaal en actueel Bestemmingsplan Buitengebied. Het doel 

van het bestemmingsplan is primair om de bestaande situatie in het plangebied adequaat te rege-

len en op onderdelen ruimte te bieden voor ontwikkelingen. 

 

Als onderbouwing van het bestemmingsplan Buitengebied dient een Milieueffectrapport (MER) voor 

plannen te worden opgesteld. Deze verplichting komt met name voort uit het feit dat het be-

stemmingsplan de ruimte biedt voor vergroting van agrarische bedrijven en met name veehoude-

rijen. De omvang van de uitbreidingsmogelijkheden is zodanig, dat bedrijven kunnen ontstaan, die 

m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig kunnen zijn. In zo’n geval moet er bij het bestem-

mingsplan een planMER worden opgesteld. 

Daarnaast is op voorhand niet uit te sluiten dat de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen 

effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in en nabij het plangebied. Als negatieve effec-

ten niet kunnen worden uitgesloten, dient een Passende beoordeling in het kader van de Natuur-

beschermingswet 1998 (Nbw 1998) te worden opgesteld. Als er een Passende beoordeling moet 

worden opgesteld, is ook dat aanleiding voor het opstellen van een MER. Deze Passende beoorde-

ling dient namelijk in een MER te worden opgenomen. 

 

D o e l  p l an M E R  

In het planMER dienen de ontwikkelingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan te worden beoor-

deeld op hun milieugevolgen. Op die manier kan het milieubelang volwaardig worden meegewogen 

bij de besluitvorming van de gemeenteraad omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

O n t w i k k e l i n g sm o g e l i j k h ed e n  b e s t em m i n g s p l an  

Het bestemmingsplan is redelijk conserverend van karakter. In essentie is het geldende bestem-

mingsplan uit 2001 en de bijbehorende partiële herziening (Partiële Herziening voorschriften Bui-

tengebied Harmelen 2001) als basis gehanteerd en zijn vooral de veranderingen in het bestem-

mingsplangebied sinds het vaststellen van het geldende bestemmingsplan verwerkt. Dat betekent 

dat vooral de bestaande situatie in het bestemmingsplan is vastgelegd. 

Niettemin bevat het bestemmingsplan toch ontwikkelingsmogelijkheden voor activiteiten die zijn 

benoemd in het besluit m.e.r. en daarmee potentieel belangrijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Dit betreft de volgende (voor het MER belangrijke) ontwikkelingen. 

o de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve veehouderij uitslui-

tend als duurzame neventak met een staloppervlakte van ten hoogste 2.240 m² binnen elk 

agrarisch bouwvlak. 

o De vergroting van agrarische bouwvlakken onder nadere voorwaarden tot maximaal 1,5 ha. 

 

Voor het overige bevat het bestemmingsplan nog een mogelijkheid om natuur te ontwikkelen op 

agrarische gronden ter plaatse van de EHS en een mogelijkheid om functieverandering mogelijk te 

maken voor stoppende agrarische bedrijven naar wonen of niet-agrarische bedrijfsfuncties. 

 



 

 

 

 

 

Van deze ontwikkelingen wordt ingeschat dat deze geen belangrijke nadelige milieugevolgen zul-

len hebben in vergelijking met de huidige situatie. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een 

gunstigere situatie, bijvoorbeeld als een veehouderij wordt beëindigd en in plaats daarvan een 

woonbestemming wordt gelegd. Om die reden blijven deze ontwikkelingsmogelijkheden in het 

voorliggende MER verder buiten beschouwing. 

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  l an d b o u w  i n  B u i t en g eb i e d  H a r m e l en  

Onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal agrarische bedrijven in het buitengebied Har-

melen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pz e t  p l an M E R  

Het voornemen in de zin van het MER is het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied 

Harmelen. Hierbij is het voorontwerpbestemmingsplan als basis gebruikt. In hoofdstuk 4 zijn van 

dit voornemen de milieugevolgen in beeld gebracht. 

Op basis hiervan is nader beoordeeld of vanwege bepaalde milieueffecten het wenselijk is om één 

of enkele alternatieven te formuleren. Dat is in hoofdstuk 5 nader toegelicht. 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g   

Op basis van het voornemen van de gemeente kunnen verschillende milieueffecten op verschillen-

de milieuonderdelen verwacht worden. De 'm.e.r.-(beoor-delings)plichtige activiteiten' waarvoor 

het bestemmingsplan een kader biedt (met name de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen) 

in overweging nemende zijn vooral milieueffecten te verwachten op of van: 

- de natuur; 

- geurhinder; en 

- landschap en cultuurhistorie. 

Het onderzoek voor het MER is dan ook vooral op deze drie milieuonderdelen gericht. Andere mili-

euonderdelen die in het onderzoek zijn beoordeeld, zijn: 

- water en bodem; 

- verkeer; 

- geluid; 

- luchtkwaliteit; 

- gezondheid. 

 

De te verwachten effecten op de verschillende milieuthema’s van het voornemen (voorontwerpbe-

stemmingsplan) kunnen als volgt worden samengevat:  

 

  inventarisatie 

aantal % 

akker- of tuinbouw  4 6,0% 

Fruitteelt  4 6,0% 

Glastuinbouw  4 6,0% 

Veehouderij grondgebonden 52 80,5% 

 niet-grondgebonden 1 1,5% 

  65 100% 

  



 

 

 

 

T a b e l :  b e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  v a n  h e t  v o o r n e m e n   

( =  v o o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n )  

 

Natuur Voornemen 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, weidevogel-

gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

Landschap  

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

0 

  

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

- 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

0 

Cultuurhistorie  

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 
 

0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 
 

 - 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 
 

0 

Archeologie  

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

0 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie - 

Water en Bodem  

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewa-

ter 
0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Luchtkwaliteit  

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 0/- 

Geluid  

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 



 

 

 

 

 

 

Verkeer  

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 

Gezondheid  

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief (++) 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in het voornemen vooral milieueffecten op de natuur, geur en 

landschap en cultuurhistorie worden verwacht. De effecten op (een deel van) de natuur zijn als 

negatief beoordeeld door met name de toename van de ammoniakdepositie (als stikstofverbinding) 

op Natura 2000-gebieden. Vooral deze effecten zijn een probleem voor het vaststellen van het be-

stemmingsplan buitengebied Harmelen. Zogenoemde ‘significant negatieve effecten’ op Natura 

2000-gebieden zijn door een toename van de ammoniakdepositie in het voornemen niet uit te slui-

ten. Dit betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan (op basis waarvan het voornemen is uitge-

werkt) in strijd is met de Nbw 1998 en op deze wijze dan ook niet  kan worden vastgesteld. 

 

Gelet op het bovenstaande, is in het planMER een zogenaamd voorkeursalternatief uitgewerkt. 

In het voorkeursalternatief is een maatregel (regeling in bestemmingsplan) opgenomen om een 

‘negatief effect’ op Natura 2000-gebieden te voorkomen. De vraag is of de maatregel ook voldoen-

de is om een ‘negatief effect’ te voorkomen. Om inzicht te krijgen in het antwoord op deze vraag, 

moeten de milieueffecten van dit voorkeursalternatief bepaald worden. Uit de beoordeling van 

deze milieueffecten moet dan blijken of de betreffende maatregel uitvoerbaar is voor de Nbw 

1998 (met andere woorden: of de maatregel ook in de praktijk toegepast kan worden). De om-

schrijving en beoordeling van de milieueffecten van het voorkeursalternatief is in hoofdstuk 6 op-

genomen en onderstaand in samengevatte vorm weergegeven. 

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  v a n  h e t  v o o r k e u r s a l t e r n a t i e f   

( =  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n )  

 

Natuur Voornemen 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

0 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, weidevogel-

gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

0 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

0 

0/- 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie -/0 

Landschap  

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten -/0 



 

 

 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 0 

Cultuurhistorie  

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten  -/0 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 0 

 

Hieruit blijkt dat de maatregel in het ontwerpbestemmingsplan zodanig is dat nu wel negatieve 

effecten in omliggende Natura2000-gebieden kunnen worden voorkomen.  

Dat wordt ook bevestigd in de Passende beoordeling op grond van de Nbw 1998, die in hoofdstuk 7 

van het planMER is opgenomen. 

Daarmee is het voorkeursalternatief dus niet in strijd met de Nbw 1998. 

 

Daarna is de vraag nog of de maatregel voor het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Hiervoor moet 

onder andere bepaald worden of in projecten maatregelen mogelijk zijn op basis waarvan het pro-

ject binnen het kader van het bestemmingsplan uitvoerbaar is (met andere woorden: ‘hoe wordt 

een toename van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden’ voorkomen). In paragraaf 8.3 is 

hiervoor een onderbouwing opgenomen.  

De belangrijkste onderbouwing vormt de mogelijkheid van het zogenaamde interne salderen. Dat 

wil zeggen dat een veehouder er voor kiest om oude stallen (met een hoge ammoniakemissiefac-

tor) te slopen en daarvoor in de plaats een grotere moderne stal bouwen met een lage emissiefac-

tor. Hierbij is er dus sprake van een uitbreiding van een veehouderij zonder dat de ammoniakemis-

sie toeneemt. De depositie in omliggende Natura 2000-gebieden zal dan dus ook niet toenemen. 

Daarvoor is dan natuurlijk wel van belang dat bij de veehouderijen ook stalsystemen aanwezig 

zijn, waarbij nog een emissiereductie mogelijk is. Dat is per bedrijf bekeken en hieruit blijkt dat 

er op dit moment nog veel stalsystemen worden gebruikt, die niet als de best beschikbare stal-

technieken worden beschouwd.  

Op deze wijze is voor elke veehouderij een berekening gemaakt van de potentiële uitbreidings-

ruimte. De berekening laat zien dat er nog forse uitbreidingen mogelijk zijn, variërend van 960 m² 

tot 22.500 m² (een bedrijf met nu 150 melkkoeien). In totaal is een uitbreidingsruimte berekend 

van ruim 400.000 m². Dit komt neer op gemiddeld een uitbreidingsruimte per bedrijf van ruim 

7.500 m² (rekening houdend met 53 aanwezige veehouderijen). 

Hiermee is aangetoond dat in beginsel bij veel agrarische bedrijven het mogelijk is om de veesta-

pel uit te breiden en extra veestallen te bouwen, zonder dat dit hoeft te leiden tot een toename 

van de huidige ammoniakemissie. Daarmee is aangetoond dat de opgenomen gebruiksregeling uit-

voerbaar is. 

 

Los van de ammoniakproblematiek blijkt dat het voorkeursalternatief niet zodanige milieueffecten 

heeft, dat dit zou moeten leiden tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. Wel kunnen de 

effecten op het kwetsbare landschap nog genoemd worden in geval van grotere uitbreidingen van 

agrarische bedrijven.  

Dergelijke grotere uitbreidingen worden echter alleen mogelijk gemaakt door middel van wijzi-

gingsbevoegdheden. Een goede landschappelijke inpassing is als voorwaarde voor toepassing van 

die wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Daarmee is ook dit milieueffect aanzienlijk te mitigeren. 
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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat alle bestemmingsplannen om de 

10 jaar geactualiseerd moeten worden. Het Bestemmingsplan Buitengebied 

Harmelen 2001 is op 28 februari 2002 vastgesteld. Dit betekent dat het be-

stemmingsplan herzien moet worden om aan de verplichtingen van de Wet 

ruimtelijke ordening te voldoen.  

 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft tevens voor dat alle bestemmingsplannen 

gedigitaliseerd moeten worden. Het huidige Bestemmingsplan Buitengebied 

Harmelen voldoet nog niet aan deze digitale eisen. Met het actualiseren van 

het bestemmingsplan, wordt tevens voldaan aan deze digitaliseringseis. 

 

Het plangebied beslaat grofweg het gehele buitengebied van de voormalige 

gemeente Harmelen met uitzondering van de polder Harmelerwaard (zie 'Kaart 

begrenzing Plangebied'). 

 

Als onderbouwing van het bestemmingsplan Buitengebied dient een Milieuef-

fectrapport (MER) voor plannen te worden opgesteld. Deze verplichting komt 

met name voort uit het feit dat het bestemmingsplan de ruimte gaat bieden 

voor vergroting van agrarische bedrijven en met name veehouderijen. Grote 

veehouderijen kunnen m.e.r.-(beoordeling)-plichtig zijn en als dat zo is, dan 

moet er bij het bestemmingsplan een MER worden opgesteld. Het bestem-

mingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor 

volgens de Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht 

is, met name in de vorm van uitbreiding van bestaande veehouderijen. 

 

Daarnaast is op voorhand niet uit te sluiten dat de uitbreidingsmogelijkheden 

van veehouderijen effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in en na-

bij het plangebied. Als negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, 

dient een Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 (Nb-wet 1998) te worden opgesteld. Als er een Passende beoordeling 

moet worden opgesteld, is ook dat aanleiding voor het opstellen van een MER. 

Deze dient namelijk in een MER te worden opgenomen. 
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K a a r t  b e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  
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Kader: In dit planMER gebruikte begrippen 

1 . 2   

P l a n - m . e . r .  ( d e  p r o c e d u r e )  

De procedure voor het planMER kent verschillende stappen, gebaseerd op 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. De procedure bestaat uit de volgende 

zeven stappen: 

1. Kennisgeving van het voornemen. 

‘Zo spoedig mogelijk nadat een bestuursorgaan het voornemen heeft 

opgevat tot het voorbereiden van een plan, geeft het kennis van dat 

voornemen’. 

In de kennisgeving wordt onder andere uiteengezet: 

a. ‘dat stukken betreffende het voornemen openbaar zullen worden 

gemaakt, en waar en wanneer’; 

b. dat er gelegenheid wordt geboden zienswijzen over het voornemen 

naar voren te brengen, aan wie, op welke wijze en binnen welke 

termijn; 

c. of de commissie of een andere onafhankelijke instantie in de gele-

genheid wordt gesteld advies uit te brengen over het voornemen (ar-

tikel 7.9). 

2. Raadplegen van adviseurs en besturen. 

‘Alvorens het milieueffectrapport op te stellen, raadpleegt het bevoegd 

gezag de adviseurs en de bestuursorganen die, ingevolge het wettelijke 

voorschrift waarop het plan berust, bij de voorbereiding van het plan 

worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van informatie 

In het voorliggende planMER worden de volgende begrippen gebruikt: 

- m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure); 

- MER: milieueffectrapport (het rapport); 

- m.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.): de m.e.r.-procedure voor plannen 

die een kader bieden voor zogenoemde m.e.r.-(beoordeling)plichtige 

activiteiten. Hiervoor moet altijd de uitgebreide procedure gevolgd 

worden; 

- m.e.r. voor besluiten (besluit-m.e.r.): de procedure voor besluiten die 

op grond van de Wet milieubeheer zogenoemd m.e.r.-(beoordeling)-

plichtig zijn. Of het volgen van een uitgebreide of beperkte procedure 

gevolgd moet worden hangt af van het project en de plaats van het 

project. Of een uitgebreide of beperkte procedure gevolgd moet wor-

den, wordt in de eerste plaats bepaald op grond van het Besluit mili-

eueffectrapportage. 

 

Een besluit-m.e.r. wordt vaak als project-m.e.r. aangeduid om het verschil 

tussen een plan en een project duidelijk te maken. Om dit verschil goed te 

kunnen onderscheiden, worden in dit rapport bij het MER ook de begrippen 

planMER en project-MER (besluit-MER) gebruikt. 
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die gericht is op wat relevant is voor het plan en die op grond van arti-

kel 7.7 in het milieueffectrapport moet worden opgenomen’ (artikel 

7.8). 

3. Opstellen van het planMER (artikel 7.7). 

4. PlanMER en ontwerpbestemmingsplan. 

- Ter inzage leggen van planMER en ontwerpbestemmingsplan. 

‘Een milieueffectrapport is gereed op het moment dat het ontwerp 

van het plan ter inzage wordt gelegd’ (artikel 7.10). 

- Toetsing van planMER door de Commissie voor de m.e.r. 

‘Indien het milieueffectrapport betrekking heeft op een plan als het 

bestemmingsplan Buitengebied Harmelen, wordt de commissie uiter-

lijk op het moment dat de in artikel 7.11 genoemde stukken ter in-

zage worden gelegd, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen 

over dat rapport overeenkomstig de termijn die geldt voor het in-

brengen van zienswijzen’ (artikel 7.12). 

5. Onderbouwen van de gevolgen van het planMER, de zienswijzen op het 

planMER en het advies van de Commissie voor de m.e.r. voor het be-

stemmingsplan.  

‘In of bij het plan wordt in ieder geval vermeld: 

a. de wijze waarop rekening is gehouden met de in het milieueffect-

rapport beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de activi-

teit waarop het plan betrekking heeft; 

b. hetgeen is overwogen omtrent de bij het ontwerp van het plan ter 

zake van het milieueffectrapport naar voren gebrachte zienswijzen; 

c. hetgeen is overwogen omtrent het door de commissie overeenkom-

stig artikel 7.12 uitgebrachte advies’ (artikel 7.14).’ 

6. Bekendmaking en mededeling van het bestemmingsplan. 

‘Het plan wordt bekend gemaakt op de wijze, voorzien in artikel 3:42 

van de Algemene wet bestuursrecht’ (artikel 7.15). 

7. Onderzoeken van de gevolgen van de activiteit. 

‘Het bevoegd gezag dat een plan heeft vastgesteld of een besluit heeft 

genomen, onderzoekt de gevolgen die de uitvoering van dat plan, dan 

wel van dat besluit heeft voor het milieu, wanneer de in het plan, dan 

wel in het besluit voorgenomen activiteit wordt ondernomen of nadat 

zij is ondernomen” (artikel 7.39). 

 

In de procedure voor het planMER buitengebied Harmelen zijn de stappen 1 en 

2 samen uitgevoerd. Hiervoor is de kennisgeving MER opgesteld. De kennisge-

ving MER heeft van 22 augustus tot en met 2 oktober 2013 ter inzage gelegen. 

Tijdens deze periode van terinzagelegging was het, in overeenstemming met 

de  Participatie en Inspraakverordening (2009) van de gemeente, voor ‘ingeze-

tenen en belanghebbenden’ mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. 

Tijdens de hiervoor vermelde periode is er één reactie binnengekomen op de 

kennisgeving MER, te weten van LTO Noord, afdeling Woerden. LTO stelt dat 

door de invoering van de PAS beneden de 1 mol per ha geen vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 meer nodig is. Dit komt overeen 

met ongeveer 3 km vanaf Natura 2000-gebieden. Omdat Harmelen ca. 9 km 
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van de Vechtplassen verwijderd is vindt LTO het opstellen van een MER over-

bodig. 

Omdat de PAS nog niet in werking is getreden, kunnen evenwel negatieve ef-

fecten in Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten. Daarmee 

blijft er sprake van de verplichting tot het opstellen van een planMER. Daar-

naast is de omvang van de agrarische bouwvlakken in het bestemmingsplan ook 

zodanig dat hier zich een bedrijf kan vestigen die boven de MER-drempels uit-

komt.  

Kortom: de mening dat er geen MER behoeft te worden opgesteld, wordt door 

de gemeente niet gedeeld. 

 

1 . 3   

P l a n M E R  ( h e t  r a p p o r t )  

De plan-m.e.r. is erop gericht inzicht te krijgen in de verwachte milieueffec-

ten van de m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten waarvoor het bestem-

mingsplan het kader vormt, maar is niet tot alleen deze activiteiten beperkt. 

In samenhang met de niet-m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten moet het 

milieueffectrapport ook inzicht geven in de schaal waarop milieueffecten van 

de verschillende activiteiten elkaar versterken of verzwakken (de zogenoemde 

cumulatie). Zo kan het milieubelang volwaardig meegewogen worden in de be-

sluitvorming door het ‘bevoegd gezag’ (de overheid die het besluit moet ne-

men). 

 

Het college van B&W van de gemeente Woerden is voor deze planMER de initi-

atiefnemer en de gemeenteraad vormt het bevoegd gezag.  

 

De plan-m.e.r. is gekoppeld aan het bestemmingsplan dat kaderstellend is voor 

eventuele concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige 

gevolgen. Dit kan betekenen dat in eerste instantie voor het bestemmingsplan 

buitengebied Harmelen een planMER wordt opgesteld en dat in een later stadi-

um uit dat bestemmingsplan voortvloeiende activiteiten/projecten alsnog pro-

ject-m.e.r.-(beoordeling)plichtig zijn, omdat er besluiten aan zijn gekoppeld, 

zoals vergunningen. 

 

Belangrijk bij het opstellen van het MER voor een bestemmingsplan is een goe-

de beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit (in dit geval het 

opstellen van het bestemmingsplan) wordt beoogd. Daarbij moeten ook alter-

natieven voor de voorgenomen activiteit die redelijkerwijs in beschouwing 

kunnen worden genomen, worden beschreven en de motivering van de keuze 

voor de in beschouwing genomen alternatieven. Op de keuze van de verschil-

lende alternatieven wordt in hoofdstuk 5 ingegaan. Op basis hiervan kan een 

keuze gemaakt worden in de ontwikkelingen die wel en die niet op grond van 

het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden. 
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De inhoudelijke eisen aan het MER zijn opgenomen in artikel 7.7 van de Wm 

(m.e.r.-plichtige plannen): ‘Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op 

een plan (…) bevat ten minste: 

a. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be-

oogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-

nomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven; 

c. een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben 

op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven; 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen; 

e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven; 

f. een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijk gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven; 

g. een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen; 

h. een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens; 

i. een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 

voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti-

viteit en van de beschreven alternatieven.’ 

 

Het voorliggende planMER is overeenkomstig deze inhoudelijke eisen opge-

steld. 

 

O n d er z o e ks g eb i e d  en  - p e r i o d e  

Het onderzoeksgebied van het PlanMER betreft in eerste instantie het be-

stemmingsplangebied. Omdat sommige milieueffecten ook buiten het bestem-

mingsplangebied kunnen plaatsvinden, ligt een deel van het onderzoeksgebied 

ook buiten het plangebied. Als voorbeeld: door de toename van vee op een 

veehouderijbedrijf is er mogelijk sprake van een toename van de emissie van 

ammoniak. Door deze toename van de emissie kan er sprake zijn van negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden. Deze negatieve effecten kunnen ook op 
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grote afstand van het betreffende veehouderijbedrijf, dus ook buiten het be-

stemmingsplangebied, plaatsvinden. 

 

Het bestemmingsplan wordt in beginsel voor een periode van tien jaar vastge-

steld. Naar aanleiding hiervan betreft ook de onderzoeksperiode een periode 

van tien jaar. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan in 2015 wordt vastge-

steld. Hiermee is het zogenoemde 'zichtjaar' 2025. 

 

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

Na de inleiding in dit hoofdstuk volgen de andere hoofdstukken van dit plan-

MER in hoofdlijnen de inhoudelijke eisen aan het MER, zoals die zijn opgeno-

men in artikel 7.7 van de Wm. Dit betekent dat in beginsel in hoofdstuk 2 het 

voornemen en de alternatieven zijn uiteengezet. Vanwege de manier waarop 

de alternatieven voor het voorliggende planMER zijn bepaald, is in dit planMER 

de keuze gemaakt om in hoofdstuk 2 alleen het voornemen uiteen te zetten. 

De alternatieven zijn in hoofdstuk 5 uiteengezet. 

 

In hoofdstuk 3 is een overzicht van de vastgestelde wet- en regelgeving en het 

vastgestelde beleid opgenomen, zoals dat van toepassing is op de activiteiten 

zoals voorzien in het voornemen en de alternatieven. 

 

Een omschrijving van de referentiesituatie en de milieueffecten van het voor-

nemen zijn uiteengezet in hoofdstuk 4. Hierbij is ook een beoordeling van de 

milieueffecten van het voornemen en een overzicht van de mogelijke maatre-

gelen om belangrijke nadelige gevolgen op het milieu te voorkomen of te be-

perken opgenomen. Ook is een overzicht van de zogenoemde ‘leemten in de 

kennis’ opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Zoals opgemerkt, zijn in hoofdstuk 5 de alternatieven uiteengezet. In de alter-

natieven zijn verschillende maatregelen opgenomen om milieueffecten van het 

voornemen die als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld, te voorkomen of 

te beperken. Of deze maatregelen voor het bestemmingsplan uitvoerbaar zijn, 

is hierbij nog niet bepaald. De onderbouwing hiervoor is in hoofdstuk 8 opge-

nomen. In het voorliggende planMER is de keuze gemaakt om eerst te bepalen 

of door de maatregelen de milieueffecten ook worden voorkomen of beperkt. 

In hoofdstuk 6 zijn de milieueffecten van de alternatieven uiteengezet, min of 

meer overeenkomstig de omschrijving van de milieueffecten van het voorne-

men in hoofdstuk 4. 

 

In hoofdstuk 7 is de passende beoordeling op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998 (Nbw 1998) opgenomen. Hierin zijn de milieueffecten van het 

voornemen en de alternatieven op de Natura 2000-gebieden opgenomen. 
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Als laatste zijn in hoofdstuk 8 de samenvatting van de milieueffecten en het 

advies opgenomen over op welke manier de resultaten van het planMER in het 

bestemmingsplan buitengebied Harmelen kunnen worden verwerkt. In dit 

hoofdstuk is ook een onderbouwing opgenomen waaruit blijkt dat de maatrege-

len die in de alternatieven zijn opgenomen om de milieueffecten van het voor-

nemen die als negatief of zeer negatief zijn beoordeeld te voorkomen, voor 

het bestemmingsplan ook uitvoerbaar zijn. Ook is in dit hoofdstuk uiteengezet 

hoe de ‘monitoring en evaluatie’ plaats kan vinden. 
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2 2  U i t g a n g s p u n t e n  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

a. ‘een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be-

oogd; 

b. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede de alternatie-

ven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden ge-

nomen en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven’. 

 

In paragraaf 2.2 is een omschrijving van het voornemen opgenomen. Hierbij is 

uiteengezet waar het voornemen op is gericht en is een overzicht van de acti-

viteiten opgenomen die op grond van het voorontwerp bestemmingsplan bui-

tengebied Harmelen mogelijk worden gemaakt. 

Ook is het voornemen verder uitgewerkt in verschillende uitgangspunten op 

basis waarvan de milieueffecten van het voornemen worden beoordeeld. 

 

De wijze waarop de referentiesituatie is bepaald is toegelicht in paragraaf 2.3. 

De referentiesituatie is de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling. 

De referentiesituatie is opgesteld om de milieueffecten van het voornemen en 

de mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen en mee te kunnen vergelij-

ken. 

 

In paragraaf 2.4 is toegelicht op welke wijze de stikstof- en geurberekeningen 

voor de ‘worst case’-situatie zijn opgesteld. De worst case is de situatie waarin 

alle mogelijkheden worden benut uit het voorontwerpbestemmingsplan (het 

voornemen). Dit is inclusief de mogelijkheden via afwijking of wijziging. 

2 . 2   

V o o r n e m e n  ( v o o r o n t w e r p )  

Het voornemen in de zin van het MER is het vaststellen van het bestemmings-

plan buitengebied Harmelen. Hierbij is het voorontwerpbestemmingsplan als 

basis gebruikt. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens toegelicht in hoeverre de mili-

eugevolgen van het voorontwerpbestemmingsplan aanleiding zijn om aanpas-

singen in het bestemmingsplan door te voeren (in de vorm van een voorkeurs-

alternatief). 
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Het bestemmingsplan is redelijk conserverend van karakter. In essentie is het 

geldende bestemmingsplan uit 2001 en de bijbehorende partiële herziening 

(Partiële Herziening voorschriften Buitengebied Harmelen 2001) als basis ge-

hanteerd en zijn vooral de veranderingen in het bestemmingsplangebied sinds 

het vaststellen van het geldende bestemmingsplan verwerkt. Dat betekent dat 

vooral de bestaande situatie in het bestemmingsplan is vastgelegd. 

Niettemin bevat het bestemmingsplan toch ontwikkelingsmogelijkheden voor 

activiteiten die zijn benoemd in het besluit m.e.r. en daarmee potentieel be-

langrijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Dit betreft de volgende (voor het MER belangrijke) ontwikkelingen. 

 

B e s t e m m i n g  A g r a r i s ch  ( C 1 4 ,  D 1 4 )  

(geldt alleen tussen kern Harmelen en de Breudijk) 

 de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve 

veehouderij uitsluitend als duurzame neventak met een staloppervlakte 

van ten hoogste 2.240 m² (artikel 3.1, onder a
1
).  

Om misverstanden te voorkomen, wordt hierbij opgemerkt dat in het MER 

uitgegaan moet worden van de maximale planologische mogelijkheden. 

Dat betekent dat er enerzijds rekening gehouden moet worden met de 

uitbreidingsmogelijkheden binnen het geldende bouwvlak en anderzijds 

dat uitgegaan moet worden van de realisering van een neventak intensie-

ve veehouderij bij elk agrarisch bedrijf.  

Voor het planMER is de uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf 

binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan ook een 

ontwikkeling, omdat de gemeente ook de keuze kan maken om binnen het 

agrarisch bouwvlak deze ontwikkeling niet mogelijk te maken 
2
. 

 intensieve veehouderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'inten-

sieve veehouderij', met dien verstande dat niet meer dan 1 ha van het 

bouwvlak gebruikt mag worden ten behoeve van de intensieve veehoude-

rij, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt (artikel 

3.1, onder b.) 

 Op grond van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  

 lid 3.2 ten behoeve van het bouwen van gebouwen buiten het bouw-

vlak, mits: 

                                                   

 
1  De artikelnummers verwijzen naar het betreffende artikel in het voorontwerpbestem-

mingsplan. 
2  Als voorbeeld: op grond van het geldende bestemmingsplan is bij een agrarisch bedrijf 

een agrarisch bouwvlak van 1 ha aanwezig. Door het agrarisch bedrijf wordt in de be-

staande situatie maar 0,75 ha van het bouwvlak gebruikt. Dit betekent dat er op grond 

van het nieuwe bestemmingsplan nog mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen. Omdat in 

het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheden op grond van het geldende bestemmings-

plan worden overgenomen, biedt het nieuwe bestemmingsplan dus mogelijkheden voor 

ontwikkeling. De gemeente kan echter ook de keuze maken om in het nieuwe bestem-

mingsplan maar een bouwvlak van 0,75 ha bij het betreffende bedrijf op te nemen. Hier-

door worden de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 
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 de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is 

aangetoond; 

 de bestaande oppervlakte van het bouwperceel kleiner is dan 1 ha, 

en inclusief de oppervlakte van de nieuwe bebouwing niet groter 

wordt dan 1 ha; 

 de afwijking uitsluitend is toegestaan voor het bouwen van gebou-

wen op de gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'inten-

sieve veehouderij', in verband met de wettelijke eisen in het kader 

van het dierenwelzijn, zonder vergroting van het aantal dieren; 

 de bebouwing zoveel mogelijk achter het hoofdgebouw wordt gesi-

tueerd ter voorkoming van het verdichten van de bebouwingslinten 

en om het zicht op de open polders te behouden; 

 lid 3.2 ten behoeve van het bouwen van: 

 bouwwerken voor mestopslag, direct aansluitend aan het bouw-

vlak, tot 1000 m³ en een hoogte van 5 m; 

 andere silo's dan voor mestopslag, tot een gezamenlijke oppervlak-

te van 500 m² aansluitend aan het bouwvlak bij een grondgebonden 

veehouderijbedrijf en een hoogte van 3 m; 

mits: 

 de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering 

is aangetoond; 

 wordt voorzien in een 5 m brede zone met afschermende 

streekeigen beplanting rondom de mest of ruwvoeropslag; 

 Op grond van de wijzigingsbevoegdheid, het wijzigen ten behoeve van 

verschuiving dan wel vergroting van het bouwvlak (artikel 3.7), met 

dien verstande dat: 

 de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering 

moet zijn aangetoond; 

 deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van 

de aanduiding 'intensieve veehouderij'; 

 het bouwperceel voor ten minste 50% van de oppervlakte van de 

daarin begrepen gronden, dezelfde gronden blijft bevatten als in 

de bestaande situatie; 

 geen gebouw door het wijzigen buiten het bouwvlak mag komen 

te liggen; 

 de oppervlakte van het bouwvlak tot 1,5 ha mag worden ver-

groot; 

 de bebouwingsmogelijkheden zoveel mogelijk achter de hoofdge-

bouwen worden gesitueerd, om bebouwingslinten niet onnodig 

verder te verdichten en het zicht op de open polders te behou-

den; 

 in afwijking van het bepaalde onder d, mag de oppervlakte van 

een bouwperceel ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' 

worden vergroot tot ten hoogste 5 ha. 
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B e s t e m m i n g  A g r a r i s ch  m e t  w aa r d e n  ( C 1 4 ,  C 1 8 . 4 )  

(geldt voor het hele buitengebied behalve tussen kern Harmelen en de Breu-

dijk) 

In deze bestemming zijn in grote lijnen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden 

voor veehouderijen opgenomen als in de bestemming Agrarisch, met dien ver-

stande dat er enkele andere maten en aanvullende voorwaarden gelden: 

 Bouwen buiten het bouwvlak via een afwijkingsbevoegdheid (lid 4.2) is 

toegestaan mits tevens: 

o het bouwvlak zoveel mogelijk achter en niet naast het hoofdgebouw 

wordt gesitueerd, om bebouwingslinten niet onnodig te verdichten, en 

het zicht op de open polders te behouden; 

o de afwijking niet wordt toegepast daar waar de gronden mede zijn be-

stemd als Waarde - Ecologie; 

 Bouwen van andere silo’s dan mestopslag via een afwijkingsbevoegdheid in 

lid 4.2 is toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte van 250 m² en een 

hoogte van 2 m; 

 In de wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van bouwvlakken (art. 4.7) 

gelden aanvullende voorwaarden: 

o landschappelijke waarden niet onevenredig mogen worden de aange-

tast; 

o de openheid en het karakteristieke verkavelingspatroon niet oneven-

redig mogen worden aangetast. 

 

N e v en a c t i v i t e i t e n  

De milieueffecten van de meeste nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven 

zijn naar verwachting erg klein. In geval van functieverandering zal er naar 

verwachting sprake zijn van een vermindering van de milieubelasting ten op-

zichte van de milieubelasting van de agrarische activiteit. Ook de ontwikkeling 

van agrarische grond naar natuur ter plaatse van de EHS, heeft naar verwach-

ting nauwelijks milieueffecten of hooguit dat er sprake is van een verbetering 

van de milieusituatie. Daarom worden deze ontwikkelingen buiten beschou-

wing gelaten in het planMER. 

 

K l e i n s ch a l i g  k a m p e r en  

Onder voorwaarden is in het buitengebied van Harmelen kleinschalig kamperen 

mogelijk bij agrarische bedrijven. Het kleinschalige kampeerterrein dient bin-

nen of direct aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd. Een grote 

landschappelijke impact wordt om die reden niet verwacht. Er zijn maximaal 

25 kampeermiddelen toegestaan. De kampeermiddelen mogen uitsluitend 

aanwezig zijn in de periode van 15 maart t/m 31 oktober. 

Ook de effecten van de verkeersgeneratie voor de geluidsbelasting en stikstof-

emissie worden als zeer gering beoordeeld. Indien wordt uitgegaan van circa 

2,5 extra ritten per 10 standplaatsen betekent deze regeling in een worst case 

scenario circa 1.000 ritten/etmaal verspreid over het gehele buitengebied van 

Harmelen. Voor de extra depositie van NOx (stikstofoxiden) en de geluidsbelas-
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ting van wegen, is dit een te verwaarlozen hoeveelheid. Daarom is dit onder-

deel in het MER verder buiten beschouwing gelaten. 

 

O v e r i g e  o n tw i k k e l i n g en  

Voor het overige bevat het bestemmingsplan nog een mogelijkheid om natuur 

te ontwikkelen op agrarische gronden ter plaatse van de EHS en een mogelijk-

heid om functieverandering mogelijk te maken voor stoppende agrarische be-

drijven naar wonen of niet-agrarische bedrijfsfuncties. 

Van deze ontwikkelingen wordt ingeschat dat deze geen belangrijke nadelige 

milieugevolgen zullen hebben in vergelijking met de huidige situatie. In de 

meeste gevallen zal er sprake zijn van een gunstigere situatie, bijvoorbeeld als 

een veehouderij wordt beëindigd en in plaats daarvan een woonbestemming 

wordt gelegd. Om die reden blijven deze ontwikkelingsmogelijkheden in het 

voorliggende MER verder buiten beschouwing. 

 

Op basis van deze ontwikkelingen biedt het bestemmingsplan buitengebied 

Harmelen het kader voor activiteiten, waarbij mogelijk sprake is van een over-

schrijding van de in onderdeel C en D van het Besluit MER opgenomen ‘drem-

pelwaarden’. De mogelijke overschrijdingen hangen samen met de ontwikke-

lingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Het onderzoek van de plan-

m.e.r. is in het bijzonder gericht op het beoordelen van de milieueffecten van 

de activiteiten binnen deze ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

De milieueffecten van de activiteiten binnen de andere ontwikkelingsmogelijk-

heden van het bestemmingsplan buitengebied Harmelen (op grond van de be-

stemming ‘Bedrijf’, ‘Recreatie - Dagrecreatie’, en dergelijke) worden als te 

verwaarlozen geacht, ook in samenhang (met andere woorden: ook de schaal 

waarop de effecten elkaar versterken of verzwakken wordt als te verwaarlozen 

geacht). De milieueffecten van deze activiteiten zijn dan ook niet verder in 

het onderzoek overwogen. 

 

U i t g an g s pu n t en  

De ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het voorontwerpbestemmingsplan 

en het uitgangspunt dat de milieueffecten van de maximale planologische mo-

gelijkheden (‘worst case’) bepaald moeten worden in overweging nemende, is 

het voornemen op basis van de volgende uitgangspunten uitgewerkt: 

- De agrarische bouwvlakken mogen worden vergroot middels wijzigingsbe-

voegdheid tot een oppervlakte van 1,5 ha, inclusief de daarbij behorende 

oppervlakte van 2.240 m² voor intensieve veehouderij. 

 

Om misverstanden te voorkomen, wordt opgemerkt dat het voornemen in het 

voorliggende planMER is uitgewerkt op basis van het voorontwerpbestem-

mingsplan. Dit betekent dat het voornemen niet per se overeenkomstig het 

ontwerpbestemmingsplan is. Uit de beoordeling van de milieueffecten van het 

voornemen, zoals opgenomen in het voorliggende planMER, blijkt dat het voor-

ontwerpbestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. Het is dan ook nodig 

om het bestemmingsplan aan te passen. 
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2 . 3   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

In het MER worden de milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven) 

vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie is de bestaande si-

tuatie met de vaststaande autonome ontwikkeling
3
. Hierbij vindt het voorne-

men (het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Harmelen) niet 

plaats. De omschrijving van de referentiesituatie is in het algemeen beperkt 

tot die onderdelen op basis waarvan de beoordeling van de milieueffecten van 

het voornemen en de alternatieven plaatsvindt. 

Het toetsingskader voor de milieueffecten in het MER vormt de referentiesitua-

tie. Conform de eisen in de Nb-wet 1998 vormt alleen de huidige situatie het 

kader voor het bepalen van de effecten in de Passende beoordeling op grond 

van de Nb-wet 1998. 

 

Hierna zijn de algemene uitgangspunten van de bestaande situatie en de auto-

nome ontwikkeling uiteengezet. Voor de verschillende milieuonderdelen is de 

referentiesituatie, waar nodig, vervolgens in hoofdstuk 4 per milieuonderdeel 

op basis van deze algemene uitgangspunten verder uitgewerkt. 

 

2 . 3 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het aantal stuks vee in de bestaande situatie moet op basis van het feitelijk 

aanwezige aantal worden bepaald. Dit zijn alle activiteiten (onder andere het 

houden van vee) die op grond van (milieu)vergunningen plaatsvinden
4
. 

De gemeente heeft van januari 2014 tot en met maart 2014 een inventarisatie 

uitgevoerd ten behoeve van het PlanMER. 

Uit de voor het bestemmingsplan buitengebied Harmelen uitgevoerde inventa-

risatie van de bestaande situatie blijkt dat er in het bestemmingsplangebied 

circa 65 agrarische bedrijven zijn gevestigd.  

 

 

 

  

                                                   

 
3  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Referentiesituatie in mer voor be-

stemmingsplannen. Factsheet nummer 29. Commissie voor de milieueffectrapportage, 

Utrecht, 2012. 
4  Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmings-

plan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer 30. Commissie voor de milieueffectrap-

portage, Utrecht, 2012. 
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L i g g i n g  a g r a r i s c h e  b o u w v l a k k e n  t . o . v .  e c o l o g i s c h e  h o o f d s t r u c t u u r  e n  g r o e n e  c o n t o u r  
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Van deze bedrijven is 1 bedrijf een intensieve veehouderijbedrijf. Binnen het 

plangebied zijn verder nog 52 grondgebonden veehouderijbedrijven (een be-

drijf waarvoor een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) (of melding op 

grond van een AMvB) voor het houden van vee is verleend). Daarnaast zijn er 

bedrijven waar geen vee gehouden wordt, zoals fruitteelt, glastuinbouw en 

kwekerijen. In de onderstaande tabel is het type agrarisch bedrijf in het plan-

gebied weergegeven met de aanwezige aantallen. 

 

De huidige situatie en vaststaande autonome ontwikkelingen vormen de refe-

rentie voor het beoordelen van de milieueffecten van het voornemen en de al-

ternatieven. De trendmatige ontwikkeling in de landbouw maakt geen deel uit 

van de referentie. 

 

Tabel met het aantal agrarische bedrijven in het bestemmingsplangebied op basis van de uit-

gevoerde inventarisatie 

 

Voorgaande afbeeldingen geven een globaal beeld van de ontwikkelingsmoge-

lijkheden van de veehouderijen. De aanwezigheid van burgerwoningen in de 

directe omgeving van een veehouderij kunnen de verdere ontwikkeling van een 

veehouderij belemmeren. 

Verder ligt een groot aantal bedrijven dichtbij de provinciale EHS zones. Met 

name ter hoogte van de Breudijk bij het Vijverbos. Door de ligging dichtbij de 

EHS zones zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven beperkt. 

 

U i t g an g s pu n t en  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  l a n d b o u w  

De referentiesituatie voor het MER betreft niet de vergunde situatie, maar de 

feitelijke stalbezetting en de uitbreidingen die op korte termijn worden ver-

wacht. Gemeente Woerden heeft samen met de omgevingsdienst (ODRU) van 

januari 2014 tot en met maart 2014 een uitgebreide en degelijke inventarisatie 

uitgevoerd naar de agrarische bedrijven in het plangebied.  

Met de inventarisatie is een overzicht ontstaan per adres welke milieugegevens 

vergund zijn en wat de feitelijke situatie is. Door de inventarisatie op         

perceelsniveau is een exact beeld ontstaan van de feitelijke en vergunde situa-

tie van de milieugegevens in het plangebied. 

 

  inventarisatie 

aantal % 

akker- of tuinbouw  4 6,0% 

Fruitteelt  4 6,0% 

Glastuinbouw  4 6,0% 

Veehouderij grondgebonden 52 80,5% 

 niet-grondgebonden 1 1,5% 

    

  65 100% 
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Overwogen is nog om een vergelijking te maken van deze gegevens met CBS-

cijfers (meitellingen). De CBS-cijfers zijn echter alleen beschikbaar voor de 

gehele gemeente Woerden en niet voor het deelgebied Harmelen. Hierdoor 

was dit niet zinvol. 

2 . 3 . 2   

A u t o n o m e  o n t w i k k e l i n g  

Dit betreft: 

a. (het gedeelte van) de vergunningen voor veehouderijen in het plange-

bied die nog niet ingevuld zijn maar die op korte termijn wel worden 

benut. Dergelijke situaties komen in het buitengebied van Harmelen 

niet voor; 

b. Het voldoen aan vastgestelde wet- en regelgeving voor veehouderijen. 

Hierbij is met name het Besluit Huisvesting van belang. Dit houdt in dat 

autonoom alle veehouderijen gedurende de looptijd van het bestem-

mingsplan buitengebied moeten voldoen aan de maximale emissiewaar-

den uit het Besluit huisvesting. In de referentiesituatie heeft daarom 

een correctie plaatsgevonden van staltypes, die niet voldoen aan het 

Besluit Huisvesting. 

 

2 . 4   

U i t g a n g s p u n t e n  w o r s t - c a s e  b e r e k e -

n i n g e n  

In een planMER voor een bestemmingsplan als het bestemmingsplan buitenge-

bied Harmelen moeten de milieueffecten van de ‘worst case’-situatie worden 

bepaald
5
. Dit betekent dat de milieueffecten van het volledige gebruik van de 

mogelijkheden bepaald moeten worden. Als voorbeeld: als op grond van het 

voorontwerpbestemmingsplan de uitbreiding van agrarische bedrijven mogelijk 

wordt gemaakt door het vergroten van het agrarische bouwvlak tot 1,5 ha, dan 

moeten de milieueffecten van het vergroten van alle agrarische bouwvlakken 

tot 1,5 ha bepaald worden, inclusief de daarbij behorende oppervlakte van 

2.240 m² voor intensieve veehouderij. Met andere woorden: de milieueffecten 

van de minst gunstige situatie (de ‘worst case’-situatie) moeten worden be-

paald. 

 

In dit zogenaamde ‘worst case’-situatie van het bestemmingsplan wordt daar-

om uitgegaan van maximale groei van de grondgebonden en intensieve vee-

houderijen op basis van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan 

                                                   

 
5 Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maximale mogelijkheden bestemmings-

plan buitengebied & m.e.r., Factsheet nummer. 30. Commissie voor de milieueffectrappor-

tage, Utrecht, 2012. 
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(d.w.z. incl. de mogelijkheden via afwijking of wijziging). Daarbij zijn aanna-

mes gedaan van redelijke gemiddelden voor de invulling van een bouwvlak in 

geval van de maximale mogelijkheden. 

 

De maximale mogelijkheden in termen van milieugevolgen betreffen (volgens 

het voorontwerpbestemmingsplan): 

- alle agrarische bedrijven kunnen uitbreiden tot 1,5 ha inclusief de daarbij 

behorende oppervlakte van 2.240 m² voor intensieve veehouderij; 

- intensieve veehouderijbedrijven mogen uitbreiden tot 1 ha.  

 

D o o r v e r t a l i n g  n a a r  d i e r a an t a l l e n  

Om de bovenstaande uitgangspunten door te vertalen naar dieraantallen, moet 

er rekening mee worden gehouden dat alle agrarische bedrijven doorgroeien 

tot de maximale oppervlakte van 1,5 ha. 

Hiervoor is gebruikgemaakt van een rekenmodel voor zowel een grondgebon-

den agrarisch bedrijf als een intensieve veehouderij. 

 

R e k e nm o d e l  i n t e n s i e v e  v e e h ou d e r i j  

Uit onderstaande tabel blijkt dat de ammoniakemissie per m² stalruimte van 

andere (intensief gehouden) diersoorten in het algemeen beperkt is in verge-

lijking met de ammoniakemissie van vleesvarkens. Op basis hiervan is de keuze 

gemaakt voor een varkenshouderijbedrijf als modelveehouderijbedrijf voor in-

tensieve veehouderijen. 

T a b e l :  A m m o n i a k e m i s s i e  p e r  m ²  s t a l r u i m t e  v a n  v e r s c h i l l e n d e  d i e r s o o r t e n  

 

Op basis van het uitgangspunt dat voor het houden van vleesvarkens een op-

pervlakte van 2,5 m² per vleesvarken nodig is, is binnen een agrarisch bouw-

vlak van 1 ha het houden van 4.000 vleesvarkens mogelijk met een bijbehoren-

de ammoniakemissie van 5.600 kg/jr. 

 

Binnen het plangebied is één intensieve veehouderij aanwezig. Deze intensieve 

veehouderij bevindt zich aan de Breudijk 48a. Het bouwvlak aan de Breudijk is 

aan drie zijden omsloten door natuur. Aan de noordkant ligt het bouwvlak om-

sloten door de weg en woonbestemmingen. Doordat het bouwvlak van het be-

drijf niet kan uitbreiden, wordt in de ‘worst case’-situatie de huidige opper-

vlakte van 5.887 m² aangehouden. Deze oppervlakte is wel doorgerekend met 

het modelbedrijf, waardoor de totale ammoniakuitstoot uitkomt op 3.297 

ha/jaar. 

 varkens pluimvee 

 Kraam-

zeugen 

Vlees- 

varkens 

legkip-

pen 

Vlees-

kuikens 

dierplaatsen per m² (stuks)A 0,10 0,83 12,50 20,00 

emissiewaarde per dierplaats (kg per jaar)B 2,900 1,400 0,013 0,045 

ammoniakemissie (kg per jaar per m²) 0,2900 1,162 0,163 0,900 
 

A op basis van deskundigenoordeel 
B op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
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L i g g i n g  i n t e n s i e v e  v e e h o u d e r i j  a a n  d e  B r e u d i j k  4 8 a  

 

Uitgaande van die 5.887 m², is op een vergelijkbare manier berekend dat voor 

het aspect geur een maximum geldt van 29.200 Ou.  

 

R e k e nm o d e l  g r o n d g eb o n d e n  a g r a r i s c h  b ed r i j f  

Bij grondgebonden veehouderijen is de ammoniakemissie het grootst bij het 

houden van melkrundvee (inclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee). Daarbij is 

van het volgende uitgegaan: 

 

Bij een oppervlakte van 1 ha kunnen (uitgaande van praktijkwaarden voor stal-

oppervlaktes, 70 m² per melkkoe
6
, met 0,7 stuks jongvee) maximaal 143 melk-

koeien met 100 stuks vrouwelijk jongvee worden gehouden. De ammoniakfac-

tor voor melkkoeien bedraagt 9,5 kg/jr. De ammoniakfactor voor vrouwelijk 

jongvee bedraagt 3,9 kg/jr. De ammoniakemissie bij de genoemde veebezet-

ting bedraagt dus 1.749 kg/jr. Bij een oppervlakte van 1 ha grondgebonden 

veehouderijen wordt de ammoniakemissie daarom vastgesteld op 1.749 kg/jr.  

 

 

T a b e l :  T o t a l e  a m m o n i a k e m i s s i e  g r o n d g e b o n d e n  a g r a r i s c h  b e d r i j f  

i n c l u s i e f  i n t e n s i e v e  n e v e n t a k  

                                                   

 
6 Zie ook Blanken, K. (2011). Handboek Melkveehouderij 2011. Wageningen UR Livestock Re-

search, Lelystad, 2011 

 Oppervlakte 

in m² 

Ammoniakemissie 

in kg/jaar per m² 

Totale ammoniakemissie 

per ha/jaar 

Grondgebonden 12.760 0,1749 2.231,7 

Intensieve neventak  2,900 0,56 1.254,4 

Totaal  15.000  3.486,1 
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Alle agrarische bedrijven kunnen uitbreiden tot 1,5 ha inclusief de daarbij be-

horende oppervlakte van 2.240 m² voor intensieve veehouderij. Dit betekent 

dat de totale ammoniakuitstoot uitkomt op 3.486,1 ha/jaar. 

 

Voor dit rekenmodelbedrijf geldt dan een maximale geuruitstoot van 11.107 

Ou. 

2 . 5   

A l t e r n a t i e v e n  

Als eerste worden de milieueffecten van het voornemen (voorontwerpbestem-

mingsplan) bepaald en beoordeeld. Op basis hiervan is inzicht verkregen in die 

milieueffecten van het voornemen die als negatief of als zeer negatief beoor-

deeld worden en waarvoor maatregelen nodig zijn om deze te voorkomen of te 

beperken. 

 

Ten tweede worden op basis van dit inzicht, in overleg tussen de gemeente en 

adviseurs, alternatieven bepaald. Het uitgangspunt van deze alternatieven is 

dat die maatregelen die op basis van het beoordelen van de milieueffecten van 

het voornemen nodig zijn, in de regels van het bestemmingsplan buitengebied 

Harmelen worden verwerkt (of in aanvullend beleid bij het bestemmingsplan). 

 

Dit betekent dat voor het alternatief kan (of de alternatieven kunnen) worden 

bepaald als eerst de milieueffecten van het voornemen bepaald moeten wor-

den. Om deze werkwijze in het planMER ook duidelijk te maken, is het alterna-

tief niet in dit hoofdstuk uitgewerkt, maar zijn hierna, in hoofdstuk 4, eerst de 

milieueffecten van het voornemen uiteengezet. Op basis van deze milieueffec-

ten zijn de alternatieven in hoofdstuk 5 uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 6 de 

milieueffecten van het alternatief (of de alternatieven) zijn uiteengezet. 
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3 3  W e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

In dit hoofdstuk is de volgende inhoudelijke eis aan het MER op grond van arti-

kel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

- ‘een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op 

de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven’. 

 

Zoals onder andere in paragraaf 2.2 al is opgemerkt, is het bestemmingsplan er 

onder andere op gericht om de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken: 

- De agrarische bouwvlakken mogen worden vergroot, middels wijzigings-

bevoegdheid tot een oppervlakte van 1,5 ha, inclusief de daarbij beho-

rende oppervlakte van 2.240 m² voor intensieve veehouderij. 

 

Hiermee wordt de ontwikkeling van intensieve veehouderijbedrijven mogelijk 

gemaakt. De mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze bedrijven worden 

vooral bepaald door: 

- Flora- en faunawet; 

- Natuurbeschermingswet 1998; 

- Wet ammoniak en veehouderij; 

- Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij; 

- Wet geurhinder en veehouderij; 

- Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028, Provincie Utrecht 

2013; 

- Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013. 

 

Hierna is een samenvatting van deze wet- en regelgeving en het beleid opge-

nomen. 

3 . 1   

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffw) in werking getreden. De Ffw is 

gericht op het beschermen en behouden van de goede staat van instandhou-

ding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefomge-

ving. 
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3 . 2   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

De Nbw 1998 is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuur-

gebieden betreffen onder andere de zogenoemde ‘Speciale Beschermingszo-

nes’ op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Samen worden deze 

zones aangeduid als het ‘Natura 2000-netwerk’. 

 

Op grond van de Nb-wet moet, wanneer er bij ontwikkelingen sprake is van 

een ‘significant (negatief) effect’ op een Natura 2000-gebied, een zogenoemde 

‘passende beoordeling’ worden uitgevoerd. 

3 . 3   

W e t  a m m o n i a k  e n  v e e h o u d e r i j  

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. 

De Wav is erop gericht de ammoniakemissie van veehouderijbedrijven in een 

zone van 250 m om de zogenoemde Wav-gebieden, te beperken. Wav-gebieden 

zijn verzuringsgevoelige gebieden
7
. 

 

In beginsel mogen in deze Wav-gebieden en de zone van 250 m om de 

Wav-gebieden geen nieuwe veehouderijbedrijven gevestigd worden. Op be-

staande veehouderijbedrijven in een Wav-gebied of zone van 250 m is een ten 

hoogste toegestane ammoniakemissie van toepassing. Binnen deze ten hoogste 

toegestane ammoniakemissie is de diersoort en het te houden aantal stuks vee 

een keuze van de agrarisch ondernemer. 

3 . 4   

B e s l u i t  a m m o n i a k e m i s s i e  h u i s v e s t i n g  

v e e h o u d e r i j  

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Bahv) 

in werking getreden. Op grond van het Bahv mogen dierplaatsen, waarvoor zo-

genoemde emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn, ook een ten 

hoogste in het Bahv opgenomen ammoniakemissie hebben. 

                                                   

 
7 Verzuring vindt onder andere plaats door depositie van stikstof in een gebied. De emissie 

van stikstof (N) uit de veehouderij vindt vooral plaats door de emissie van ammoniak (NH3) 

uit mest. 
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3 . 5   

W e t  g e u r h i n d e r  e n  v e e h o u d e r i j  

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getre-

den. Op grond van de Wgv is ter plaatse van geurgevoelige gebouwen (zoals 

woningen) een ten hoogste in de Wgv bepaalde geurbelasting vanwege dier-

plaatsen van veehouderijbedrijven toegestaan. De waarde van deze ten hoog-

ste toegestane geurbelasting wordt uitgedrukt in zogenoemde odeur units (ou). 

Voor een aantal diersoorten, zoals melkrundvee, zijn geen waarden opgeno-

men maar afstanden. 

 

Op grond van de Wgv kunnen door een gemeente eigen regels worden opge-

steld om hiermee af te wijken van de in de wet opgenomen geurbelasting en 

afstanden door deze verder uit te werken. Hiermee is het voor een gemeente 

mogelijk om gebiedsgericht geurbeleid op te stellen.  

3 . 6   

P r o v i n c i a l e  R u i m t e l i j k e  S t r u c t u u r v i -

s i e  2 0 1 3 -  2 0 2 8  

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is op 4 februari 2013 vastge-

steld. In de PRS beschrijft de provincie Utrecht haar ruimtelijk beleid voor de 

periode tot 2028. Deze periode sluit aan bij de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte van het Rijk. Aangegeven wordt welke doelstellingen provinciaal be-

lang zijn, welk beleid bij de doelstellingen hoort en hoe de provincie uitvoe-

ring geeft aan dit beleid. Uitvoering van het beleid wordt deels gegeven via de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).  

 

De PRS beoogt een aantrekkelijke provincie te creëren om in te wonen, wer-

ken en recreëren. De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 

vormt daarvoor het uitgangspunt. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen 

om een integrale aanpak die resulteert in drie pijlers: 

- een duurzame leefomgeving; 

- vitale dorpen en steden; 

- landelijk gebied met kwaliteit. 

 

Voor het  bestemmingsplan Buitengebied Harmelen is met name de pijler Lan-

delijk gebied met kwaliteit relevant. Om de kwaliteit en vitaliteit van het lan-

delijk gebied te behouden, voert de provincie een terughoudend beleid als het 

gaat om ontwikkelingen van niet aan het landelijk gebied gekoppelde functies. 

Slechts onder voorwaarden zijn ontwikkelingen van niet landelijk gebied aan-

vaardbaar. Deze voorwaarden hebben met name betrekking op de kwaliteit 

van het landelijk gebied en de vitaliteit van aanwezige functies.  
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A f b e e l d i n g  v a n  P R V  m e t  g l a s t u i n b o u w  e n  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  
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De ontwikkelingen die onder voorwaarden aanvaardbaar zijn, kunnen onder-

verdeeld worden in kwaliteitsontwikkelingen (rood-voor-groen), nieuwe func-

ties voor stoppende agrarische bedrijven en stedelijke functies in het landelijk 

gebied. 

 

3 . 7   

P r o v i n c i a l e  R u i m t e l i j k e  V e r o r d e n i n g ,  

P r o v i n c i e  U t r e c h t  2 0 1 3  

Gelijktijdig met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening vastgesteld. Het doel van de verordening is provinci-

aal belang op het gebied van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar 

het gemeentelijk niveau. Dat betekent dat de gewenste ontwikkelingen in een 

gebied of regio op deze manier worden veiliggesteld.  

 

Het buitengebied van Harmelen ligt in een gebied dat de provincie heeft aan-

gegeven als landbouwgebied voor agrarische bedrijven. Het plangebied ligt 

niet in een gebied dat de provincie heeft aangewezen als reconstructiegebied.  

 

A g r a r i s ch e  b e d r i j v en  

De PRV maakt het vestigen van nieuwe agrarische bedrijven onmogelijk. Ook 

mag een grondgebonden agrarische bedrijf niet omschakelen naar niet-

grondgebonden veehouderij. Wel mogen bestaande agrarische bedrijven hun 

bouwvlak uitbreiden tot 1,5 ha. Hierbij is een bedrijfswoning toegestaan en is 

verbreding van de agrarische activiteiten mogelijk. In uitzonderingsgevallen 

kan een bouwvlak tot maximaal 2,5 ha worden uitgebreid. Dit is alleen moge-

lijk voor de plaatsing van gebouwen en bouwwerken voor het opwekken van 

duurzame energie. De toelichting van een ruimtelijk plan dient voorzien te zijn 

van een onderbouwing dat de uitbreiding niet leidt tot wezenlijk negatieve ef-

fecten voor nabijgelegen natuur.  

Indien een plan voorziet in de mogelijkheid van nevenactiviteiten in een om-

vang van meer dan 300 m², dan dient dit onderbouwd te worden in de toelich-

ting. Tevens dient een beeldkwaliteitsparagraaf onderdeel uit te maken van de 

ruimtelijke onderbouwing en toelichting. 

 

G l a s tu i n b o u w  

De PRV maakt het vestigen van glastuinbouwbedrijven binnen het plangebied 

niet mogelijk. Bestaande glastuinbouwbedrijven mogen uitbreiden indien: 

- de uitbreiding noodzakelijk is voor een doelmatige voortzetting van het 

glastuinbouwbedrijf tot een maximum van 2 ha; 

- er geen zwaarwegende landschappelijke bezwaren zijn; 

- de bestaande omringende functies niet onevenredig worden aangetast of 

beperkt; 
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- de toelichting op een ruimtelijk plan een ruimtelijke onderbouwing bevat 

waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan en dat ver-

plaatsing van het bedrijf naar een concentratiegebied glastuinbouw niet 

mogelijk is. 
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4 4  B e o o r d e l i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

v a n  h e t  v o o r n e m e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

a. ‘een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 

de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor ge-

volgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 

dat milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden onder-

nomen’; 

b. ‘een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven’; 

c. ‘een vergelijking van de ingevolge onderdeel b beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen 

voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de be-

schreven mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing 

genomen alternatieven’; 

d. ‘een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen’. 

 

In de onderstaande paragrafen zijn de verschillende milieuonderdelen onder-

scheiden. In elke paragraaf is achtereenvolgens: 

- uiteengezet op basis van welke kenmerken en op welke wijze de milieu-

effecten zijn beoordeeld; 

- de referentiesituatie voor het milieuonderdeel op basis van de algemene 

uitgangspunten, waar nodig, verder uitgewerkt; 

- uiteengezet wat de milieueffecten zijn; 

- de beoordeling van de milieueffecten opgenomen; 

- een omschrijving opgenomen van de mogelijke maatregelen om de als 

(zeer) negatief beoordeelde milieueffecten te voorkomen of te beper-

ken; 

- een omschrijving opgenomen van de zogenoemde leemten in de kennis. 

De uiteenzettingen en omschrijvingen zijn beperkt tot die onderwerpen van 

een milieuonderdeel die belangrijk zijn voor de beoordeling van de milieuef-

fecten. 

 

Op basis van het voornemen van de gemeente kunnen verschillende milieuef-

fecten op verschillende milieuonderdelen verwacht worden. De ‘m.e.r.-(beoor-
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delings)plichtige activiteiten’ waarvoor het bestemmingsplan een kader biedt in 

overweging nemende, worden vooral milieueffecten verwacht op of van: 

- de natuur; 

- het landschap; en 

- geurhinder. 

 

Het onderzoek voor de plan-m.e.r. is dan ook vooral op deze drie milieuonder-

delen gericht. Andere milieuonderdelen die in het onderzoek overwogen zijn, 

zijn: 

- de water en bodem; 

- de archeologie en cultuurhistorie; 

- de luchtkwaliteit; 

- het geluid; 

- het verkeer; 

- de gezondheid. 

 

De milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven) zijn in samenhang 

bepaald. Dit betekent dat bij de omschrijving en beoordeling van de effecten 

ook de schaal waarop de effecten elkaar versterken of verzwakken (cumulatie) 

is overwogen.  

 

De effecten van het voornemen (en de alternatieven) kunnen ook door activi-

teiten op grond van andere plannen en projecten versterkt of verzwakt wor-

den. Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek voor het planMER 

waren echter dergelijke plannen of projecten niet bekend. Een uitzondering 

hierop zijn de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van andere ge-

meenten in de omgeving van de gemeente Woerden. Bekend is dat verschillen-

de gemeenten een dergelijk bestemmingsplan opstellen, de inhoud van een 

groot deel van de plannen was bij het uitvoeren van het onderzoek echter nog 

niet bekend. Wanneer de effecten van het voornemen (en de alternatieven) 

mogelijk door de activiteiten op grond van deze bestemmingsplannen worden 

versterkt of verzwakt is hierover, per milieuonderdeel, onder leemten in de 

kennis een opmerking opgenomen. 

4 . 1   

N a t u u r  

Het voornemen is voor wat betreft de natuur op basis van de volgende aspec-

ten beoordeeld: 

- milieueffecten, op grond van de Nbw 1998 beschermde Natura 2000-

gebieden; 

- milieueffecten, op grond van de Nbw 1998 beschermde Beschermd Na-

tuurmonumenten; 

- milieueffecten, op grond van de door het provinciale beleid beschermde 

EHS en Groene contour; 

- milieueffecten, op grond van de Ffw beschermde soorten. 
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N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  

Voor Natura 2000-gebieden is een zogenoemde ‘passende beoordeling’ uitge-

voerd. Op grond van de Nb-wet 1998 moet deze passende beoordeling duidelijk 

in het planMER worden opgenomen. De passende beoordeling is in hoofdstuk 

7 in het voorliggende planMER opgenomen, waardoor deze duidelijk als afzon-

derlijk deel is te herkennen. Hierin is ook de omschrijving en de beoordeling 

van de milieueffecten van het voornemen op Natura 2000-gebieden opgeno-

men. 

 

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  F f w  

Voor een overzicht van de aanwezige op basis van de Ffw beschermde, plant- 

en diersoorten, is gebruik gemaakt van de Nationale Database Flora en Fauna
8
 

(NDFF). Via Quickscanhulp.nl
9
 is een overzicht verkregen van plant- en dier-

soorten die in de achterliggende periode van vijf jaar zijn waargenomen in en 

in de omgeving van het bestemmingsplangebied. In bijlage 1 bij het voorlig-

gende planMER is dit overzicht opgenomen. Het overzicht betreft middelzware 

en zwaar beschermde soorten en broedvogels, waarvan de nestplaats het hele 

jaar beschermd is. Het overzicht heeft voor een deel betrekking op waarne-

mingen van zwervende dieren en trekvogels. In aanvulling hierop is gebruik 

gemaakt van ecologische onderzoeksrapporten van projecten en plannen uit 

het (omliggende) gebied, beheerplannen (natuurterreinen), verspreidingsatlas-

sen, waarnemingsoverzichten en internetpagina’s. 

 

De gunstige staat van instandhouding van licht beschermde soorten is landelijk 

gezien niet in het geding. Voor deze categorie soorten geldt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen daarom een vrijstelling van de verbodsbepalingen. Licht be-

schermde soorten zijn dan ook niet in het onderzoek voor de planMER overwo-

gen. 

4 . 1 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  b e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  

Hieronder wordt op basis van de hiervoor besproken aspecten een beschrijving 

van de bestaande situatie van natuurwaarden gegeven. 

 

                                                   

 

8 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdata-

bank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en 

zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensau-

toriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op 

www.natuurloket.nl. 

9  Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de Nationa-

le Databank Flora en Fauna wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor er-

varen ecologen om te bepalen of een beschermde soort wat betreft verspreiding wel of 

niet in het plangebied kan voorkomen. 
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L i g g i n g  B e s c h e r m d e  N a t u u r m o n u m e n t e n  r o n d  h e t  p l a n g e b i e d  

 

B e s c h e r m d e  Na t uu r m o n u m e n t e n  

Binnen het bestemmingsplangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten 

gelegen. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan ‘Moerasterrein langs de 
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Bijleveld’ (aanwijzing SN 28 juni 1978 en BN 22 mei 1979). Verder liggen Kame-

rikse Nessen en Schraallanden Utrecht-West in de omgeving van het plange-

bied. Kamerikse Nessen (aanwijzing 18 september 1992) ligt op ruim 4 km af-

stand, ten noordwesten van het plangebied. Schraallanden Utrecht-West (aan-

wijzing 16 april 1992) ligt op ruim 5 km afstand, ten noorden van het 

plangebied. In bovenstaande figuur is de ligging van Beschermde Natuurmonu-

menten weergegeven. De gebieden zijn tevens aangewezen in het kader van 

de EHS. 

De aanwijzing van De Haak en deelgebied Schraallanden langs de Meye (onder-

deel van Schraallanden Utrecht-West), welke eveneens in de omgeving zijn ge-

legen, is met het aanwijzen van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen 

& De Haeck komen te vervallen. 

 

Moerasterrein langs de Bijleveld betreft grotendeels een kleiafgraving waarop 

zich in de loop van de tijd rietland, moerasbos en in botanisch opzicht uiterst 

waardevol halfnatuurlijk grasland ontwikkeld hebben. Het gebied wordt ge-

kenmerkt door soortenrijke begroeiing van halfnatuurlijk grasland, waarin 

zeldzame plantensoorten voorkomen, door natuurwetenschappelijk zeer be-

langrijke, spontaan ontwikkeld moerasbos en door de aanwezigheid van zeer 

zeldzame schimmels in het moerasbos en halfnatuurlijk grasland. De wezenlij-

ke kenmerken betreffen niet alleen de biologische waarden, maar ook de sa-

menstelling van de bodem, welke wordt gevormd door kalkrijke stroomrug-

grond, ontstaan onder invloed van het voormalige riviertje de Bijleveld. Voor 

de aanwezige vegetaties is de grondsamenstelling, met name het voorkomen 

van kalk in combinatie met relatief hoge grondwaterstanden, essentieel. Klei-

ne gedeelten cultuurgrasland vormen door hun ligging een integrerend onder-

deel van het beschermde gebied. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  

De EHS-gebieden binnen en rond het bestemmingsplangebied betreffen relatief 

kleine oppervlakten en liggen vrij versnipperd. In onderstaand figuur (D e t a i l  

K a a r t  8 )  is de ligging van de EHS-gebieden weergegeven. Aan de oostzijde 

grenst het bestemmingsplangebied aan het natuurgebied ‘Moerasterreinen 

langs de Bijleveld’. Zoals uit onderstaand figuur blijkt is dit EHS-gebied en een 

bufferzone van 500 m aangewezen als TOP-gebied. 
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D e t a i l  K a a r t  8  -  N a t u u r  b e h o r e n d  b i j  P r o v i n c i a l e  R u i m t e l i j k e  V e r o r d e n i n g  2 0 1 3  

 

 

Vijverbos 

Avontuur-Natuur 
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Uit het Natuurbeheerplan 2013 komt naar voren dat de kleinere, versnipperd 

gelegen EHS-gebieden binnen het plangebied nog moeten worden omgevormd 

naar een gewenst natuurtype. Het gewenste beheertype van deze gebieden is 

Zoete plas en Kruiden- en faunarijk grasland. Ze zullen in de toekomst voor-

namelijk worden ingericht ten behoeve van ecologische verbindingszones. In 

onderstaand figuur is een detail van de ambitiekaart opgenomen. 

 
D e t a i l  A m b i t i e k a a r t  u i t  N a t u u r b e h e e r p l a n  p r o v i n c i e  U t r e c h t  2 0 1 3  

 

Binnen het bestemmingsplangebied zijn twee bestaande natuurgebieden aan-

gewezen als EHS. Het betreft hier Vijverbos en Avontuur-Natuur. 

 

Tussen Breudijk en de kern Harmelen ligt het Vijverbos. Het bestaat voor een 

groot deel uit essenhakhout en waterpartijen. De meeste waterpartijen in het 
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Vijverbos zijn restanten van de klei- en zandwinning. Daarnaast is er opgaand 

loofbos, grasland en een boomgaard. 

Het gebied is ontstaan nadat rond 1680 klei is afgegraven. Deze klei was voor 

de baksteen- en dakpannenindustrie en werd over de sloten afgevoerd. De vij-

ver is van oorsprong ook een kleiput, maar is in de loop der tijd omgevormd tot 

een waterpartij met fraaie gebogen vormen. Op de drogere delen van de afge-

graven gronden is bos ontstaan. Het gebied lag buiten de dijken en vanwege de 

hoge waterstand was het niet goed bruikbaar als cultuurgrond. In de negen-

tiende eeuw was het Vijverbos daarom in gebruik als lust- en jachtplaats van 

Huize Harmelen. Toen is tevens meer vorm aan het bos gegeven. Het werd een 

park in de Engelse landschapsstijl met slingerende paadjes. Voor de aanleg van 

de nabijgelegen spoorlijn is in het gebied zand gebaggerd. Hierdoor is de wa-

terplas aan de westzijde van het Vijverbos op vele plaatsen wel 5 m diep. 

Sinds 1913 is het Vijverbos aangekocht door Het Utrechtse Landschap. 

Uit het Natuurbeheerplan 2013 komen voor het gebied de volgende categorie-

en beheertypen naar voren: stilstaande wateren, rijke graslanden en akkers, 

droge bossen en cultuurhistorische bossen. 

 

Avontuur-Natuur is een vrij recent op agrarische productiegronden aangelegd 

natuurpark en ligt ten zuidoosten van de kern Harmelen, direct aansluitend op 

de kern van Harmelen. Het natuurpark is 6,5 ha groot en is bedoeld als uit-

loopgebied. Het speciale aan het park is dat de gemeente Woerden het ont-

wikkeld heeft. Het eigendom en beheer zijn later overgedragen aan Staatsbos-

beheer. 

Het gebied bestaat uit schraal grasland en rietland, afgewisseld met elzensin-

gels. Het belangrijke kenmerk van het veenweidegebied, de kleinschaligheid 

van de verkaveling met kavelsloten, is in standgehouden. 

In het gebied liggen wandelpaden en spannende elementen zoals loopbruggen, 

een trekpondje en observatieplekken. Er zijn zowel verharde wandelpaden als 

graspaden aanwezig. 

Uit het Natuurbeheerplan 2013 komen voor het gebied de beheertypen Moeras,  

Nat schraalland en Kruiden- en faunarijkgrasland naar voren. 

 

G r o e ne  c o n t o u r  

Het Kortjaksepad, gelegen aan de oostzijde van het bestemmingsplangebied, 

met een brede zone aan beide zijden is aangewezen als Groene contour. Aan 

weerszijden van het Kortjaksepad staat een rij populieren en het aangrenzend 

gebied betreft agrarisch grasland. 
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A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

 

N a t u u r g eb i e d e n  -  N a tu u r b e h ee r p l a n  

In de bestaande natuurgebieden wordt, op basis van de beheer- en ambitiety-

pen, zoals die zijn vastgelegd in het provinciaal Natuurbeheerplan, een beheer 

gevoerd dat recht doet aan de wezenlijke kenmerken en waarden. 

 

Het beleid voor bestaande natuurgebieden is er op gericht om de bestaande 

waarden te behouden en te versterken. Maatregelen hiervoor zijn onder ande-

re het verhogen van de grondwaterstand, het herstellen van kwelstromen, het 

behouden van open gebieden voor weidevogels, het ontwikkelen van 

(riet)moerasgebieden en het plaatselijk verschralen van gronden. Op basis 

hiervan wordt verwacht dat in de onderzoeksperiode de natuurwaarden in de 

bestaande natuurgebieden in het algemeen worden versterkt. 

 

Enkele gebieden die in het kader van de EHS begrensd zijn als natuur, maar die 

nog niet verworven zijn of zijn ingericht, zijn op de kaart Beheergebied Ambi-

tie aangegeven als nog om te vormen naar natuur. De komende jaren zal het 

areaal aan natuurgebied dan ook gaan toenemen. Door middel van beheeram-

bities is voor een groot deel bepaald wat de gewenste eindsituatie is voor wat 

betreft de ontwikkeling van een gebied. 

4 . 1 . 2   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  a m m o n i a k  

A m m o n i a kb e l e i d  

Het ammoniakbeleid kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland 

met daarnaast aanvullend beleid ter bescherming van kwetsbare gebieden. 

De emissiegerichte benadering heeft gestalte gekregen in het Besluit huisves-

ting ammoniakemissie veehouderij (AMvB-huisvesting). Hierin zijn eisen opge-

nomen ten aanzien van de (maximaal) toegestane ammoniakemissie per dier-

categorie. Grotere bedrijven moeten eerder aan die eisen voldoen en hebben 

een extra taakstelling met betrekking tot de inzet van emissiearme systemen 

(stalsystemen en/of luchtwassers). De verwachting is dat als gevolg van ver-

scherpte wetgeving de ammoniakemissie gaat dalen, waardoor ook de belas-

ting op natuurterreinen afneemt. 

 

Op nationaal niveau is de bescherming van de voor ammoniakdepositie gevoe-

lige bos- en natuurgebieden geregeld in de Wet ammoniak en veehouderij 

(Wav). Er zijn geen zeer kwetsbare gebieden in het kader van de Wav binnen 

of direct rond (> 250 m) het bestemmingsplangebied gelegen. 
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Daarnaast zijn er nog gebieden die op basis van de Nbw 1998 worden be-

schermd. Deze worden als Natura 2000-gebieden aangeduid. Indien ammoniak-

belasting de instandhoudingdoelstellingen van de natuurwaarden van die ge-

bieden bedreigt, kan dat leiden tot vergaande beperkingen ten aanzien van de 

uitbreiding van ammoniakdepositie op die gebieden en daarmee op de uitbrei-

dingsmogelijkheden van veehouderijen nabij die gebieden. 

 

P A S   

Hierbij is van belang dat er zowel door het Rijk als de provincies gewerkt 

wordt aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit houdt onder meer in 

dat de overheid generieke maatregelen neemt om de stikstofdepositie te ver-

lagen en zo de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden op 

termijn te behalen. De uitwerking hiervan ligt deels bij de provincies.  

De ontwerp PAS in inmiddels door de Eerste Kamer goedgekeurd. Het is nog 

onduidelijk wanneer de ontwerp PAS ter inzage wordt gelegd. Mogelijk treedt 

de PAS medio 2015 in werking. Een belangrijke reden voor de lange procedure 

van het PAS vormen de eisen die aan de gebiedsanalyses worden gesteld met 

het oog op de juridische houdbaarheid van de PAS als basis voor de vergun-

ningverlening voor het aspect stikstof. Ook wijzigen er voortdurend nog zaken 

in het PAS rekenmodel Aerius (o.a. depositiecijfers, habitatkaarten), waarop 

de gebiedsanalyses dan weer moeten worden aangepast. 

Rijk en provincies achten zorgvuldigheid bij het vaststellen van de PAS van 

groot belang om problemen bij toestemmingverlening voor projecten later te 

voorkomen. Ook is het noodzakelijk om met alle partijen op een zorgvuldige 

wijze overeenstemming te bereiken over ruimte voor economische ontwikke-

lingen. 

 

D e  co n c e p t - P A S  b e s t a a t  u i t :  

- het systeem en de werking van de programmatische aanpak stikstof, 

met inbegrip van het rekeninstrument AERIUS7 en de herstelstrategieën 

voor stikstofgevoelige habitats; 

- de regels voor het verdelen van ontwikkelingsruimte; 

- de maatregelen die de betrokken partijen afzonderlijk zullen nemen; 

- het beoogde effect van de uit te voeren maatregelen; 

- het monitoringsprogramma; 

- de regels voor bijsturing. 

Op een aantal onderdelen vindt nog nadere invulling en uitwerking plaats. 

Daarom kon in het voorliggend planMER (nog) niet uitgegaan worden van de 

kaders die het PAS biedt voor het bestemmingsplan.  

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  en  r e f e r en t i e s i t u a t i e  a m m o n i a kd e po s i t i e  

Voor de huidige situatie ten aanzien van de ammoniakdepositie is een ver-

spreidingsberekening uitgevoerd met behulp van de pc-applicatie OPS-Pro 4.3 

en gevisualiseerd op kaarten. Dit verspreidingsmodel is gericht op grote gebie-

den en berekent de toe- of afname van ammoniakdepositie.  
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Aangezien in het planMER het voornemen en de alternatieven vergeleken moe-

ten worden met de referentiesituatie, is ook deze in beeld gebracht. Hierbij is 

in de invoergegevens uitgegaan van de uitvoering van het Besluit huisvesting. 

De bijbehorende kaarten zijn hiervoor opgenomen. 

 

A u t o n om e  o n t w i k k e l i n g :  l a nd e l i j k e  a f n a m e   

Ten gevolge van generiek beleid en de op korte termijn in te voeren Program-

matische aanpak Stikstof (PAS) is de verwachting dat de ammoniakdepositie 

gaat dalen. Tussen 2012 en 2013 heeft er daadwerkelijk een forse daling van 

de ammoniakdepositie plaatsgevonden (RIVM, 2014). Als gevolg daarvan wordt 

verwacht dat de kwaliteit van aan schrale omstandigheden gebonden natuur-

typen weer verbetert.       

4 . 1 . 3   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  b e s c h e r m d e  s o o r t e n  

F l o r a -  e n  f a una w e t  

Op basis van de NDFF komt naar voren dat binnen het plangebied verschillende 

beschermde planten- en diersoorten zijn waargenomen. Naast 15 vogelsoorten 

waarvan de nestplaats jaarrond is beschermd, gaat het om zeven vaatplanten, 

vijf zoogdieren, twee vissen, twee amfibieën (zie bijlage 1). Overigens zijn al-

le inheemse vogelsoorten streng beschermd. Hieronder worden de kenmerken-

de soorten van het plangebied besproken. 

 

Een groot deel van het plangebied bestaat uit agrarische graslanden. Door het 

intensieve gebruik zijn de graslanden soortenarm, alleen algemeen voorko-

mende plantensoorten zijn hier aangetroffen. Met name aan de noord-, zuid- 

en zuidwestzijde van het plangebied is het plangebied landschappelijk gezien 

meer open. De graslanden, waar openheid en rust heerst, zijn van waarde voor 

weidevogels, zoals graspieper, grutto, kievit, scholekster, tureluur en veld-

leeuwerik. In het kader van het Natuurbeheerplan 2013 zijn de agrarische ge-

bieden aan de noord- en zuidwestzijde van het plangebied ook aangewezen als 

Weidevogelgebied (zie navolgend figuur). De open gebieden zijn tevens van 

waarde als foerageergebied voor de vleermuissoorten laatvlieger en rosse 

vleermuis, de roofvogelsoort buizerd en de uilensoorten kerkuil en ransuil. 

De sloten en vaarten vormen het leefgebied van vissen, waaronder bittervoorn 

en kleine modderkruiper. 

 

Langs veel wegen en op erven is opgaande beplanting aanwezig. Dit type land-

schap vormt een waardevol foerageergebied voor vleermuissoorten, zoals ge-

wone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Door het beheer van dit type op-

gaande beplanting is het aandeel oude, dikke bomen laag. De aanwezigheid 

van boomholten en -spleten die als verblijfplaats voor vleermuizen kunnen 

dienen, zijn dan ook relatief beperkt. In de opgaande beplanting komen zang-

vogels als winterkoning, heggenmus, koolmees, tuinfluiter, roodborst en zwar-

te kraai voor. 
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In de bebouwing zijn verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Ligboxenstal-

len en werktuigschuren zijn echter over het algemeen niet geschikt als ver-

blijfplaats voor vleermuizen. Gebouwen, en dan met name de oudere gebou-

wen in kernen, geven ook de gierzwaluw en huismus gelegenheid om te neste-

len. In agrarische bebouwing en oude boomgaarden zijn verder nestplaatsen 

(nestkasten) van kerkuil en steenuil te verwachten. 

 

De aanwezigheid van water (foerageergebied) en oude loofbomen (boomhol-

ten) maakt het Vijverbos tot geschikt vleermuisgebied. Voorkomende soorten 

zijn franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laat-

vlieger, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Vanwege het gerichte be-

heer komen binnen de natuurterreinen plantensoorten voor die niet in het om-

liggende (reguliere agrarische) gebied zijn te verwachten. In het Vijverbos 

komt grote keverorchis en daslook vrij algemeen voor.  

 

 
D e t a i l  k a a r t  W e i d e v o g e l g e b i e d  u i t  N a t u u r b e h e e r p l a n  p r o v i n c i e  

U t r e c h t  2 0 1 3  
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In het aan het bestemmingsplangebied grenzende natuurterrein De Kievit zijn 

drie verschillende orchideeën aangetroffen: brede orchis, rietorchis en de 

moeraswespenorchis. In de aan het gebied De Kievit grenzende sloten zijn en-

kele bijzondere, vaak kwel-indicerende waterplanten gevonden. Het gaat on-

der meer om waterdrieblad. Tevens zullen in de natuurterreinen soorten zoals 

boomvalk, buizerd en ransuil in lage dichtheden tot broeden komen. 

 

Ten oosten en westen van de kern Harmelen komt heikikker voor: in de polders 

Breeveld, Haanwijk en Bijleveld. De grootste aantallen zijn te vinden in de 

zuidelijke Polder Breeveld. In de nabijheid bevinden zich zandwindplassen met 

vochtig grasland, voornamelijk gelegen binnen de EHS. 

Rond Harmelen komt verder rugstreeppad voor. De soort plant zich onder meer 

voort in water in de dorpskern. Een belangrijke kernpopulatie lijkt aanwezig te 

zijn op het Landgoed Haarzuilens, dat gelegen is ten oosten van het bestem-

mingsplangebied. 

4 . 1 . 4   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen belangrijke natuurwaarden worden ver-

stoord of zelfs verloren gaan. Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe ont-

wikkelingen de bestaande waarden worden versterkt. Belangrijk hierbij is 

vooral wat de mogelijke consequenties zijn voor de belangrijke natuurgebie-

den en de beschermde soorten. De effecten van het voornemen zijn vergele-

ken met de autonome ontwikkelingen.  

 

In het voornemen wordt ervan uitgegaan dat in het bestemmingsplan onder 

voorwaarden een verdere uitbreiding van de agrarische sector mogelijk zal 

zijn, met name in de melkveehouderij. In een worst-case scenario –alle uit-

breidingsmogelijkheden worden benut- zal daarmee de ammoniakemissie toe-

nemen, ondanks de huidige emissiearme systemen. 

 

V e r z u r i n g  en  v e r m es t i n g  

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen 

zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar 

en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen 

kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materi-

alen aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bron-

nen van verzurende stoffen. De groei en intensivering van de landbouwsector 

heeft geleid tot overmatige toevoer van stikstof en fosfaat (vermesting). Hier-

door verslechterde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlak-

tewater. Vermesting speelt niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via de-

positie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het 

milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuur. De ecologische ef-

fecten van vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de 

verzurende effecten van zwavel en stikstof. De effecten ten gevolge van de 

landbouw, met name intensieve veehouderij, zijn derhalve het grootst. Ook de 
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uitbreidingen in de melkveehouderij kunnen een  bijdrage leveren aan de am-

moniakdepositie.   

 

E f f e c t en  o p  d e  E H S  e n  N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i e d e n  

In onderstaande figuur is de ammoniakdepositie afkomstig van de agrarische 

bedrijven in Harmelen weergegeven in de worst case situatie en de toename 

van de depositie ten gevolge van het voornemen ten opzichte van de referen-

tiesituatie. Omdat de effecten van ammoniak zich over een grote afstand uit-

strekken, kunnen Natura 2000-gebieden (tevens onderdeel van de EHS) nega-

tief worden beïnvloed. In onderstaande figuur is te zien dat ten gevolge van 

het voornemen de depositie in de verder weg gelegen Natura 2000-gebieden 

met 10-50 mol N/ha/jaar toeneemt. Daarmee kunnen negatieve effecten op 

Natura 2000-gebieden optreden. In hoofdstuk 7 (Passende Beoordeling) wordt 

verder ingegaan op de Natura 2000-gebieden.  

 

Ook de overige natuurgebieden en natuurwaarden, zowel binnen als buiten de 

EHS, ondervinden schade van vermesting en verzuring afkomstig uit de land-

bouw, zij het in iets mindere mate dan de schrale en kwetsbare vegetaties in 

de Natura 2000-gebieden. De bossen, waterpartijen en graslanden binnen de 

EHS in Harmelen hebben afhankelijk van het type natuur, te lijden van stik-

stofdepositie. Ook hier leidt dit tot een armere flora en daarmee indirect tot 

een armere fauna. De effecten van het voornemen worden vergeleken met de 

autonome ontwikkeling.   
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Op de bovenstaande kaart is te zien dat de negatieve effecten niet beperkt 

zijn tot specifieke locaties in Harmelen, maar zich uitstrekken in meer, dan 

wel mindere mate over het gehele plangebied en dus ook de gehele EHS om-

vatten. De toename bedraagt in het worst case scenario (maximale planolo-

gische mogelijkheden) ongeveer 200-500 mol N/ha/jaar. Met name schraalland 

en kruiden- en faunarijk grasland is gevoelig voor depositie van stikstof. 

 

Uit het Natuurbeheerplan 2013 komt naar voren dat de kleinere, versnipperd 

gelegen EHS-gebieden binnen het plangebied nog moeten worden omgevormd 

naar een gewenst natuurtype. Het gewenste beheertype van deze gebieden is 

Zoete plas en Kruiden- en faunarijk grasland. Ze zullen in de toekomst voor-

namelijk worden ingericht als ecologische verbindingszones. Ook voor zoete 

plassen is een sterke toename van stikstof negatief, omdat het de waterkwali-

teit in ongunstige zin beïnvloedt. Dit gaat ten koste van de soortenrijkdom van 

zowel waterplanten als waterdieren (-).  

 

Het Vijverbos bestaat voor een groot deel uit essenhakhout en waterpartijen. 

De meeste waterpartijen in het Vijverbos zijn restanten van de klei- en zand-

winning. Daarnaast is er opgaand loofbos, grasland en een boomgaard. Zowel 

de matig voedselrijke kleiplas als de omliggende bosgebieden zijn in mindere 

mate gevoelig voor stikstofdepositie. Het effect van het voornemen op dit na-

tuurgebied is heel gering (0/-).  

  

Avontuur-Natuur is een vrij recent op agrarische productiegronden aangelegd 

natuurpark en bestaat uit schraal grasland en rietland, afgewisseld met elzen-

singels. Het Kortjaksepad, gelegen aan de oostzijde van het bestemmingsplan-

gebied, met een brede zone aan beide zijden is aangewezen als Groene con-

tour. Aan weerszijden van het Kortjaksepad staat een rij populieren en het 

aangrenzend gebied betreft agrarisch grasland. Hier geldt dat stikstofdepositie 

de omvorming naar schraalland of kruiden- en faunarijk grasland negatief be-

invloedt (-).   

 

O v e r i g e  e f f e c t en  o p  d e  E H S   

Er zijn drie bouwvlakken die overlappen met de EHS: Groenendaal 5 en 7, Ap-

pellaan 13 en Appellaan 15. Er zijn verder zeven bouwvlakken die (deels) over-

lappen met de bufferzone van een TOP-gebied. Uitbreiding van deze bouw-

vlakken kunnen in fysieke zin een aantasting van de EHS genereren. Hoewel 

het relatief om een kleine oppervlakte gaat, is er wel sprake van een licht ne-

gatief effect (0/-). Ook de bouwvlakken die in het weidevogelgebied zijn gele-

gen, kunnen bij verdere uitbreiding een licht negatief effect veroorzaken op 

weidevogels (0/-). Het effect wordt als gering ingeschat, omdat rond de be-

staande bouwvlakken toch al een verstoringszone aanwezig is.         

 

E f f e c t en  o p  F l o r a  en  F au n aw e t so o r t en  

In het Vijverbos komen vijf soorten vleermuizen voor: franjestaart, gewone 

dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis 

en watervleermuis. Het is niet waarschijnlijk dat de stikstofdepositie ten ge-
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volge van het voornemen het voorkomen van vleermuizen zal aantasten. Ten 

gevolge van de stikstofdepositie zullen de bodem en het water iets voedselrij-

ker worden. Dit zal echter geen merkbare gevolgen hebben voor de voedselbe-

schikbaarheid (insecten), vliegroutes en verblijfplaatsen (gebouwen en bo-

men). Negatieve effecten op vleermuizen treden derhalve niet op. Dat geldt 

ook voor de soorten die buiten de natuurgebieden voorkomen zoals gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten hebben veelal verblijfplaatsen in 

(agrarische) gebouwen. Stikstofdepositie heeft geen negatief effect op vleer-

muizen in het algemeen (0).  

 

In het Vijverbos komen de beschermde grote keverorchis en daslook voor. In 

het aan het bestemmingsplangebied grenzende natuurterrein De Kievit zijn 

drie verschillende orchideeën aangetroffen: brede orchis, rietorchis en de 

moeraswespenorchis.  Een sterke toename van de stikstofdepositie ten gevolge 

van het voornemen kan een negatief effect hebben op het voorkomen van deze 

soorten: Door verrijking van de bodem treedt verdringing op: algemeen snel 

groeiende soorten verdringende de zeldzamere soorten die aan schralere bo-

dems zijn gebonden. Op genoemde beschermde plantensoorten heeft het 

voornemen een negatief effect (-).  

 

Ten oosten en westen van de kern Harmelen komt heikikker voor: in de polders 

Breeveld, Haanwijk en Bijleveld. De grootste aantallen zijn te vinden in de 

zuidelijke Polder Breeveld. In de nabijheid bevinden zich zandwindplassen met 

vochtig grasland, voornamelijk gelegen binnen de EHS. Een sterke toename van 

stikstofdepositie kan een negatief effect hebben doordat het voortplantings-

water en ook het overig biotoop van de heikikker (heide/schraalland) door eu-

trofiering minder geschikt wordt. Het voornemen kan daarmee een negatief 

effect hebben op de heikikker (-).  

 

Rond Harmelen komt verder rugstreeppad voor. De soort plant zich onder meer 

voort in water in de dorpskern. Een belangrijke kernpopulatie lijkt aanwezig te 

zijn op het Landgoed Haarzuilens, dat gelegen is ten oosten van het bestem-

mingsplangebied. De rugstreeppad plant zich vaak voort in tijdelijke, niet 

permanent waterhoudende poelen. De soort is ook minder gebonden aan voed-

selarme omstandigheden. Deze soort is daardoor minder gevoelig voor stikstof-

depositie. Ook de licht beschermde overige amfibieën zoals meerkikker, bruine 

kikker en gewone pad, die een veel wijder verspreidingsgebied hebben in het 

landelijk gebied, zijn wat minder gevoelig voor stikstofdepositie. Op deze 

soorten heeft het voornemen geen tot een licht negatief effect (0/-).   

 

De sloten en vaarten vormen het leefgebied van vissen, waaronder beschermde 

soorten als bittervoorn en kleine modderkruiper. Ten aanzien van waterkwali-

teit is vaak fosfaat de meest kritische factor. Een hoge depositietoename van 

stikstof, waarvan in het voornemen sprake is, kan echter ook de waterkwaliteit 

negatief beïnvloeden en daarmee een negatief effect hebben op kleine mod-

derkruiper en bittervoorn (-).   
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Een groot deel van het plangebied bestaat uit agrarische graslanden. Door het 

intensieve gebruik zijn de graslanden soortenarm, alleen algemeen voorko-

mende plantensoorten zijn hier aangetroffen. Met name aan de noord-, zuid- 

en zuidwestzijde van het plangebied is het plangebied landschappelijk gezien 

meer open. De graslanden, waar openheid en rust heerst, zijn van waarde voor 

weidevogels, zoals graspieper, grutto, kievit, scholekster, tureluur en veld-

leeuwerik. In het kader van het Natuurbeheerplan 2013 zijn de agrarische ge-

bieden aan de noord- en zuidwestzijde van het plangebied ook aangewezen als 

Weidevogelgebied. De open gebieden zijn tevens van waarde als foerageerge-

bied voor de vleermuissoorten laatvlieger en rosse vleermuis, de roofvogel-

soort buizerd en de uilensoorten kerkuil en ransuil. De graslanden zijn relatief 

soortenarm. Stikstofdepositie zal de omvorming naar schralere vegetaties wel 

kunnen belemmeren, maar geen of nauwelijks effect hebben op de genoemde 

fauna. Het leef- en foerageergebied voor vogels en vleermuizen zal door het 

voornemen niet of nauwelijks worden beïnvloed. Er zal  geen effect van bete-

kenis optreden op weidevogels en vleermuizen (0).     

 

Langs veel wegen en op erven is opgaande beplanting aanwezig. Dit type land-

schap vormt een waardevol foerageergebied voor vleermuissoorten, zoals ge-

wone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger. In de opgaande beplanting ko-

men zangvogels als winterkoning, heggenmus, koolmees, tuinfluiter, roodborst 

en zwarte kraai voor. In de bebouwing zijn verblijfplaatsen van vleermuizen 

aanwezig.  Gebouwen, en dan met name de oudere gebouwen in kernen, geven 

ook de gierzwaluw en huismus gelegenheid om te nestelen.  

In agrarische bebouwing en oude boomgaarden zijn verder nestplaatsen (nest-

kasten) van kerkuil en steenuil te verwachten. Tevens zullen in de natuurter-

reinen soorten zoals boomvalk, buizerd en ransuil in lage dichtheden tot broe-

den komen. Ook voor de hierboven genoemde functies (foerageer-, verblijfs- 

en broedgelegenheden) geldt dat deze niet merkbaar door een forse toename 

van stikstofdepositie beïnvloed zullen worden. Genoemde gebieden en functies 

zijn niet of nauwelijks gevoelig voor stikstofdepositie (0).  

 

O v e r i g e  e f f e c t en  

 

S c ha a l v e r g r o t i n g  i n  d e  l a nd b o uw   

Een verdere schaalvergroting van de grondgebonden landbouw zal leiden tot 

een doelmatiger gebruik van de agrarische productiepercelen waardoor een 

verdere kavelvergroting en uniformering van de percelen zal plaatsvinden. De 

aanwezige soortenrijkdom in het agrarisch gebied kan hierdoor wat afnemen. 

Gezien de grootte van de huidige bedrijven, de geboden uitbreidingsruimte en 

het feit dat schaalvergroting in het plangebied van Harmelen beperkt zal zijn, 

is het effect hooguit licht negatief (0/-). Sloop van oudere agrarische bebou-

wing kan verder negatieve effecten hebben op verblijfplaatsen van vleermui-

zen en huismus. Er zal bij sloop van oude bebouwing altijd nader Flora- en 

faunawet-onderzoek dienen plaats te vinden.   
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K l e i n s ch a l i g  k a m p e r en    

Onder voorwaarden is in het buitengebied van Harmelen kleinschalig kamperen 

mogelijk. Dit geldt voor de meeste bestemmingen met ten hoogste 25 kam-

peermiddelen per agrarisch bedrijf. De mogelijkheden voor het kleinschalig  

kamperen liggen echter niet in Natura 2000-gebieden en niet binnen de EHS. 

Indien deze locaties dicht tegen waardevolle natuurgebieden aan zijn gelegen, 

kunnen ze in beperkte mate negatieve effecten veroorzaken op verstoringsge-

voelige fauna. Doordat het in natuurgebieden drukker wordt, kan dit negatieve 

gevolgen hebben voor sommige soorten broedvogels (met name grondbroeders) 

en zoogdieren. Dit doet zich vooral voor als de toegankelijkheid van natuurge-

bieden groot is en de dichtheid aan paden, vergeleken met de schaal van het 

gebied, hoog is. In het buitengebied van Harmelen kan worden gesteld dat er 

hooguit licht negatieve effecten ten gevolge van de mogelijkheden voor klein-

schalig kamperen op zullen treden. 

 

In de natuurgebieden van Harmelen die goed ontsloten zijn, komt relatief wei-

nig verstoringsgevoelige fauna voor. Het is ook niet te verwachten dat het in 

de bestaande natuurgebieden zoals Vijverbos en Avontuur-Natuur ten gevolge 

van de mogelijkheden voor kleinschalig kamperen erg veel drukker gaat wor-

den. Van belang is dat er ten behoeve van het kleinschalig kamperen geen 

nieuwe recreatieve infrastructuur aangelegd wordt. Dat is niet het geval. Een 

negatief effect doet zich derhalve niet of hooguit in geringe mate voor (0/-).   

 

Wel gevoelig voor verstoring zijn de weidevogelgebieden. Deze zijn echter niet 

in hoge mate voor het publiek ontsloten. De rust in deze gebieden is daardoor 

voldoende gewaarborgd. Dat het op de bestaande wegen en paden iets drukker 

wordt, heeft geen dan wel een heel gering effect (0/-).         

  

De effecten van het kleinschalig kamperen op Natura 2000-gebieden worden 

beschreven in hoofdstuk 7. 

4 . 1 . 5   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel zijn de beoordeling van het alternatief worst case 

bestemmingsplan en het voornemen (= voorontwerpbestemmingsplan) weerge-

geven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, wei-

devogelgebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde  
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soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De effecten van stikstof op Flora- en faunawetsoorten zijn alleen negatief voor 

enkele specifieke soorten (bijvoorbeeld vissen, orchideeën). Effecten op wei-

devogels treden niet op. De effecten van het kleinschalig kamperen op de na-

tuur (EHS en Flora- en faunawetsoorten) zijn nihil tot licht negatief.    

4 . 1 . 6   

M a a t r e g e l e n  

Zowel op EHS als op Flora- en faunawetsoorten worden negatieve effecten van 

betekenis vooral veroorzaakt door stikstofdepositie. Eutrofiëring door stikstof-

depositie kan worden bestreden met verschralend beheer, dat kan bestaan uit 

maaien en afvoeren of begrazen in een dag-nachtregiem (opstallen). Dit zijn 

bij uitstek mitigerende maatregelen. Vernatten heeft een verdunnend effect 

en wanneer voldoende waterverloop beschikbaar is, kan doorstroming ook voor 

het afvoeren van mineralen zorgen. Hiermee kan een toename in de stikstof-

depositie enigszins worden gecompenseerd. Een sterke mitigerende werking 

gaat uit van maatregelen die elders worden getroffen om de stikstofuitstoot 

terug te dringen. Tenslotte is maar een klein deel van de berekende depositie 

daadwerkelijk uit het plangebied afkomstig. Het PAS-beleid zet zwaar in op 

een autonome afname en lokale maatregelen. Lokaal kunnen de best beschik-

bare technieken worden toegepast om stikstofmissie te beperken. Daarbij gaat 

het niet alleen om de wettelijk verplichte mogelijkheden, maar ook om lucht-

wassers en aanverwante methoden. Met de best beschikbare technieken kan 

de stikstofemissie aan de bron, enigszins worden beteugeld. 

4 . 1 . 7   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen belangrijke leemten in de kennis vastge-

steld. Ten aanzien van onzekerheidsmarges kan het volgende worden opge-

merkt:   

 

G r o e i  v e eh o u d er i j e n  

Ten aanzien van de uitbreiding van de landbouw is in de alternatieven een 

aanname gedaan van de groei van de omvang van veehouderijen. In de praktijk 

zullen hier vele varianten op bestaan. Tevens is een inschatting gemaakt van 
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de autonome ontwikkeling. Dergelijke aannames en inschattingen bevatten 

een ruime onzekerheidsmarge.  

 

S t i k s t o f  

Bij de modelberekeningen voor depositie van stikstof bestaat er een zekere 

onzekerheidsmarge. Onbekend is hoe groot deze marge precies is.  Voor de ef-

fecten van de uitbreiding van de landbouw is de keuze voor het type stalsys-

teem van groot belang. Afhankelijk van het type stalsysteem kan de emissie 

van ammoniak, geur en fijn stof worden bepaald. Omdat er veel verschillende 

stalsystemen beschikbaar zijn, zijn er ook veel mogelijkheden om de emissie 

van ammoniak, geur en fijn stof te beïnvloeden. Vanuit de wetgeving (Besluit 

huisvesting) worden eisen gesteld aan de maximale ammoniakemissie van stal-

systemen. Voor de berekeningen in het MER is ervan uitgegaan dat in de toe-

komstige situatie hetzelfde stalsysteem wordt gebruikt als in de huidige situa-

tie, zolang het stalsysteem voldoet aan het Besluit huisvesting. In veel gevallen 

kan ook met een andere configuratie van stalsystemen worden voldaan aan 

wettelijke vereisten. Wanneer sprake is van een concrete uitbreiding van een 

veehouderij, zal in meer detail gekeken moeten worden naar de gewenste 

stalsystemen. Er kan bijvoorbeeld met luchtwassers meer gedaan worden dan 

alleen de wettelijke vereisten. Uiteindelijk zijn er veel componenten van be-

lang voor de daadwerkelijke emissie van ammoniak, geur en fijn stof. Daarbij 

gaat het bijvoorbeeld ook om diervoeding, afvoer van mest, het al dan niet 

drogen van mest, dieraantallen, ventilatie en locatie en hoogte van emissie-

punten. Ook van belang voor de werkelijke emissies zijn het onderhoud en het 

beheer van stalsystemen, en is niet voor ieder stalsysteem zeker dat ze in de 

praktijk precies werken zoals de bedoeling is. Tot slot is het PAS beleid van be-

lang. Het ligt in de verwachting dat bij de implementatie van het definitieve 

PAS, er meer uitbreidingsruimte voor veehouderijen ontstaan. Het is voorals-

nog onduidelijk wanneer de PAS wordt vastgesteld en wat daar dan de gevol-

gen van zullen zijn in Harmelen. 

4 . 2   

L a n d s c h a p  

Het voornemen is wat betreft het landschap op basis van de volgende kenmer-

ken beoordeeld: 

 Effecten op de structuur van het landschap, en; 

 Effecten op andere landschapswaarden, bepaald op basis van de gebieds-

karakteristieken. 

4 . 2 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  
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Het buitengebied Harmelen bestaat uit twee landschapstypen
10

:  

- Het oeverwallenlandschap, en:  

- Het veenweidelandschap. 

Het veenweidelandschap kent een onderverdeling in deelgebieden met ontgin-

ningslinten en een deelgebied dat versnipperd is door infrastructurele lijnen 

(zie kaart).  

 
L a n d s c h a p p e l i j k e  d e e l g e b i e d e n  b u i t e n g e b i e d  H a r m e l e n  ( r o d e  c o n -

t o u r ) :  

-  H e t  o e v e r w a l l e n l a n d s c h a p  m e t  d i j k l i n t e n  e n  k e r n e n  ( 1 )   

-  H e t  g a a f  v e e n w e i d e l a n d s c h a p  m e t  o n t g i n n i n g s l i n t e n  ( 2 ) ,  v e r -

s n i p p e r d  ( 3 )  

 

B e s c h r i j v i n g  l a n d s ch a p p e l i j k e  d e e l g e b i ed e n  

 

L a n d s c ha p s k a r a k te r i s t i e k  o e v e r w a l l e n l a nd s c ha p  m e t  d i j k -

l i n t e n  e n  k e r n e n  

Vanwege de hoge en droge omstandigheden vormen de oeverwallen aan de 

Oude Rijn van oudsher een gunstige vestigingsplaats. Op de oeverwallen is dan 

ook de hoogste bebouwingsconcentratie aanwezig met een mix van functies. 

De bebouwing is gelegen in kernen met bebouwingslinten als uitlopers richting 

het buitengebied. Duidelijk herkenbaar zijn de kern Harmelen, het bedrijven-

terrein Putkop en de glastuinbouw in de Harmelerwaard. Allen grenzend aan 

de Oude Rijn. De oeverwallen zijn vanwege hun gunstige vestigingsomstandig-

heden rijk aan cultuurhistorie. Grenzend aan de kern Harmelen is bijvoorbeeld 

Huize Harmelen gelegen (voormalig kasteel). 

 

                                                   

 
10

 Landschapsontwikkelingsplan Woerden (Brons + partners landschapsarchitecten bv, 2011). 
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De mix van functies zorgt voor een zeer gevarieerde invulling en gebruik van 

het landschap, waardoor er sprake is van een relatief kleinschalig landschap. 

Naast de bebouwing bestaat het landschap met name uit weilanden, boom-

gaarden en kleine bospercelen (zoals het Vijverbos). De verkavelingsrichting 

van de percelen staat veelal haaks op de loop van de Oude Rijn en hoofdwater-

lopen. De maat van de percelen (diepte en breedte) varieert daarbij. Tussen 

de open weilanden, bebouwing en boomgaarden zijn waardevolle doorzichten 

richting het open landschap aanwezig. 

 

Voor wat betreft de boomgaarden geldt dat de gemeente de bestaande hoog-

stamboomgaarden als landschappelijk karakteristiek beschouwd. De gemeente 

acht daarom het behouden en goed beheren van bestaande (hoogstam-)-

boomgaarden als belangrijk en streeft naar nieuwe aanplant van fruitbomen op 

de oeverwallen van de Oude Rijn om op deze wijze de landschapskarakteristiek 

terug te brengen. 

 

L a n d s c ha p s k a r a k te r i s t i e k  g a a f  v ee n w e i d e l a n d s c ha p  m e t  

o n t g i nn i n g s l i n t e n  

Het veenweidelandschap bestond ooit uit een laagveenmoeras. Tegenwoordig 

heeft het gebied een zeer hoge cultuurhistorische betekenis vanwege de groot-

ste aaneengesloten Hollands-Utrechtse cope-ontginnningen. Een 'cope' is een 

overeenkomst (of contract) om een gebied (perceel) te mogen ontginnen en 

stamt uit de 12e en 13e eeuw. De gebiedsnamen (en bebouwingslinten) verwij-

zen hier nog naar, zoals de Reijerscop, Gerverscop en Teckop. 

 

Herkenbaar zijn de bebouwingslinten die in deze cope-ontginningen gelegen 

zijn. Op de kop van de percelen zijn de erven gelegen, met opstrekkende 

smalle percelen naar achteren. Het natte karakter is duidelijk herkenbaar aan 

de brede weteringen, sloten, vele bruggetjes en natte boomsoorten (o.a. wil-

gen). De ontginningslinten hebben een groen karakter door de rijke hoeveel-

heid beplanting aan de linten en op de erven. De historische bebouwingslinten 

maken onderdeel uit van de cultuurhistorische waarden. 

 

De Polder Gerverscop geldt als schoolvoorbeeld van de cope-ontginning omdat 

in deze polder de maatvoering klopt met het gehanteerde ontginningsprincipe. 

De gemeente wenst dit relatief gave exemplaar als geheel te beschermen te-

gen ontwikkelingen die de duidelijkheid en de voorbeeldwaarde van deze pol-

der teniet kunnen doen. Het bebouwingslint mag niet verdicht worden en er 

moet heel voorzichtig worden omgegaan met het uitbreiden van erven het ach-

terland in. 

 

Voor het overige geldt dat de ontginningslinten op grote afstanden van elkaar 

zijn gelegen (tot wel 2,5 km), waardoor er sprake is van een grote openheid. 

Veel houtsingels zijn verdwenen, waardoor de openheid en vergezichten in 

omvang zijn toegenomen. Incidenteel zijn langs de perceelsgrenzen nog hout-

singels en bomengroepjes aanwezig. 
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Dijken en kades vormen herkenbare structuurlijnen die de ontginningen afba-

kenen. Deze dijken en kades liggen hoger in het landschap, waardoor deze 

vanaf de lager gelegen open veenweidegebieden goed zichtbaar zijn. Voor-

beelden hiervan zijn: de Hollandse Kade en de Breudijk/Rijndijk. 

 

L a n d s c ha p s k a r a k te r i s t i e k  g a a f  v ee nw e i d e l a n d s c ha p ,  v e r -

s n i p p e r d  

Dit deelgebied heeft van oorsprong dezelfde waarden vergeleken met de ande-

re deelgebieden van het gaaf veenweidelandschap, zoals de kenmerkende ver-

kaveling van de percelen en de openheid. Echter, door verschillende infra-

structurele lijnen, zoals de spoorlijn, is deze openheid sterk versnipperd ge-

raakt. Openheid en vergezichten zijn nog aanwezig, maar deze zijn relatief 

klein in vergelijking met de overige deelgebieden van het veenweideland-

schap. 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

Het buitengebied Harmelen maakt onderdeel uit van het Groene Hart. Het be-

houden, herstellen en ontwikkelen van kernkwaliteiten, zoals landschappelijke 

diversiteit, het veen(weide) karakter, de openheid, rust en stilte is dan ook 

een belangrijke opgave
11

. Op basis hiervan worden wijzigingen in het landschap 

niet op grote schaal verwacht. De autonome ontwikkeling is dan ook overeen-

komstig de bestaande situatie. 

4 . 2 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Een verplicht onderdeel van een planMER is het in beeld brengen van de moge-

lijke effecten op het landschap van de maximale uitbreidingsmogelijkheden tot 

1,5 ha die het bestemmingsplan Harmelen biedt, voor bestaande melkveehou-

derijen en één intensieve veehouderij. Door de geboden ontwikkelingsruimte 

voor agrarische erven kunnen landschapswaarden aangetast worden of sterker 

onder druk komen te staan. De milieueffecten worden per deelgebied toege-

licht: 

1. Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen (nr. 1); 

2. Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten (nr. 2); 

3. Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd (nr 3). 

 

    

                                                   

 
11 Landschapsontwikkelingsplan Woerden (Brons + partners landschapsarchitecten bv, 2011). 
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1 .  H e t  o ev e r w a l l en l a n d s c h ap  m e t  d i j k l i n t en  e n  k e r n e n  

- Licht negatief tot neutrale effecten op het dijklint Breudijk 

De Breudijk dient herkenbaar te blijven als bebouwingslint met een afwisseling 

in besloten en open ruimten. Daarbij zijn de zichtlijnen richting het veenwei-

degebied waardevol. Ter hoogte van de Vijverbos bestaat de Breudijk met na-

me uit woonbebouwing. Hier is geen sprake van een negatief effect op de 

landschapswaarden en kan het effect als neutraal beoordeeld worden.  

Echter, ten noorden van de spoorlijn verandert het karakter van woonbebou-

wing aan de Breudijk, richting agrarische bebouwing. Deze erven kunnen een 

wezenlijke schaalsprong maken waardoor openheid, zichtlijnen en de herken-

baarheid van de verkavelingsrichting mogelijk onder druk komen te staan. Dit 

kan resulteren in een negatief effect op de landschapswaarden. 

 

- Negatieve effecten op het natuurgebied Vijverbos 

Rondom het Vijverbos, een beschermd natuurgebied, zijn voornamelijk glas-

tuinbouwbedrijven gelegen, die nog een uitbreidingsmogelijkheid hebben. De 

uitbreidingsmogelijkheden gaan niet zozeer ten koste van landschapselemen-

ten, maar zorgen wel voor extra lichtverstrooiing. Het effect is dan ook licht 

negatief. De agrarische erven hebben een gering effect op de landschapswaar-

de van de Vijverbos. 

 

De oeverwallen kenmerken zich door een menging van functies en een klein-

schalige opzet van het landschap. In dit deelgebied zijn dan ook relatief weinig 

agrarische erven gelegen, waarvan het merendeel een geringe omvang heeft. 

Het grootste effect op de landschapswaarden is te verwachten in het noord-

oosten aan de Breudijk. Hier is echter ook een kwaliteitswinst te behalen, on-

der voorwaarde van een goede landschappelijke inpassing van het gehele erf. 

In zijn totaliteit wordt het effect op het oeverwallenlandschap als neutraal 

beoordeeld. 

 

2 .  H e t  g aa f  v e en w e i d e l a n d s ch a p  m e t  o n t g i n n i n g s l i n t en  

- Negatieve effecten op de polder Reijerscop 

Ten zuiden van de A12, aan het ontginningslint Reijerscop zijn vele agrarische 

erven gelegen. De gemiddelde omvang van deze erven ligt tussen de 0,5-1 ha, 

waardoor er nog veel ruimte voor ontwikkeling van de erven aanwezig is. Dit 

kan een grote weerslag hebben op de doorzichten vanaf het ontginningslint 

richting het open veenweidelandschap, maar ook op de karakteristieke uiting 

van de cope-ontginningen (het Middeleeuwse copelandschap
12

). Deze zijn zeer 

herkenbaar door de opstrekkende, smalle percelen naar achteren. Het erf 

dient zich in de diepte van het perceel te ontwikkelen, zonder de verkave-

lingsstructuur aan te tasten. Hierdoor komt de bebouwing echter ook verder 

van het (groene) ontginningslint af te liggen, hetgeen ongewenst is. Het effect 

wordt als negatief beoordeeld. 

                                                   

 
12

 Tastbare Tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (2005). 
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- Negatieve effecten op de polder Gerverscop en de polder Breudijk 

Ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Woerden is er sprake van twee ontgin-

ningslinten met agrarische erven: de Gerverscop (in de polder Gerverscop) en 

de Wildveldseweg (in de polder Breudijk). Opvallend is dat de landschappelijke 

waarden overeenkomen met de polder Reijerscop, maar dat in dit gebied de 

omvang van de erven aanzienlijk groter is. Gemiddeld hebben de erven een 

omvang van 1-1,5 ha. Dat betekent dat ten opzichte van de huidige situatie 

nog slechts een beperkte uitbreiding/schaalvergroting van de erven kan plaats-

vinden. Het effect op de landschapswaarden is daardoor ook aanzienlijk min-

der dan het geval is in de polder Reijerscop. Desondanks laat de karakteristiek 

van de cope-ontginningen weinig ontwikkelingsruimte toe, zonder deze in zijn 

waarde aan te tasten. De kenmerkende smalle percelen staan maar een be-

perkte breedte van het erf toe, zonder het slotenpatroon aan te tasten. Naast 

de kenmerkende cope-ontginningen, is dit gebied waardevol vanwege de open-

heid, rust en stilte (stiltegebied Kockengen/Teckop
13

). Het effect wordt als 

negatief beoordeeld. 

 

Het gaaf veenweidelandschap is met name herkenbaar aan de cope-

ontginningen en de openheid en vergezichten. Uit de beschrijving van de land-

schapskarakteristiek blijkt dat er waarde gehecht wordt aan de openheid en 

vergezichten. Bebouwing dient zich dan ook uitsluitend aan de ontginningslin-

ten te manifesteren, waarbij het groene karakter van deze ontginningslinten 

behouden dan wel versterkt dient te worden. Ondanks dat het effect op de 

landschapswaarden niet overal even zwaar wegen, kan in zijn algemeenheid 

geconcludeerd worden dat een uitbreiding of schaalvergroting altijd een nega-

tief effect heeft. De nieuwe bebouwing komt verder van het ontginningslint te 

liggen en/of tast de structuur van de karakteristieke cope-ontginningen aan. 

Het effect wordt dan ook als negatief beoordeeld. 

 

3 .  H e t  g aa f  v e en w e i d e l a n d s ch a p ,  v e r sn i pp er d  

- Neutrale effecten op de polder Haanwijk  

In de polder Haanwijk is nog sprake van een relatief grote openheid en van 

vergezichten. De meeste bebouwing is aan het ontginningslint Haanwijk gele-

gen. Dit lint bestaat voornamelijk uit woonbebouwing. De agrarische erven die 

aan dit lint gelegen zijn hebben vanwege hun ligging en huidige omvang een 

minimaal effect op de landschapswaarden van de polder. De percelen zijn rui-

mer opgezet dan het geval is in de polders Reijers- en Gerverscop. Hierdoor 

staat er geen druk op de aantasting van het verkavelingspatroon en is het ef-

fect op de openheid minimaal. Het effect wordt als neutraal beoordeeld. 

 

- Neutrale effecten op de polder Bijleveld 

De versnippering van de openheid is goed terug te zien aan de uitstraling van 

de polder Bijleveld. Een groot deel van de openheid is verloren gegaan door de 

                                                   

 
13

 Provinciale milieuverordening 2013. 
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ontwikkeling van de A12. Aan de Utrechtsestraatweg (N198) zijn nog enkele 

agrarische erven gelegen die een schaalsprong kunnen maken. Vanwege de 

ruimer opgezette percelen heeft dit niet direct een negatief effect op het ver-

kavelingspatroon of de openheid. Het effect wordt als neutraal beoordeeld. 

 

In dit deelgebied zijn relatief weinig agrarische erven gelegen. De erven zijn 

hoofdzakelijk aan bebouwingslinten gelegen, ten westen en oosten van de kern 

Harmelen. Doorzichten vanaf de bebouwingslinten richting het open veenwei-

delandschap zijn hier belangrijk. Vanwege de ligging van de agrarische erven is 

het effect op deze doorzichten en de openheid minimaal. Het totale effect 

wordt als neutraal beoordeeld. 

4 . 2 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling 

van de effecten van schaalvergroting van agrarische bedrijven op de kernkwali-

teiten weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 

Landschappelijk deelgebied 

  

Effecten op de  

landschapswaarden 

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

o 

 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

-  

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

o 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (o), positief (+), zeer positief 

(++) ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

T a b e l :  S a m e n g e v a t  o v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen 

 Effecten op kernkwaliteiten landschap 

 

-/0 

 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

4 . 2 . 4   

M a a t r e g e l e n  

In algemene zin hebben uitbreidingen en schaalvergrotingen van erven een ne-

gatief effect op de landschapswaarden (zoals openheid).  

Bij afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van agrarische 

bedrijven kunnen echter eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpas-

sing van het erf of aan de situering van bebouwing. Daarmee wordt de schaal-

vergroting beter ingepast en wordt het negatieve effect verzwakt. Hiertoe zijn 

de nodige voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan. Met goede voor-
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waarden van een goede landschappelijke inpassing van het gehele erf is plaat-

selijk een sterke kwaliteitswinst van de landschapswaarden te behalen. 

Per landschappelijk deelgebied kan daarover het volgende worden opgemerkt: 
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1. Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

- Maatregelen aan het dijklint Breudijk  

In het noordoosten aan de Breudijk kunnen uitbreidingen en schaalsprongen 

van agrarische erven een aanzienlijk effect hebben op de landschapswaarden. 

Echter, in de huidige situatie zijn de agrarische erven vrijwel ‘kaal’ in het 

landschap gelegen, vanwege het ontbreken van voldoende erfbeplanting. In-

dien een uitbreiding gepaard gaat met een goede landschappelijke inpassing 

van het gehele erf, kan hier kwaliteitswinst geboekt worden. Door een zachte-

re overgang te realiseren van het erf richting het landschap, door middel van 

beplanting, neemt de herkenbaarheid van openheid, zichtlijnen en de verkave-

lingsrichting toe. 

 

- Maatregelen rondom het natuurgebied Vijverbos 

De uitbreiding van de glastuinbouw rondom het natuurgebied het Vijverbos 

heeft niet direct een negatief effect op het kleinschalige karakter van het ge-

bied, maar zorgt echter wel voor meer lichtverstrooiing. Vanwege de korte af-

stand tot het natuurgebied is dit landschappelijk niet op te lossen. Het effect 

blijft dan ook negatief. 

 

2. Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

- Maatregelen in de polder Reijerscop 

Met een goede landschappelijke inpassing van het gehele erf, kan het groene 

karakter van de ontginningslinten een kwaliteitsimpuls krijgen. Echter, door 

het aantal agrarische erven aan het relatief kleinschalige ontginningslint, blijft 

het mogelijke negatieve effect op de herkenbaarheid van de cope-

ontginningen en de waardevolle doorzichten groot. De beoordeling blijft dan 

ook negatief. 

 

- Maatregelen in de polder Gerverscop en de polder Breudijk 

In de huidige situatie hebben de agrarische erven al een aanzienlijke omvang. 

Over het algemeen is er sprake van voldoende erfbeplanting, waardoor het 

groene karakter van de ontginningslinten goed afleesbaar is. Bij het land-

schappelijk inpassen van nieuwe ontwikkelingen op het erf, kan deze kwaliteit 

behouden dan wel versterkt worden, waardoor het effect als neutraal kan 

worden beoordeeld. 

 

3. Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

- Maatregelen in de polder Haanwijk 

De huidige erven hebben weinig erfbeplanting, waardoor de bebouwing rede-

lijk beeldbepalend is. Bij een uitbreiding van het erf zal deze beeldbepalend-

heid toenemen. Het landschappelijk inpassen van het gehele erf, door middel 

van erfbeplanting, kan een flinke kwaliteitswinst betekenen. Deze kwaliteits-

winst geldt met name voor de uitstraling van het ontginningslint Haanwijk en 

de doorzichten richting de open polder. 
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- Maatregelen in de polder Bijleveld 

De huidige erven hebben weinig erfbeplanting, waardoor de bebouwing rede-

lijk beeldbepalend is. Bij een uitbreiding van het erf zal deze beeldbepalend-

heid toenemen. Het landschappelijk inpassen van het gehele erf, door middel 

van erfbeplanting, betekent een kwaliteitswinst. Echter, vanwege de positie 

van de agrarische erven heeft deze kwaliteitswinst een zeer plaatselijk effect. 

De meerwaarde voor het gehele bebouwingslint is dus beperkt. De beoordeling 

blijft dan ook neutraal. 

4 . 2 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het landschap geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor 

een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

Het voornemen is wat betreft de cultuurhistorie op basis van de volgende 

kenmerken beoordeeld: 

- effecten op de structuur van het landschap (als cultuurhistorische waar-

de), en; 

- effecten op andere cultuurhistorische elementen/objecten. 

4 . 3 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  en  a u t o n o m e  o n tw i k ke l i n g  

Naast de landschapswaarden is er sprake van cultuurhistorische waarden in het 

buitengebied Harmelen. Deze cultuurhistorische waarden kunnen zeer uiteen-

lopend van schaal zijn. Op kleine schaal gaat het dan over (resten van) kaste-

len/landgoederen, een voormalig klooster, monumentale bomen, agrarische en 

niet-agrarische monumenten en gemalen
14

. De ontginningslinten in het veen-

weidelandschap zijn cultuurhistorisch en landschappelijk van grote waarde. In 

de linten liggen vele agrarische monumenten en oude elementen die herinne-

ren aan het landelijk leven van (meer dan) een eeuw geleden. In elke polder 

heeft een molen gestaan, waarvan nog enkele bewaard gebleven zijn. Een 

fraai en intact landschap kan een hoge cultuurhistorische waarde hebben, zo-

als de cope-ontginningen en het natuurgebied het Vijverbos (ontstaan uit klei-

winning). De polders in het buitengebied Harmelen maken bovendien onder-

                                                   

 
14 Tastbare Tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (2005). 
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deel uit van het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Tevens 

zijn er vondsten in het buitengebied gevonden van de Romeinse limesweg 

rondom het tracé van de Leidsche- / Oude Rijn
15

. 

 

H i s t o r i s ch - g eo g r a f i s c h e  w a a r d e n  

In het plangebied liggen verschillende polders elk met hun eigen ontstaansge-

schiedenis en beeldkwaliteit.  

 

B r e u d i j k  

De Breudijk loopt vanaf de Putkop in de richting van kasteel de Haar (gemeen-

te Utrecht) en is één van de oudste doorgaande landwegen in het gebied. De 

Breudijk is van oorsprong een agrarisch bebouwingslint, aangelegd ten noorden 

van de oeverwal van de Oude Rijn. Deze stroomrug vormde de noordelijke 

grens van het Romeinse Rijk. In de Middeleeuwen is de polder Breudijk ont-

gonnen door de noordwaartse strokenverkaveling. Aan de zuidzijde van de 

stroomrug zijn klei en zand afgegraven, waardoor vijvers ontstonden (Het Vij-

verbos). 

 

Het zijn met name de infrastructurele ingrepen als de spoorweg, spoorwegver-

breding en de weinig gave staat van de (zuid)west zijde van de Breudijk, die 

sterk afbreuk doen aan de beeldkwaliteit. De cultuurhistorische gebouwen, 

spelen een belangrijke rol in de positieve ervaring van het beeld.  

 

G e r v e r s c o p  

De polder Gerverscop ligt in het noorden van het plangebied en is één van de 

mooiste voorbeelden van een gave cope-ontginning. De beeldkwaliteit van de 

Gerverscop wordt met name bepaald door de hoge gaafheid en de zeldzaam-

heid van de structuur en de architectuur van de hoge architectuurhistorische 

waarde van de beelddragers. Naast de weg 'Gerverscop' ligt de gelijknamige 

wetering. Deze vormde de ontginningsbasis met als achtergrens de Hollandse 

kade. De keurige copen van 1250 m diep en 155 m breed tekenen zich gaaf af.  

Gerverscop is van oorsprong een agrarisch bebouwingslint, aangelegd op de 

Middeleeuwse ontginningsdijk. Het agrarische karakter is aangetast door de 

bouw van nieuwe, niet traditionele agrarische bedrijven en door de bouw van 

burgerwoningen sinds 1950. de agrarische bebouwing stamt voor het meren-

deel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Opvallend is de homoge-

niteit in materiaalgebruik. Dit staat in contrast met de grote diversiteit in 

bouwtypen en hoofdvormen.  

Gerverscop liep vroeger door tot aan de Breudijk. In 1855 werd de spoorlijn 

Utrecht / Rotterdam in gebruik genomen waardoor de polder in tweeën werd 

gesneden. In 1869 werd de spoorlijnverbinding tussen Harmelen en Breukelen 

in gebruik genomen. De Wildveldseweg werd hierdoor afgesneden tot een 

doodlopende weg.  

 

                                                   

 
15 Limesweg (DS,2009). 
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H a a n w i j k  

De polder Haanwijk ligt ten westen van Harmelen aan de zuidkant van de Oude 

Rijn. Haanwijk wordt in het westen begrensd door de Haanwijksche Molenvliet. 

Dit is een oude watergang, die al voor de tijd van de cope-ontginning bestond. 

Aan de oostzijde wordt Haanwijk begrensd door de Hollandse Kade. De polder 

heeft zijn openheid en oorspronkelijke structuur grotendeels behouden.  

De polder Haanwijk is in de elfde eeuw ontstaan door de systematische cope-

ontginning. De oude Rijn werd als basis gebruikt voor het invoeren van de ont-

ginningsvlokken van Haanwijk. De vaste kavellengte van 1250 m werd verkre-

gen door het graven van de afsluitende achterkade, de Rijercopse wetering.  

Ten zuiden van Haanwijk bleef tussen polder Cattenbroek en polder Haanwijk 

nog een reststrook van 300 m 'over'. Dit deel wat 'over' bleef wordt een blok-

land genoemd. Dit blokland is onregelmatig ontgonnen. Een deel is gevoegd bij 

Haanwijk. 

Haanwijk is van oorsprong een agrarisch bebouwingslint. Dit bebouwingslint is 

gesitueerd op de zuidelijke, smalle oeverwal van de rivier de Oude Rijn. Deze 

stroomrug vormde eeuwenlang de enige begaanbare weg (weg Haanwijk) in de 

polder. De agrarische bebouwing is op de kop van de opstrekkende kavels gesi-

tueerd. Opvallend is het contrast tussen de kleinschalige woningbouw op de 

smalle landstrook tussen de weg Haanwijk en de Oude Rijn en de agrarische 

complexen aan de zuidzijde. De openheid tussen de sterk gespreide bebouwing 

naar beide zijden speelt een belangrijke rol in de karakteristiek. Daarnaast is 

de variatie in bouwtypen kenmerkend.  

 

R e i j e r s c o p   

Reijerscop is een cope-ontginning die met de polder Bijleveld één geheel 

vormde. De Reijerscopse wetering vormde de ontginningsbasis voor de polder 

Reijerscop en was tevens de achtergrens van de ontginning van de polder Bij-

leveld. 

Meestal hebben de ontginningsweteringen een redelijk recht verloop. De Reij-

erscopse wetering kent een merkwaardige bocht. Bij de boerderijen in deze 

bocht liggen enkele zeer onregelmatige percelen.  

Reijerscop heeft een Middeleeuwse oorsprong, maar heeft door de aanleg van 

de Rijksweg A12 veel van zijn oorspronkelijk karakter moeten inleveren. Het 

lint bestaat uit agrarische bebouwing, overwegend aan de zuidzijde van de 

weg. Met name na de tweede wereldoorlog zijn burgerwoningen aan het lint 

toegevoegd. Het zijn solitaire bouwmassa's met brede doorzichten op de gaaf 

bewaarde verkavelingsstructuur ten zuiden van de weg.  

De Rijksweg A12 is in 1939 in gebruik genomen en in 1985 is de rijksweg ver-

breed en heringericht. De aanleg van deze weg heeft voor een doorsnijding van 

de verkavelingsstructuur aan de noordzijde gezorgd. Bij de laagste drie num-

mers liggen de Rijksweg en de weg Reijerscop naast elkaar.  

 

De ruimtelijk-functionele samenhang als onderdeel van het historische bebou-

wingslint van de Reijerscop als totaal, de gaaf bewaarde polder Reijerscop, de 

interessante structuur rond de voormalige Uithof en de architectuurhistorische 
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waarde van de gaaf bewaarde beelddragers, bepalen de beeldkwaliteit van de 

Reijerscop.  

 

C u l tu u r h i s t o r i s c h  w aa r d e v o l l e  b eb o u w i n g  

In het plangebied komt bebouwing met historische betekenis voor. Dit zijn 

rijksmonumenten,  gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen 

en beeldondersteunende panden. Het betreft verschillende type bebouwing: 

- verschillende type boerderijen; 

- zomerwoningen; 

- schuren. 

 

M o n um e n ta l e  b o m e n  

In 2010 Algemene Bomenverordening Woerden vastgesteld. In deze verordening 

is de Lijst Bijzondere Status Bomen en de Lijst Waardevolle Boombeplanting 

opgenomen. Bomen op de Lijst Bijzondere Status Bomen mogen niet zonder 

omgevingsvergunning gekapt worden. De omgevingsvergunning wordt in begin-

sel niet verleend, tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging van de open-

bare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie.  

4 . 3 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Door de bouw van nieuwe grote stallen c.q. uitbreiding van erven, kunnen cul-

tuurhistorische waarden aangetast worden. Hierbij gaat het om het karakteris-

tieke verkavelingspatroon van de cope-ontginningen, maar ook over oude land-

schapselementen, zoals houtsingels. Historisch waardevolle gebouwen worden 

door de ontwikkelingen op het erf niet direct bedreigd. Wel kan hun relatie tot 

de omgeving worden bedreigd in het geval omliggende agrarische bebouwing 

verder op kan dringen en groter van schaal wordt.  

 

De effecten op deze cultuurhistorische waarden (zowel op kleine als op grote 

schaal), zijn per landschappelijk deelgebied beoordeeld. 

 

- Neutraal effect op het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

Het dijklint Breudijk en het natuurgebied Vijverbos (als lust en jachtoord on-

derdeel van huize Harmelen) hebben beide een hoge cultuurhistorische bete-

kenis. Door het beperkte aantal agrarische erven zijn de effecten op deze 

waarden gering. Het effect wordt dan ook als neutraal beoordeeld. 

 

- Negatief effect op  gaaf veenweidelandschap, ontginningslinten 

De polders in het veenweidelandschap zijn onderdeel van het inundatiegebied 

van de Oude Hollandse Waterlinie en herkenbaar vanwege de karakteristieke 

cope-ontginningen. De cultuurhistorische betekenis is dan ook zeer hoog. De 

effecten worden als negatief beoordeeld. 
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- Neutraal effect op het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

De landschapswaarden van deze polders zijn sterk in kwaliteit gedaald vanwe-

ge het versnipperen van de openheid door infrastructurele lijnen. De cultuur-

historische waardevolle verkaveling is hierdoor ook aangetast. Ten opzichte 

van de huidige situatie hebben ontwikkelingen op de erven geen negatief ef-

fect op de cultuurhistorische waarde. Wel kunnen er sporen van de Romeinse 

limesweg gevonden worden in de polders (archeologie). 

4 . 3 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling 

van de effecten van schaalvergroting van agrarische bedrijven op de kernkwali-

teiten weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 

Landschappelijk deelgebied 

  

Effecten op de cultuur-

historische waarden 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen o 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten  - 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd o 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (o), positief (+), zeer positief 

(++) ten opzichte van de referentiesituatie. 

4 . 3 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Bij de wijzigingsbevoegdheid voor de vergroting van agrarische bedrijven, kun-

nen eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpassing. Daarbij dienen 

ook cultuurhistorische waarden te worden gerespecteerd en waar mogelijk 

versterkt. Bij de materiaalkeuze van bebouwing en bij de inrichting van het 

bedrijfserf zou moeten worden aangesloten bij de historische karakteristieken 

van het betreffende landschap. Daarmee worden storende contrasten binnen 

een gebied voorkomen. Dit zou verankerd moeten worden in het welstandbe-

leid. 

4 . 3 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft de cultuurhistorie geen leemten in de kennis vastgesteld. 

Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 
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4 . 4   

A r c h e o l o g i e  

Het voornemen is wat betreft de archeologie op basis van de volgende ken-

merken beoordeeld: 

- Effecten op de archeologische (verwachtings)waarden. 

4 . 4 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  en  a u t o n o m e  o n tw i k ke l i n g  

In september 2007 heeft de gemeente het beleidsplan archeologische monu-

mentenzorg 'Bodemschatten van Woerden' vastgesteld. Het beleidsplan heeft 

drie doelstellingen, namelijk het behoud en de bescherming van de Woerdense 

bodemschatten, vermeerdering van kennis over de  bewoningsgeschiedenis van 

Woerden en het omliggende landelijke gebied en optimaal gebruikmaken van 

de kansen die voorlichting en educatie op het gebied van archeologie bieden. 

Bij bodemingrepen weegt de gemeente het behoud van archeologische waar-

den af tegen andere belangen. Om deze belangenafweging op adequate en 

verantwoorde wijze te kunnen maken, heeft de gemeente Woerden in 2010 

een archeologische beleidskaart vastgesteld voor haar grondgebied.  

 

Op de archeologische beleidskaart staan archeologische waarden en archeolo-

gische verwachtingszones (categorieën) aangegeven, waaraan beleidsregels 

zijn gekoppeld. In de beleidsregels zijn vrijstellingsgrenzen 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 Archeo-

logische MonumentenZorg-cyclus (AMZ-cyclus), te worden uitgevoerd. 

 

In het buitengebied van Harmelen is sprake van drie categorieën:  

- hoge verwachtingswaarde (stroomgordel van de Oude Rijn, categorie 3, 

onderzoeksplicht bij plangebieden groter dan 100 m
2
 en ingrepen dieper 

dan 0,3 m); 

- hoge verwachtingswaarde (boerderijlint, categorie 3, onderzoeksplicht 

bij plangebieden groter dan 500 m² en ingrepen dieper dan 0,3 m); 

- lage verwachtingswaarde (categorie 5 onderzoeksplicht bij plangebieden 

groter dan 10.000  m² en ingrepen dieper dan 1 m). 
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U i t s n e d e  a r c h e o l o g i s c h e  b e l e i d s k a a r t  v a n  d e  g e m e e n t e  W o e r d e n ,  b r o n  g e m e e n t e  

W o e r d e n .  
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4 . 4 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Per deelgebied wordt gekeken naar de archeologische verwachtingswaarde
16

, 

zodat de effecten voor de archeologie in het gebied beoordeeld kunnen wor-

den. 

 

- Negatief op het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

Op de oeverwallen is sprake van een overwegend hoge archeologische ver-

wachtingswaarde. Met name ten zuiden van de Breudijk en rondom de Breu-

dijk. Aangezien alle potentiële ontwikkellocaties rondom of ten zuiden van de 

Breudijk gelegen zijn, is de trefkans van archeologische waarden hoog. Het 

nadelige effect op de archeologie worden als hoog ingeschat. 

 

- Negatief effect op het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

In dit deelgebied is sprake van een overwegend lage verwachtingswaarde. Ech-

ter, rondom de ontginningslinten Gerverscop en Reijerscop is er sprake van een 

hoge verwachtingswaarde. Aangezien vrijwel alle agrarische erven aan deze 

ontginningslinten gelegen zijn, wordt het nadelige effect op de archeologie als 

hoog ingeschat. 

 

- Neutraal effect op het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

In dit deelgebied is sprake van een overwegend lage verwachtingswaarde. Op 

de potentiële ontwikkellocaties is sprake van een lage vewachtingswaarde. 

Wel is het mogelijk dat er aan de bebouwingslinten Haanwijk en de Utrechtse-

straatweg (N198) restanten van de Romeinse limesweg gevonden kunnen wor-

den. Het nadelige effect wordt als matig tot hoog ingeschat. 

 

N u a n c er i n g  

Aangezien ook de archeologische verwachtingswaarden door middel van dub-

belbestemmingen in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, is bescherming 

daarvan geborgd. Negatieve effecten zijn dan ook niet te verwachten. 

4 . 4 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de navolgende tabel wordt per landschappelijk deelgebied de beoordeling 

van de effecten van schaalvergroting van agrarische bedrijven op de kernkwali-

teiten weergegeven. 

 

  

                                                   

 
16

 Kaart 11. Waarden- en Verwachtingskaart. Archeologiebeleid gem. Woerden (Vestigia). 
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T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 

Landschappelijk deelgebied 

  

Effecten op de archeologische 

waarden 

 

Het oeverwallenlandschap 

met dijklinten en kernen 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap 

met ontginningslinten 

 

0 

 

Het gaaf veenweideland-

schap, versnipperd 

 

0 

Betekenis symbolen: zeer hoog(--), hoog(-), matig (o), laag (+), zeer laag (++) ten opzichte 

van de referentiesituatie.  

4 . 4 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de archeologische waar-

den, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenserende maatrege-

len toe te passen. 

4 . 4 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende, zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft de archeologie, geen leemten in de kennis vastgesteld. 

Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 5   

G e u r h i n d e r  

Het voornemen is wat betreft de geur op basis van het volgende kenmerk be-

oordeeld: 

- effecten op geurhinder, bepaald op basis van de toename van de geur-

belasting en -hinder. 

 

G e u r n o r m en  

De Wet geurhinder en veehouderij is sinds 1 januari 2007 van kracht en vormt 

het toetsingskader voor de geurbelasting vanwege dierenverblijven op geurge-

voelige objecten zoals huizen.  

 

De Wet kent twee typen diercategorieën. Dieren met en dieren zonder       

geuremissiefactor.  
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Voor die diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt 

de waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een 

geurgevoelig object uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht (ou/m
3
). 

Deze krijgen een norm toegewezen voor de geurbelasting die een veehouderij 

mag veroorzaken.  

De hoogte van de norm is afhankelijk van de locatie. In Nederland wordt on-

derscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (I en II) en de rest van Neder-

land. In concentratiegebieden zijn de normen wat betreft geur minder streng 

dan in de gebieden buiten de concentratiegebieden.  

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen situaties binnen en buiten de be-

bouwde kom. In onderstaande tabel zijn de normen weergegeven. 

 

Normen geur 

Locatie binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom 

buiten concentratiegebied 2 ouE/m3 8 ouE/m3 

concentratiegebied 3 ouE/m3 14 ouE/m3 

 

 
C o n c e n t r a t i e g e b i e d e n  I  e n  I I  b e h o r e n d e  b i j  d e  a r t i k e l e n  1 ,  e e r s t e  

l i d ,  e n  2 6  v a n  d e  M e s t s t o f f e n w e t  

 

Het buitengebied van Harmelen ligt buiten de concentratiegebieden.  

 

Voor de diercategorieën zonder geuremissiefactor is de waarde een wettelijk 

vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden. Binnen de be-

bouwde kom dient een minimale afstand te worden aangehouden van 100 m, 

gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object tot het dichtstbij-

zijnde emissiepunt. Buiten de bebouwde kom dient deze afstand minimaal    

50 m te bedragen.  
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Indien de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van de geurproblema-

tiek, kan van deze normen afgeweken worden. Binnen de bebouwde kom be-

draagt de bandbreedte 0,1 – 14,0 ouE/m
3
 voor diercategorieën met een geu-

remissiefactor Buiten de bebouwde kom bedraagt de bandbreedte  3,0 – 35,0 

ouE/m
3
.  

Voor diercategorieën zonder geuremissiefactor kan de aan te houden afstand 

binnen de bebouwde kom terug gebracht worden tot respectievelijk 50 m bin-

nen en 25 m buiten de bebouwde kom. 

 

De gemeente Woerden heeft op 27 januari 2009 een lokale geurverordening 

vastgesteld om melkrundveehouderijen en paardenhouderijen meer uitbrei-

dingsmogelijkheden te bieden. In de geurverordening kunnen afwijkende eisen 

worden opgesteld ten aanzien van de Wgv. Hierbij kunnen de vaste afstanden 

worden verkleind. In Woerden is daartoe de vaste afstand voor melkveehoude-

rijen verlaagd van 100 m naar 50 m. Dit omdat deze veehouderijen vooral zijn 

gelegen in bebouwingslinten. De problematiek in de lintbebouwing voor melk-

veehouderijbedrijven speelt in het hele landelijk gebied en in of aan de rand 

van de bebouwde kom. Bij bedrijven in of aan de rand van de bebouwde kom 

gaat het om bebouwing in de van oorsprong agrarische bebouwingslinten, waar 

de geur van veehouderij van oudsher onderdeel is van de leefomgeving. Om 

die reden vond de gemeenteraad van Woerden het verlagen van de bestaande 

afstandsnormen aanvaardbaar.  

 

G e u r g ev o e l i g e  o b j e c t e n  

Toetsing van de Wet geurhinder vindt plaats bij geurgevoelige objecten. Geur-

gevoelige objecten zijn gebouwen bestemd voor en blijkens aard, indeling en 

inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk 

verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 

gebruik, worden gebruikt. 

Hierbij dient te worden vermeld dat voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 

waarin nu wordt gewoond, in de volgende gevallen geen geurgevoelige objec-

ten zijn: 

- als de milieuvergunning niet is ingetrokken; 

- als de milieuvergunning van een voormalig agrarisch bedrijf pas op of na 

19 maart 2000 is ingetrokken; 

- als het een woning betreft die gebouwd is op basis van functieverande-

ringsbeleid voor voormalig agrarische bedrijven met een milieuvergun-

ning. 

 

C u m u l a t i e  

De Handreiking van de Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid tus-

sen de voorgrondbelasting en de achtergrondbelasting van geurhinder: 

- de voorgrondbelasting is de geurbelasting die veroorzaakt wordt door de 

voor een geurgevoelig object dominante veehouderij; 

- de achtergrondbelasting is de totale geurbelasting die veroorzaakt 

wordt door alle veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig ob-

ject (cumulatie). 
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De achtergrondbelasting is derhalve altijd hoger dan de voorgrondbelasting. 

Deze begrippen zijn overigens niet in de wet opgenomen. 

 

De voorgrondbelasting is uitsluitend relevant voor het bepalen van de verwach-

te mate van hinder bij een individueel geurgevoelig object. Een berekening is 

dan nodig, omdat uit onderzoek (PRA Odournet, 2001) is gebleken dat de geur-

hinder als gevolg van de geurbelasting vanwege één veehouderij (voorgrondbe-

lasting) meer hinder geeft dan de totale geurbelasting van meerdere veehou-

derijen (achtergrondbelasting), zelfs als achtergrondbelasting en voorgrondbe-

lasting dezelfde waarde kennen. 

 

Het MER dient inzicht te geven in de cumulatieve milieueffecten van de onder-

scheiden alternatieven. Daarom is er voor gekozen om berekeningen te maken 

van het achtergrondniveau. Hoewel dit voor individuele geurgevoelige objec-

ten gevoelsmatig meer hinder kan geven, geven deze berekeningen een beter 

inzicht in het totale effect van de onderscheiden alternatieven en varianten. 

Uiteraard zal bij het vaststellen van een nieuwe milieuvergunning in individue-

le gevallen bezien moeten worden of de voorgrondbelasting niet te hoog is 

(ongeveer de helft van de achtergrondbelasting).  

 

M i l i eu kw a l i t e i t s e i s en  v o o r  g e u r h i n d e r  

Daarbij wordt het leefklimaat beoordeeld aan de hand van onderstaande ‘mili-

eukwaliteitscriteria’, die het RIVM hanteert voor haar milieukwaliteitsrappor-

tages en toekomstverkenningen voor het aspect geurhinder. Deze geven de re-

latie weer tussen de achtergrondbelasting, de kans op geurhinder en een clas-

sificatie van het woon- en leefmilieu.  

 

Classificatie achtergrondbelasting (RIVM) 

Achtergrondbelasting geur – 

Ou/m3 
Mogelijke kans op geurhin-

der (%) 
Classificatie leefklimaat 

<1,5 < 5 zeer goed 

1,5 - 3,5 5 – 10 goed 

3,5 - 6,5 10 – 15  redelijk goed 

6,5 - 10  15 – 20  matig 

10 - 14 20 – 25 tamelijk slecht 

14 - 19 25 – 30 slecht 

19 - 25 30 – 35 zeer slecht 

25 - 32 35 – 40 extreem slecht 

 

Voor de agrarische bedrijven die niet tot de intensieve veehouderij behoren 

(bijvoorbeeld melkrundveehouderij) geldt een afstandsnorm tot gevoelige ob-

jecten. Bij deze veehouderijen blijft de beoordeling van het leefklimaat gelijk. 
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4 . 5 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Van het plangebied zijn de geurcontouren berekend met behulp van het ver-

spreidingsmodel V-Stacks gebied, versie 2010. Daarbij is aangesloten op de mi-

lieukwaliteitscriteria van het RIVM. 

Bij de berekeningen is als uitgangspunt genomen dat ieder agrarisch bedrijf 

één emissiepunt heeft waarvan de coördinaten zijn bepaald (één punt binnen 

het bouwvlak). Het kan daarom zijn dat de situatie iets afwijkt van de werke-

lijke situatie. Echter, het gaat bij de bepaling van de geursituatie om een in-

schatting van de effecten c.q. verandering in de geursituatie, niet om het 

exacte aantal geurgehinderden. 

 

De resultaten van de berekening van de achtergrondbelasting in de referentie-

situatie zijn opgenomen in de onderstaande afbeelding. 

 

 
G e u r b e l a s t i n g  r e f e r e n t i e s i t u a t i e  

 

Uit de berekening blijkt dat in de referentiesituatie de geurhinder zeer be-

perkt is. Slechts in de directe omgeving van een tweetal locaties wordt de 

geursituatie als matig tot tamelijk slecht ervaren. 

Tevens is op deze afbeelding de bebouwing in de gemeente weergegeven. Dit 

geeft een goed beeld van het aantal geurgehinderden. Door voor het 

voornemen een vergelijkbaar kaartbeeld te maken, zijn conclusies te trekken 

met betrekking tot de toe- of afname van het aantal geurgehinderden. 
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M i l i eu g e b r u i k s r u i m te  

Ten aanzien van geur wordt duidelijk dat de milieugebruiksruimte over het al-

gemeen ruim is door het niet aanwezig zijn van (woon)bebouwing. Aangezien 

de uitbreidingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven gebaseerd wordt op 

de voorgrondbelasting, kan per bedrijf de ontwikkelingsruimte natuurlijk ver-

schillen. 

Het beeld van de referentiesituatie is, dat er geen sprake is van knelpunten. 

4 . 5 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

De berekening van het voornemen / ‘worst case’-situatie betreft de situatie 

waarbij de grondgebonden bedrijven een intensieve tak kunnen beginnen. 

Daarvan is opnieuw een berekening gemaakt van de achtergrondbelasting. Uit 

onderstaande afbeelding kan worden afgeleid dat in dit alternatief delen bin-

nen de bebouwde kom van Harmelen en van Woerden het leefklimaat verslech-

teren en dat het aantal geurgehinderden zal toenemen. Buiten de bebouwde 

kom neemt het aantal geurgehinderden minder toe. 

 

 
G e u r b e l a s t i n g  o . b . v .  h e t  v o o r n e m e n  /  “ w o r s t  c a s e ” - s i t u a t i e  

 

N u a n c er i n g  

Daarbij moet wel de nuancering worden aangegeven dat de conclusies zijn ge-

baseerd op de achtergrondbelasting op basis van een modelbedrijf. De milieu-

toetsing bij uitbreiding van agrarische bedrijven vindt echter plaats aan de 

hand van de voorgrondbelasting op basis van de specifieke bedrijfsvoering per 
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geval. De werkelijke geurbelasting zal daarom minder negatief zijn, dan hier-

boven aangegeven.  

 

4 . 5 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het voornemen weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie - 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

4 . 5 . 4   

M a a t r e g e l e n  

De effecten in het voornemen ontstaan door de mogelijkheid van een duurza-

me neventak intensieve veehouderij. In de praktijk zal bij slechts enkele be-

drijven een neventak worden ontwikkeld. Bovendien zorgt het toetsingskader 

van de Wet geurhinder, via de voorgrondbelasting, voldoende voor het voor-

komen van knelpunten, zeker gelet op het goede woon- en leefklimaat in de 

referentiesituatie. Aanvullende maatregelen worden niet nodig geacht. 

4 . 5 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft geur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een be-

oordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 6   

W a t e r  e n  b o d e m  

Het voornemen is, wat betreft het water en bodem, op basis van de volgende 

kenmerken beoordeeld: 

- milieueffecten op het waterstelsel als waterberging wat betreft de toe-

name van het verharde oppervlak; 

- milieueffecten op het oppervlakte- en grondwater wat betreft het risico 

op het vrijkomen van milieubelastende stoffen; 

- milieueffecten op de bodem, bepaald op basis van de toename van het 

risico op vervuiling van de bodem. 
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4 . 6 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

H u i d i g e  s i t u a t i e  w a te r  

Het plangebied valt binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden. Het Hoogheemraadschap is de waterkwantiteits- en wa-

terkwaliteitsbeheerder, de beheerder van de primaire en regionale waterke-

ringen en de beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De Provincie 

Utrecht is bevoegd gezag voor de drinkwaterwinning in Linschoten. 

 

O p p e r v l a k te w a te r  

De belangrijkste waterloop die grenst aan het plangebied is de Leidsche 

Rijn/Oude Rijn. De Leidsche Rijn loopt door het  plangebied. Vanaf de kern 

Harmelen gaat de Leidsche Rijn richting het westen verder als Oude Rijn. De 

Leidse Rijn takt aan op het Amsterdam-Rijnkanaal. De Oude Rijn loopt vanaf 

de westzijde van Harmelen via Woerden richting Alpen aan de Rijn.  

 

De Leidsche en Oude Rijn functioneren als boezem voor het gebied. Dit bete-

kent dat deze een functie heeft voor de afvoer van overtollig water uit de om-

liggende polders en bij droge perioden een aanvoerfunctie.  

 

De poldersystemen binnen het plangebied bestaan uit hoofdwatergangen en 

kavelsloten. Deze zorgen voor de aan- en afvoer van water. Gemalen slaan het 

overschot aan water uiteindelijk uit op de boezem. De peilen van de polder 

zijn vastgelegd in peilbesluiten.  

 

Door de ligging in het veenweidegebied is er sprake van bodemdaling. Dit be-

tekent dat er periodiek een peilindexatie nodig is om de minimale ontwatering 

te kunnen garanderen. Binnen het plangebied is een gedeelte van de veen-

gronden kwetsbaar voor oxidatie. 

 

Het plangebied is gevoelig voor wateroverlast bij extreme neerslag, waardoor 

er sprake is van een wateropgave. Het Hoogheemraadschap bepaalt de omvang 

en de locatie van de wateropgave. Om de gevoeligheid voor wateroverlast te 

verminderen, kan het nodig blijken te zijn om extra oppervlaktewater in het 

gebied te realiseren. Het bestemmingsplan maakt het graven van oppervlakte-

water mogelijk door in de bestemmingsregels van de agrarische bestemmingen 

water op te nemen. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

Binnen het plangebied liggen drie KRW-waterlichamen. Het gaat om de water-

gangen Gerverscop, Bijleveld en Oude Rijn. Voor deze waterlichamen zijn 

maatregelen geformuleerd om de chemische en ecologische waterkwaliteit te 

verbeteren. Deze waterkwaliteit is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water 

(KRW). De specifieke maatregelen per watergang zijn vastgelegd in het water-

beheerplan van het Hoogheemraadschap.  
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W a t e r k e r i n g  

Regionale keringen beschermen het land tegen overstromingen vanuit boe-

zemwater en andere regionale wateren. Ook dienen ze soms als tweede be-

schermingslijn bij overstromingen vanuit buitenwater. 

De provincie heeft voor de regionale keringen een vrijwaringszone aan beide 

zijden van de waterkering opgenomen, zodat reconstructies of versterkingen 

van de kering mogelijk kunnen zijn. 

 

G r o n d w a t e r  

In het gebied grenzend aan de Leidsche Rijn en Oude Rijn bestaat de deklaag 

uit zand- en kleiafzettingen. Vanuit watervoerende pakketten kwelt, met na-

me in het zuidelijke deel van het plangebied, water op in de polders. Er zijn 

ook gebieden waar wegzijging optreedt. 

 

Regionaal stroomt het grondwater in de watervoerende pakketten in noord-

westelijke richting vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar de diepe droogmakerij-

en. De stijghoogte in het plangebied in het eerste watervoerende pakket vari-

eert tussen de NAP -0.5 en -1,5 m. 

 

Binnen het plangebied is de drinkwaterwinning Linschoten gelegen. De drink-

waterwinning gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. Daar 

wordt door Vitens 10 miljoen m³ grondwater per jaar onttrokken uit het twee-

de watervoerende pakket. Om het grondwater te beschermen zijn een water-

wingebied, 25-jaarszone en boringsvrije zone begrensd, waarbinnen regels gel-

den voor bedreigende activiteiten. Alle drie de zones liggen deels binnen het 

plangebied. De regels zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening.  
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L i g g i n g  w a t e r  g e r e l a t e e r d e  l a g e n  i n  e n  r o n d o m  h e t  p l a n g e b i e d  

 

H u i d i g e  s i t u a t i e  b o d e m  

B o d em op b o uw  b i n ne n  h e t  p l a n g e b i ed  

Bij het realiseren van nieuwe functies en bestemmingen speelt de bodemop-

bouw een grote rol. Het plangebied bestaat voor een groot deel uit veenwei-

degronden. Het maaiveld ligt in dit gebied gemiddeld 1,5 à 2 m beneden NAP. 

Dit gegeven stelt speciale eisen aan het peilbeheer. Als het grondwaterpeil 

daalt, zal er meer veen verdwijnen (door oxydatie), waardoor het maaiveld 

nog lager komt te liggen. Dit is een ongewenste situatie en zal daarom voor-

komen moeten worden. 

 

B o d em v e r o n t r e i n i g i n g e n  b i n n e n  he t  p l a ng e b i e d  

Binnen het plangebied komen veel gedempte watergangen voor. De kwaliteit 

en de herkomst van het dempingsmateriaal is niet bekend. Dat maakt dat alle 
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voormalige watergangen in principe bodemverdacht zijn. Bij ontwikkelingen 

(grondtransactie, bouwen, graven, ophogen) zullen deze lijnelementen als 

verdachte deellocaties in een bodemonderzoek moeten worden meegenomen. 

Een globaal overzicht van de hoeveelheid gedempte sloten binnen het plange-

bied, wordt weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

 
B o d e m o p b o u w  i n  e n  r o n d o m  h e t  p l a n g e b i e d  

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

W a t e r  

Wijzigingen van het waterstelsel worden niet op grote schaal verwacht. De 

wet- en regelgeving en het beleid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
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landen is er op gericht om voldoende waterberging te waarborgen en het vrij-

komen van milieubelastende stoffen in het oppervlakte- en grondwater te 

voorkomen. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaan-

de situatie. 

 

B o d em  

De wet- en regelgeving zoals de Wet bodembescherming (Wbb) is er op gericht 

om de bodemverontreinigingen te voorkomen en te beperken door het uitvoe-

ren van saneringen. Op basis hiervan wordt het vrijkomen van milieubelasten-

de stoffen in de bodem niet verwacht. In het algemeen wordt verwacht dat 

door het uitvoeren van saneringen, bodemvervuilingen op kleine schaal zullen 

afnemen. De autonome ontwikkeling is dan ook overeenkomstig de bestaande 

situatie. 

4 . 6 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Bij het aspect water worden de gevolgen voor het watersysteem, zowel opper-

vlaktewater als grondwater, kwalitatief getoetst. Tevens wordt beschreven 

wat de gevolgen van de alternatieven voor de waterkwaliteit kunnen zijn. 

 

Bodemverontreinigingen ontstaan vaak onbedoeld door onder andere het ge-

bruik of de onvoldoende opslag van verontreinigende (bouw)materialen. Voor-

beelden hiervan zijn: 

- het gebruik van lood als bouwmateriaal. Het lood kan uitlogen en hiermee 

de bodem verontreinigen. 

- de opslag van bestrijdingsmiddelen. De opslag kan lekken waardoor de be-

strijdingsmiddelen de bodem verontreinigen. Ook het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen kan de bodem verontreinigen.  

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  b o d e m  e n  w a t e r  

Criterium Methode 

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. Kwalitatief 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. Kwalitatief 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. Kwalitatief 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het opper-

vlaktewater 

Kwalitatief 

Effecten op de bodemkwaliteit  Kwalitatief 

 

E f f e c t en  v an  h e t  v o o r n em en  

W a t e r  

Op basis van het voornemen is een verdere uitbreiding en intensivering van de 

agrarische sector mogelijk. De agrarische bebouwing zal in dit alternatief flink 

kunnen worden vergroot. Ten opzichte van de bestaande situatie is het dan 

ook de verwachting dat het bebouwde oppervlak fors kan toenemen. 
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Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt evenwel voorwaarden 

aan realisatie van nieuwe bebouwing op haar grondgebied. Zo mag het functi-

oneren van het huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, realiseren 

van het gewenste peil) door de planuitvoering niet verslechteren. Het water-

systeem dient te voldoen aan het principe van 'waterneutraal bouwen', dit wil 

zeggen: waar het verhard oppervlak toeneemt, dienen compenserende maat-

regelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken en infiltratie van 

water mogelijk te maken. Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige 

problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied te worden gevon-

den.  

Daarnaast schrijft de Keur voor dat indien watergangen worden gedempt, hier-

voor een gelijk wateroppervlak terug dient te komen. Wanneer voor de uit-

breiding (kavel)sloten gedempt dienen te worden, bestaat dus de verplichting 

hiervoor in de plaats eenzelfde hoeveelheid oppervlaktewater terug te bren-

gen. 

 

Het effect op de grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit zal dan ook niet 

of nauwelijks afwijken van de referentiesituatie (0).  

 

Daarnaast zal een verdere schaalvergroting van de agrarische sector kunnen 

betekenen dat de inspoeling van nutriënten in de bodem kan toenemen. Hier-

door zal de kwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater nega-

tief kunnen worden beïnvloed. Hier wordt dus een licht negatief effect ver-

wacht. 

 
B o d em  

In beide studiealternatieven zijn verschillende ontwikkelingen voorzien. Bij 

deze ontwikkelingen kunnen mogelijk bodem verontreinigende materialen ge-

bruikt worden. Hierdoor is er sprake van een toename van het risico op bo-

demverontreinigingen. 

 

Deze ontwikkelingen betreffen vaak ook de verbouw van bestaande of de bouw 

van nieuwe gebouwen. Wanneer bij de (ver)bouw van deze gebouwen mogelijk 

bodem verontreinigende (bouw)materialen worden gebruikt is er mogelijk ook 

sprake van bodemverontreiniging. 

 

Op basis van de ontwikkelingen zoals die zijn voorzien, is er mogelijk sprake 

van een toename van het risico op bodemverontreinigingen. Het risico op en 

van bodemverontreinigingen worden in het algemeen op grond van wet- en re-

gelgeving beperkt, waardoor verwacht mag worden dat er zo goed als geen mi-

lieueffecten zijn. De milieueffecten op de bodemkwaliteit worden dan ook als 

nihil beoordeeld. 
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4 . 6 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In onderstaande tabel is de beoordeling van de milieueffecten van het voorne-

men op water opgenomen.  

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen 

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten de kwaliteit van het oppervlakte-

water 

0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De milieueffecten op het waterstelsel als waterberging en op het oppervlakte- 

en grondwater wat betreft het risico op het vrijkomen van milieubelastende 

stoffen, zijn naar verwachting klein. Op basis hiervan zijn de milieueffecten 

van het voornemen op water als nihil tot negatief beoordeeld. 

4 . 6 . 4   

M a a t r e g e l e n  

W a t er  

Op grond van de verordening stikstof en Natura 2000 van de provincie Utrecht 

en het besluit Huisvesting is bij bouw van veestallen het gebruik van emissie-

arme stalsystemen verplicht. Dit draagt bij aan de verlaging van de uitstoot 

van ammoniak en nutriënten. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit 

van het oppervlakte- en grondwater. 

 

B o d e m  

Een advies is om bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bou-

wen onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om bodemverontreinigin-

gen, wanneer deze in of in de directe omgeving van het projectgebied aanwe-

zig zijn, te saneren. Hierdoor is sprake van afname van het aantal bodemver-

ontreinigingen en van een toename van de gemiddelde bodemkwaliteit.  

 

Voor het overige wordt een goede bodemkwaliteit op grond van wet- en regel-

geving gewaarborgd. 

4 . 6 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-
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lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het water en de bodem geen leemten in de kennis vastge-

steld. Voor een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschik-

baar. 

4 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

Het voornemen is wat betreft de luchtkwaliteit op basis van het volgende 

kenmerk beoordeeld: 

- effecten op de luchtkwaliteit, bepaald op basis van de toename van 

stikstofoxiden (NO en NO2) en fijnstof (PM10). 

4 . 7 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

De gevolgen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld schade aan de gezond-

heid van mensen en dieren en schade aan planten en gebouwen. Stikstofdioxi-

de (NO2) en fijn stof (PM10) veroorzaken gezondheidsklachten en versterken 

hooikoorts, allergische en astmatische problemen.  

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële 

bedrijven en de landbouw.  

4 . 7 . 2   

S t i k s t o f d i o x i d e  

Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemo-

toriseerd verkeer. Momenteel worden in Nederland de normen voor stikstofdi-

oxide in stedelijke gebieden en nabij drukke verkeerswegen regelmatig over-

schreden. Daarbuiten liggen de concentraties ver onder de Europese grens-

waarden. 

Voor het grootste gedeelte van het plangebied ligt het jaargemiddelde onder 

de 20 µg/m³. Hogere concentraties zijn te vinden langs de A12. De concentra-

ties blijven hier echter onder het jaargemiddelde van 30 µg/m³. Dit is ruim 

onder de wettelijke norm van het jaargemiddelde van 40 µg/m
3
. Van knelpun-

ten is derhalve geen sprake. 
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S i t u a t i e  s t i k s t o f d i o x i d e ,  b r o n  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n /  

4 . 7 . 3   

F i j n  s t o f  

De huidige concentraties fijn stof worden voor een belangrijk deel veroorzaakt 

door de al aanwezige achtergrondconcentraties. In landelijke gebieden met 

een agrarisch karakter wordt een belangrijk deel van het fijn stof in de lucht 

veroorzaakt door de veehouderij en het wegverkeer.  

 

Op basis van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

blijkt dat de concentratie in het plangebied in de huidige situatie niet hoger 

ligt dan 23 µg/m³ bedraagt. Daarmee blijven de concentraties ruim binnen de 

grenswaarden. In ieder geval zijn er in en rondom het plangebied geen knel-

punten ten aanzien van fijn stof. 
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S i t u a t i e  f i j n s t o f ,  b r o n  h t t p : / / g e o d a t a . r i v m . n l / g c n /  

 

B e r e k en i n g  V e r sp r e i d i n g sm o d e l  I S L 3 a  

In het voor het planMER uitgevoerde onderzoek naar de milieueffecten voor de 

lucht, is alleen onderzoek uitgevoerd naar de toename van fijn stof van de 

veehouderijbedrijven in de gemeente. In het algemeen is de stikstofdioxide 

(NO2) van veehouderijbedrijven beperkt, waardoor er in het landelijk gebied 

nauwelijks sprake is van overschrijdingen van de grenswaarden. Het fijn stof in 

de lucht is voor een groot deel wel vanwege de veehouderij
17

. 

 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel ISL3a, ver-

sie 2012-1. De fijn stof-emissie van de veehouderij is bepaald op basis van de 

in maart 2013 door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde emis-

siefactoren voor fijn stof voor de veehouderij. 

In de Handreiking fijn stof en veehouderijen
18

 is opgemerkt dat ‘voor de mees-

te veehouderijen maximaal op een paar honderd meter afstand, maar vaak nog 

op veel kortere afstand, de bijdrage fijn stof van het veehouderijbedrijf niet in 

betekenende mate is’. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om het onder-

zoeksgebied te beperken tot het bestemmingsplangebied. 

 

Op basis van het verspreidingsmodel ISL3a moet het onderzoeksgebied beperkt 

worden tot een gebied van ten hoogste 10 bij 10 km en ten hoogste 

25 agrarische bedrijven. Het bestemmingsplangebied is ongeveer 7 bij 7 km en 

                                                   

 
17  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijn stof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
18  Infomil en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2010). Hand-

reiking fijn stof en veehouderijen. Agentschap NL, Den Haag, 2010. 
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kent 57 bedrijven. Daarom is het onderzoeksgebied gesplitst in twee delen 

welke na de berekening zijn samengevoegd.  

 

In de onderstaande tabel zijn de voor fijn stof opgenomen waarden weergeven 

zoals opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm). 

 

Tabel:1 Grenswaarden fijnstof in de lucht 

 grenswaarde 

jaargemiddelde concentratie 40 microgram per kubieke meter 

24-uursgemiddelde concentratie 50 microgram per kubieke meter ten hoog-

ste 35 keer per jaar 

 

B e s t aa n d e  en  au to n o m e  s i t u a t i e  

Uit de resultaten van het verspreidingsmodel ISL3a blijkt dat in de bestaande 

situatie de fijn stof-belasting in het onderzoeksgebied plaatselijk ten hoogste 

25,3 microgram per kubieke meter is. Hiermee is geen sprake van een over-

schrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 

40 microgram per kubieke meter. De fijn stof-belasting van de veehouderij-

bedrijven in het onderzoeksgebied is plaatselijk ten hoogste 0,09 microgram 

per kubieke meter. Ook blijkt dat er plaatselijk op 8 dagen per jaar sprake is 

van een overschrijding van grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentra-

tie. Dit is geen overschrijding van het ten hoogste aantal dagen van 35 dat er 

een overschrijding mag plaatsvinden. De fijn stof-emissie van de veehouderij-

bedrijven in het onderzoeksgebied samen is hierbij 401 kg per jaar. 

 
Daarbij is de verwachting dat door algemene maatregelen de achtergrondbe-

lasting van fijn stof zal afnemen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel 

is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierin zijn maatre-

gelen opgenomen om te waarborgen dat er, binnen een door de Europese Unie 

gestelde periode, geen sprake (meer) is van overschrijdingen van de grens-

waarden voor fijn stof. 

4 . 7 . 4   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Hierbij wordt zowel gekeken naar fijn stof op basis van wegverkeer als naar 

fijn stof als gevolg van de bedrijfsvoering van een intensieve veehouderij.  

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  l u c h t k w a l i t e i t  

Criterium Methode 

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegverkeer 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 

Kwalitatief 

Kwalitatief/kwantitatief 

 

F i j n  s t o f  t en  g ev o l g e  v a n  w e g v er k e er  

In het alternatief worst case bestemmingsplan nemen de verkeersintensiteiten 

naar verwachting licht toe. Deze toename van het verkeer is echter verwaar-

loosbaar ten opzichte van de verkeersstromen op de A12 en de nieuwe rand-
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wegen. De toename van het verkeer ten gevolge van de uitvoering van het be-

stemmingsplan op de lokale wegen zal minimaal zijn. 

Er is daarmee sprake van een nibm-situatie (niet in betekenende mate). Op het 

onderdeel fijn stof ten gevolge van het wegverkeer zal zeker geen sprake zijn 

van knelpuntsituaties. 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g  f i j n  s t o f - b ed r i j f s v o e r i n g  

De fijn stofbelasting in het onderzoeksgebied is in het voornemen plaatselijk 

ten hoogste 27,61 microgram per kubieke meter. Hiermee neemt de fijn stof- 

belasting in het voornemen toe met 2,31 microgram per kubieke meter in ver-

gelijking met de referentiesituatie. Desondanks is er ook in het voornemen 

geen sprake van een overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddel-

de concentratie. De fijn stof-belasting van de veehouderijbedrijven in het on-

derzoeksgebied is plaatselijk ten hoogste 3,19 microgram per kubieke meter. 

Plaatselijk is er in het voornemen op 11 dagen per jaar sprake van een over-

schrijding van de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie: een 

toename van 3 dagen in vergelijking met de referentiesituatie. Ook dit is geen 

overschrijding van het ten hoogste aantal dagen van 35 dat er een overschrij-

ding mag plaatsvinden.  

 

Het voornemen levert dus geen problemen op ten aanzien van het aspect 

luchtkwaliteit. Doordat de luchtkwaliteit op grond van de bedrijfsvoering wel 

in zeer lichte mate kan verslechteren, worden de effecten op dat punt als licht 

negatief beoordeeld. 

 

 
F i j n  s t o f b i j d r a g e  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  w o r s t c a s e  s i t u a t i e  
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A c h t e r g r o n d  f i j n  s t o f - b i j d r a g e  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  w o r s t c a s e  s i -

t u a t i e  

4 . 7 . 5   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling het voornemen weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 voornemen 

 

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

4 . 7 . 6   

M a a t r e g e l e n  

Zoals opgemerkt, is in het voorontwerpbestemmingsplan bepaald dat van de 

wijzigingsmogelijkheden onder andere alleen gebruik kan worden gemaakt 

‘mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie’ 

waarmee ook milieueffecten (op de lucht) wat betreft stof worden bedoeld. 

Ook van afwijkingsmogelijkheden kan alleen onder overeenkomstige voorwaar-

den gebruik gemaakt worden. Hiermee zijn in het voorontwerpbestemmings-

plan al maatregelen verwerkt om een toename van fijn stof te voorkomen. 

 

Andere maatregelen om de milieueffecten op de lucht te beperken liggen bui-

ten het bestemmingsplan, zoals extra emissiebeperkende maatregelen in het 

kader van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. Voor beperking 

van fijn stof-emissies uit de veehouderij bestaan desgewenst de volgende mo-

gelijkheden: 
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- Aanpak van de bron: voermaatregelen (gebruik coating tegen stofver-

spreiding) & huisvesting (strooisel, mest afdekken); 

- Aanpak luchtkwaliteit in de stal: vernevelen (olie/water), elektrosta-

tisch filter. Aanpak luchtkwaliteit bij de uitlaat: (combi-)wasser, water-

gordijn, filters, groensingels. Bij toepassing van een chemische of biolo-

gische luchtwasser kan de emissie van fijn stof met circa 60% worden 

gereduceerd. Bij toepassing van de gecombineerde luchtwasser be-

draagt de reductie circa 80%. 

 

In het algemeen wordt een toename van fijn stof op grond van de wet- en re-

gelgeving voorkomen of beperkt. Daarbij zijn de milieueffecten op de lucht 

ook als nihil tot negatief beoordeeld. Het is dan ook niet nodig aanvullende 

maatregelen in het (ontwerp)bestemmingsplan te verwerken. 

4 . 7 . 7   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op de lucht geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoorde-

ling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 8   

G e l u i d  

Het voornemen is wat betreft het geluid op basis van het volgende kenmerk 

beoordeeld: 

- effecten van geluid, bepaald op basis van de toename van de geluidhinder. 

4 . 8 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs wegen geluidszones. 

Binnen deze zones moet in het geval van een nieuwe situatie met een geluids-

gevoelige bestemming (bijvoorbeeld de bouw van een woning) onderzoek wor-

den verricht naar de optredende geluidsbelasting. In buitenstedelijk gebied 

geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer rijstroken een zone van 600 m, 

voor drie of vier rijstroken een zone van 400 m en voor wegen bestaande uit 

één of twee rijstroken een zone van 250 m, gemeten vanuit de as van de weg. 

Een aantal wegen heeft geen zone, te weten: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
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Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt 

van 30 km/uur. Voor de A12 geldt een geluidszone van 400 m en voor de overi-

ge wegen buiten de bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 m.  

Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal 

gevallen onder voorwaarden een ontheffing worden verleend. De figuren hier-

na geven de feitelijke geluidsbelasting langs provinciale en rijkswegen weer. 

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/geluidsbelastingrondsnelwegen.aspx?c

ookieload=true 

 

S p o o r w eg v e r k e e r s l a w a a i  

Spoorlijnen hebben ook een geluidszone. De spoorlijn Utrecht - Den Haag heeft 

een zone van 600 m aan weerszijde van het spoor. Ook binnen deze zone zal 

bij nieuwe ontwikkelingen een akoestisch onderzoek moeten worden uitge-

voerd. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB. Net als voor weg-

verkeerslawaai moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wet geluidhinder 

(Wgh), het geluidbeleid en het Bouwbesluit.  
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h t t p : / / m a p s e r v i c e s . p r o r a i l . n l / A r c G I S / s e r v i c e s  

 

I n d u s t r i e l a w a a i  

In de Wet geluidhinder is bepaald dat rond industrieterreinen waarop bepaal-

de, krachtens de Wet milieubeheer aangewezen, inrichtingen zijn gevestigd of 

zich mogen vestigen (grote lawaaimakers), een geluidszone moet zijn vastge-

steld. Met deze zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel 

lawaaimakers als aan woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

Lawaaimakers kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten 

niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsge-

voelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, 

ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en an-

dere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de lawaaimakers 

toe.  

Binnen het plangebied bevinden zich geen grote lawaaimakers. 
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G e l u i d  i n r i c h t i n g en  

De geluidsproductie van agrarische bedrijven (met name veroorzaakt door ven-

tilatoren, laden en lossen) wordt gereguleerd via de milieuvergunning. Hier-

door wordt voorkomen dat op gevoelige objecten en terreinen (woningen, 

scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en woonwagenstand-

plaatsen) geluidshinder boven de gestelde (voorkeurs)grenswaarde komt. 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

Het beleid en de wet- en regelgeving is er in het algemeen op gericht om een 

toename van de geluidsbelasting en –hinder te voorkomen of te beperken. Op 

grond hiervan wordt een toename van de geluidsbelasting en –hinder niet di-

rect verwacht. Op het moment zijn echter ook geen maatregelen bekend op 

basis waarvan een afname van de geluidsbelasting of –hinder verwacht mag 

worden. 

4 . 8 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er   

Beoordeeld is of een verandering zal optreden ten aanzien van het aantal ge-

luidsgevoelige functies als gevolg van het voornemen. Voor het thema geluid 

zijn dan ook de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische bedrijven en de 

burgerwoningen van belang. De toe- en afname van verkeer speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  g e l u i d  

Criterium Methode 

Toename/afname geluidshinder Kwalitatief 

 

De verkeersbewegingen zullen op basis van het voorontwerpbestemmingsplan 

licht toenemen. Per weg gaat het echter om een relatieve geringe toename 

van de intensiteiten, waarbij het wel gaat om meer vrachtverkeer. Hierdoor 

zal er slechts in geringe mate sprake zijn van effecten op het gebied van ge-

luidshinder ten gevolge van wegverkeer. Mogelijk zal het aantal geluidsgehin-

derden in lichte mate kunnen toenemen.  

 

G e l u i d  i n r i ch t i n g e n  

Volgens het VNG-handboek Bedrijven en Milieuzonering (2009) bedraagt voor 

het thema geluid de aan te houden afstand bij veehouderijen minimaal 50 m 

tussen een inrichting en een gevoelige functie (wonen).  

Gelet op deze beperkte afstand kan er geconcludeerd worden dat er ten aan-

zien van de bestaande veehouderijen bij het voornemen gelet op de locaties 

waar uitbreiding is toegestaan, voldoende afstand blijft tussen de emissiebron-

nen van geluid en de gevoelige functies binnen de bebouwde kom.  
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4 . 8 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het voornemen weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen 

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

4 . 8 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg 

van wegverkeer, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenseren-

de maatregelen toe te passen.  

4 . 8 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten van geluid geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoordeling 

op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

4 . 9   

V e r k e e r  

Het voornemen is wat betreft het verkeer op basis van de volgende kenmerken 

beoordeeld: 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de toename van de 

verkeersdruk op de wegen in het bestemmingsplangebied; 

- milieueffecten op het verkeer, bepaald op basis van de afname van de 

verkeersveiligheid op de wegen in het bestemmingsplangebied. 

4 . 9 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

B e s t aa n d e  s i t u a t i e  

W e g en  

Het plangebied wordt doorsneden door de stroomweg A12. Deze vormt de 

hoofdontsluiting voor het plangebied op het landelijk wegennet.  

De overige hoofdwegen zijn de N198 en de Bravo-projecten. De N198 is de be-

langrijkste ontsluitingsweg voor het plangebied richting de regionale wegen 
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(N212/A2 en de Veldhuizer- weg/A12). De overige wegen kunnen worden ge-

zien als erftoegangswegen 

 

Bij bestemmingsregeling voor wegen dient rekening te worden gehouden met 

de bebouwingsvrije zones aan weerszijde van de weg vanwege de verkeersvei-

ligheid. De breedte van de zone die onbebouwd moet blijven, gemeten vanuit 

het hart van de weg, hangt samen met het karakter van de weg. Voor snelwe-

gen geldt een afstand van 100 m. Voor hoofdwegen geldt een afstand van 50 m  

en voor overige wegen 15 m. 

 

 

 
V e r k e e r s i n f r a s t r u c t u u r  i n  e n  r o n d o m  h e t  p l a n g e b i e d  
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S p o o r l i j n e n  

In het noordelijke gedeelte van het plangebied liggen de belangrijke spoorver-

bindingen van Woerden naar Utrecht en van Woerden naar Amsterdam 

 

S c h ee p v a a r t  

In het plangebied bevindt zich een watergang de Oude Rijn, die een rol vervult 

voor de beroeps- en recreatievaart. 

 

 

A u to n o m e  o n t w i kk e l i n g  

Naast de bestaande wegen worden binnen afzienbare tijd de bravo-projecten 

rondom Harmelen aangelegd (6A/B en 8) waarvan de bestemming verkeers-

doeleinden al is opgenomen. Bravo-projecten 7 en 9 zijn inmiddels al in ge-

bruik, waardoor Harmelen zijn eigen op- en afrit heeft gekregen naar de A12. 

Bravo-project 8 sluit aan op de Utrechtsestraatweg (N198) en moet in de toe-

komst, met het doortrekken van de Hugo de Vriesweg, het buiten het plange-

bied liggende kassengebied een directe ontsluiting bieden richting de A12. 

Bravo-project 6A/B sluit aan op Geestdorp (n198) waardoor een directe ver-

binding ontstaat richting de N212 zonder daarbij de dorpskern van Harmelen te 

moeten passeren. 

 

 

 
O v e r z i c h t  B r a v o - p r o j e c t e n  H a r m e l e n  

 

In het plangebied worden geen nieuwe infrastructurele ontwikkelingen ver-

wacht. De verwachting is dat met de aanleg van de A12BRAVO projecten de 

bereikbaarheid van de gemeente Woerden de komen jaren voldoende is. 

 

De schaalvergroting van agrarische bedrijven gaat samen met een ontwikkeling 

naar grote tractoren en werktuigen. Hierdoor kan op erftoegangswegen, waar 

sprake is van het mengen van verkeer (waarbij onder andere auto’s, tractoren 
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en fietsers gebruik maken van de weg), sprake zijn van een afname van de 

verkeersveiligheid. 

4 . 9 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

B e o o r d e l i n g s k ad er  

Ten aanzien van het aspect verkeer wordt de toe- of afname van het verkeer 

beoordeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verkeer van personen-

auto's en vrachtwagens. Deze gegevens zullen ook als input dienen voor de as-

pecten geluid en lucht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de gevol-

gen voor de verkeersveiligheid.  

 

T a b e l :  B e o o r d e l i n g s k a d e r  v e r k e e r  

Criterium Methode 

Verandering van verkeersintensiteiten.  Kwalitatief 

Verandering in de verkeersveiligheid.  Kwalitatief 

 

E f f e c t b eo o r d e l i n g  

Het voornemen biedt de mogelijkheid tot het uitbreiden van de bestaande 

agrarische bedrijven. Voor agrarische bedrijven bestaat geen kengetal om de 

verkeersgeneratie te bepalen. Daarom wordt een algemene vuistregel voor be-

drijven (niet-kantoren) gebruikt: per arbeidsplaats genereert een bedrijf 4,5 

motorvoertuigbewegingen per etmaal. Uitgaande van vijf arbeidsplaatsen ge-

nereert een agrarisch bedrijf ongeveer 25 motorvoertuigbewegingen per et-

maal. De verwachting is dat de uitbreiding van de 57 agrarische bedrijven 

maximaal 10 ritten per bedrijf genereert. Dit houdt een toename van 570 rit-

ten per etmaal in. 

 

V e r k e e r s a f w i k k e l i n g  

Doordat de grondgebonden agrarische bedrijven verspreid door het plangebied 

gelegen zijn, zal de intensiteit op de lokale wegen niet al teveel wijzigen. Dit 

zal dan ook niet voor extra problemen leiden in termen van verkeersafwik-

keling en doorstroming. Het betreft immers een relatief kleine toename van 

het aantal verkeersbewegingen.  

Bovendien is bij schaalvergroting mogelijk bundeling van verkeersbewegingen 

mogelijk (bevoorrading met grotere vrachtwagens, waardoor het aantal 

vrachtwagenritten daalt).  

Er zal dus sprake zijn van toename van het aantal verkeersbewegingen, maar 

deze is zodanig gering dat naar verwachting geen maatregelen behoeven te 

worden getroffen. 

 

V e r k e e r s v e i l i g he i d   

Zowel de intensiteit van het verkeer als ook het aandeel vrachtverkeer zal iets 

toenemen. Door meer zwaarder verkeer kan dit met name op de lokale wegen 

leiden tot een lichte afname van de verkeersveiligheid. De grootste problemen 

met dit zware verkeer zijn de te verwachten potentiële conflicten (kruispun-
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ten en wegvakken) met andere weggebruikers, in het bijzonder het kwetsbare 

langzame verkeer, zoals recreatie(fietsers) en wandelaars. Dit speelt vooral op 

de lokale wegen met een duidelijke mengfunctie (verblijven en ontsluiten) 

waar er geen aparte of onvoldoende voorzieningen zijn voor langzaam verkeer. 

 

4 . 9 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het voornemen weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen 

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

4 . 9 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Gezien de geringe invloed van de ontwikkelingen op de geluidshinder als gevolg 

van wegverkeer, is het niet noodzakelijk om mitigerende en/of compenseren-

de maatregelen toe te passen. 

Maatregelen om de milieueffecten op het verkeer te beperken liggen voor een 

deel ook buiten het bestemmingsplan: ook door het niet vaststellen van het 

bestemmingsplan kan er sprake zijn van een toename van de verkeersdruk en 

een afname van de verkeersveiligheid.  

Daar waar meerdere schaalvergrotingen langs lokale wegen plaatsvinden, kan 

eventueel aanpassing van de wegen aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de vorm 

van vrijliggende fietspaden, waardoor de verkeersveiligheid zal verbeteren.  

 

4 . 9 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende, zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten op het verkeer geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een beoor-

deling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 



 

 

 

  
281.00.03.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Harmelen - 14 november 2014 
 

107 

4 . 1 0   

G e z o n d h e i d  

Het voornemen is wat betreft de gezondheid op basis van het volgende ken-

merk beoordeeld: 

- effecten op de gezondheid, kwalitatief op hoofdlijnen. 

 

Door de vele aannames waarop de alternatieven zijn gebaseerd, wordt niet 

voldaan aan de voorwaarde dat er per bron (intensief veehouderij bedrijf) vol-

doende betrouwbare blootstellingsgegevens zijn. Door dit hiaat in kennis over 

intensieve veehouderij en gezondheidsrisico's wordt de effectbeoordeling be-

perkt tot onderstaande globale en kwalitatieve beoordeling op hoofdlijnen. 

4 . 1 0 . 1   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Gezondheid in relatie tot intensieve veehouderijen en geitenhouderijen is een 

onderwerp dat momenteel erg in de belangstelling staat. Over dit onderwerp is 

nog relatief weinig bekend en bestaan nog veel onzekerheden. 

 

In juni 2011 is een studie gepubliceerd van IRAS, NIVEL en RIVM
19

, waarin is in-

gegaan op de mogelijke relatie tussen de nabijheid van intensieve veehoude-

rijbedrijven en de gezondheid van omwonenden. Hierbij zijn metingen uitge-

voerd rond intensieve veehouderijen en zijn gegevens van huisartsen betrok-

ken. 

 

De resultaten van dit en andere onderzoeken zijn verwerkt in een update van 

het 'Informatieblad Intensieve veehouderijen en gezondheid, sept. 2011' van de 

GGD. Alle huidig bekende wetenschappelijke informatie met betrekking tot dit 

onderwerp is hierin verwerkt. Dit Informatieblad gebruiken de GGD's in Neder-

land bij het adviseren van gemeenten over intensieve veehouderij en gezond-

heid. 

Hieronder is voor een aantal aspecten de informatie met betrekking tot inten-

sieve veehouderij en gezondheid samengevat: 

 

Z o ö n o s en  

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Per 

diersoort kunnen verschillende ziekten voorkomen die zich via de lucht ver-

spreiden naar mensen, via direct contact tussen dier en mens of via voedsel. 

Voor omwonenden zijn vooral de via de lucht overdraagbare aandoeningen van 

belang. Er is een lange lijst van zoönosen bekend. De bekendste in relatie tot 

de veehouderij zijn momenteel Q-koorts en Influenza (vogel- en varkensgriep). 

Daarnaast is er het risico van antibiotica-resistente bacteriën (MRSA en ESBL). 

                                                   

 
19 Heederik, D.J.J.; IJzermans, C.J. Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de ge-

zondheid van omwonenden IRAS Universiteit Utrecht, NIVEL, RIVM. Juni 2011 
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Voor een uitgebreide beschrijving hiervan wordt verwezen naar het genoemde 

informatieblad. Een goed beoordelingskader voor het inschatten van risico's 

van zoönosen is nog niet beschikbaar. De Gezondheidsraad is wel gevraagd 

hierover een advies op te stellen, mede op basis van het hierboven genoemde 

IRAS rapport. Er zijn geen blootstellingsnormen voor omwonenden. Het vergro-

ten van de afstand tot de bron is een goede methode om de blootstelling te 

verlagen. 

 

M R S A  

Staphylococcus aureus is een veel voorkomende bacterie. Meticilline-resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die niet gevoelig is voor veel ge-

bruikelijke antibiotica. Het blijkt dat vooral direct contact met dieren tot dra-

gerschap kan leiden. Bij ondernemers in de veehouderij en bij medewerkers 

van slachterijen komt vee gerelateerde MRSA dragerschap endemisch voor. De 

concentratie van sporen in de lucht van MRSA neemt snel af met de afstand, 

maar blijft aantoonbaar in de buitenlucht tot ca. 1.000 m rondom veehoude-

rijbedrijven (IRAS rapport). Deze sporen lijken geen verhoging te geven van 

besmettingen bij omwonenden rond veehouderijen. 

 

Q - ko o r t s  

Risico's op blootstelling aan Q-koortsbacteriën komt met name voor bij scha-

pen en geiten en in mindere mate bij koeien. Voor vleesschapen geldt een zeer 

lage risicofactor, zoals vastgesteld door het deskundigenberaad, ingesteld door 

de ministeries van EL&I en VWS. Onder varkens komt Q-koorts niet voor. Var-

kensbedrijven spelen geen rol bij risico's van Q-koortsbacteriën.  

 

E S B L  

ESBL staat voor extended spectrum betalactamase producerende bacterie 

(ESBL). Het gaat om bacteriën (bijvoorbeeld typen E. coli of Salmonella) die 

een enzym produceren dat bepaalde antibiotica kan afbreken. ESBL komt de 

laatste jaren steeds meer voor in Nederland en in het buitenland en wordt 

vooral aangetroffen bij vleeskuikens. De laatste jaren neemt het aantal pati-

enten met infecties veroorzaakt door ESBL-producerende bacteriën toe. Voor 

mensen met een verminderde weerstand kan de ESBL nadelige gevolgen heb-

ben voor de genezing. 

 

ESBL-producerende bacteriën zijn ook aangetroffen in winkels bij rauw vlees 

zoals kip, kalkoen, varkensvlees en kalfsvlees. Er is nog onvoldoende bekend in 

welke hoeveelheden deze bacteriën aanwezig zijn en of dat voldoende is om 

iemand te besmetten door het eten van het vlees. Als men de hygiëneregels 

rondom voedselbereiding opvolgt, kunnen vlees en eieren veilig gegeten wor-

den. Door goede verhitting gaan alle bacteriën dood en dus ook de ESBL-

producerende bacteriën. 

 

De ESBL- producerende bacteriën van dieren verschillen (nog) van die bij men-

sen. ESBL-producerende bacteriën komen ook voor bij gezelschapsdieren. Maar 

de meeste patiënten met een ESBL-producerende bacterie in Nederland heb-
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ben helemaal geen relatie met dieren(houderij). In Nederland komt ESBL voor-

al voor in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De overdracht van patiënt naar pa-

tiënt gaat via direct contact met bijvoorbeeld de urine van een besmet per-

soon of indirect via de handen van de medewerkers. De verspreiding van de 

ESBL via de voedselketen en door direct contact met dieren, is nog maar zel-

den aangetoond. Er is, vooralsnog, geen sprake van risico voor omwonenden. 

 

F i j n  s t o f  

Afhankelijk van de doorsnede van de stofdeeltjes wordt gesproken van PM10 

voor deeltjes met een doorsnee tot 10 µm of van PM2,5 voor deeltjes met een 

doorsnede tot 2,5 µm. Een belangrijk verschil met het fijn stof dat afkomstig is 

van het verkeer en van de landbouw is de samenstelling en de grootteverdeling 

van het stof. Fijn stof uit verkeer bevat vooral ultrafijne deeltjes (vooral ultra 

fijn stof van 0.1-1.0 µm) en is met allerlei chemische stoffen beladen. 

 

E n d o t o x i n e n  

Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van bacteriën. Als bestanddeel 

van organische stofdeeltjes (als onderdeel van fijn stof) komen ze voor in de 

buitenlucht en in woningen. Hoge concentratie endotoxinen bevinden zich in 

de stallen zelf, bij veevoerproductie en in de nabijheid van veehouderijbedrij-

ven. Na inademing kunnen direct verschijnselen zoals droge hoest, korta-

demigheid met verminderde longfunctie en koorts optreden. Langdurige bloot-

stelling aan endotoxinen kan leiden tot chronische bronchitis en vermindering 

van de longfunctie. Uit het IRAS onderzoek blijkt dat in de nabije omgeving 

(tot ca. 250 m) van veehouderijbedrijven hogere concentraties endotoxinen 

zijn gemeten. Er is een duidelijke samenhang tussen het aantal bedrijven en 

dieraantallen in de directe nabijheid van meetlocaties en de gemeten concen-

traties endotoxinen. Uitrijden van mest kan de endotoxineconcentratie verho-

gen (afhankelijk van de afstand). Hoe hoog de concentraties in de buurt van de 

woningen in het plangebied exact zijn is niet aan te geven. Uit het IRAS onder-

zoek is af te leiden dat de concentraties in ieder geval verhoogd zullen zijn ten 

opzichte van de achtergondconcentratie. De afstand van 250 m uit het infor-

matieblad, tussen bedrijf en woning is uit voorzorg gegeven. Het is een advies 

gebaseerd op onderzoek waarin effecten op gezondheid en blootstellingsgege-

vens zijn geëvalueerd. De GGD wil voorkomen dat er nieuwe overbelaste situa-

ties kunnen ontstaan. 

 

G e u r h i n d er  

Voor de gezondheid is het niet alleen belangrijk om te weten of voldaan wordt 

aan de wetgeving maar vooral ook in welke mate de achtergrondconcentratie 

ten gevolge van de uitstoot van nieuwe of vergrote bedrijven wordt verhoogd. 

Voor de geurbelasting is het van belang om te weten hoe deze zich verhoudt 

tot de hinderbeleving. Dit laatste kan een grote impact hebben op het sociale 

leven van een blootgestelde. Er is voor geur een wettelijk en een strenger ge-

zondheidskundig beoordelingskader. Geur veroorzaakt hinder. In veel situaties 

hangt geur samen met andere klachten zoals depressie, verminderde kwaliteit 

van leven, moeheid en verstoring van gedrag of activiteiten. De meest voor-
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komende verstoringeffecten zijn het sluiten van ramen, het niet graag buiten 

zijn, bezoek niet graag uitnodigen en/of familie of vrienden komen niet graag 

op bezoek, vertrouwde/ aangename geuren niet meer kunnen ruiken, minder 

diep ademhalen.  

 

Mensen met astma, allergieën, bepaalde vormen van overgevoeligheid zoals 

meervoudig chemische overgevoeligheid en mensen die bezorgd zijn, ervaren 

eerder hinder en de bijbehorende symptomen dan anderen. 

4 . 1 0 . 2   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In het voornemen is slechts één intensieve veehouderij aanwezig, zijnde een 

varkenshouderij zonder reële uitbreidingsmogelijkheden. Hierdoor zullen de 

gezondheidsrisico’s niet toenemen. Voor het overige is in het voornemen een 

neventak in de intensieve veehouderij bij een grondgebonden bedrijf mogelijk. 

In beginsel zou hierdoor de kans op de gezondheidsrisico’s kunnen toenemen. 

De feitelijke risico's zijn afhankelijk van de diersoort van het bedrijf en dier-

soorten in de omgeving, van het staltype, van de windrichting e.d. 

Aangezien alle locaties verspreid in het plangebied voorkomen en over het al-

gemeen de locaties op vrij grote afstand van de woonkernen liggen, wordt de 

kans op een toename van de gezondheidsrisico’s als laag ingeschat. Al met al 

worden de effecten van het voornemen als neutraal ingeschat, met het nodige 

voorbehoud in verband met onzekere factoren omtrent gezondheid. 

4 . 1 0 . 3   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het voornemen weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen 

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

4 . 1 0 . 4   

M a a t r e g e l e n  

De schaalvergroting in de veehouderij betekent niet per definitie een verslech-

tering van de gezondheidsrisico's. Bij nieuwbouw van veehouderijbedrijven 

kunnen maatregelen worden genomen die een aantal dreigingen voor de volks-

gezondheid kunnen beperken. Met name via de bedrijfsvoering kunnen risico's 

worden beperkt. 
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4 . 1 0 . 5   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Zoals hiervoor al is opgemerkt, is er nog onvoldoende inzicht in de effecten 

van (intensieve) veehouderij op de gezondheid. Hiervoor is aanvullend onder-

zoek nodig, vooral naar de samenhang tussen veehouderij en ziekten bij men-

sen in de directe omgeving van veehouderijbedrijven. Op 30 november 2012 is 

door de gezondheidsraad
20

, in opdracht van het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport, een advies over de risico’s voor de gezondheid in de 

omgeving van veehouderijbedrijven beschikbaar gesteld. Hieruit blijkt dat het 

niet bekend is tot welke afstand omwonenden van veehouderijen verhoogde 

gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is niet op wetenschappelijke gronden één 

landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehouderijen en 

woningen.

                                                   

 
20  Gunning-Schepers, L.J. (2012). Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Gezondheids-

raad, Den Haag, 2012. 
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5 5  A l t e r n a t i e v e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

d. “een beschrijving (...) van de alternatieven (voor de voorgenomen acti-

viteit), die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, 

en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alter-

natieven”. 

 

Zoals in paragraaf 2.5 is opgemerkt, is op basis van het inzicht in de milieuef-

fecten van het voornemen (voorontwerpbestemmingsplan) bekeken in hoeverre 

het zinvol is om één of enkele alternatieven uit te werken. In onderstaande ta-

bel is een overzicht van de beoordeling van de milieueffecten van het voorne-

men opgenomen. 

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat er in het voornemen vooral milieueffecten op 

de natuur, geur en landschap en cultuurhistorie worden verwacht. De effecten 

op (een deel van) de natuur zijn als negatief beoordeeld door met name de 

toename van de ammoniakdepositie (als stikstofverbinding) op Natura 2000-

gebieden. Vooral deze effecten zijn een probleem voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan buitengebied Harmelen. Zoals uit paragraaf 4.1 blijkt, zijn 

zogenoemde ‘significant negatieve effecten’ op Natura 2000-gebieden door 

een toename van de ammoniakdepositie in het voornemen niet uit te sluiten. 

Dit betekent dat het voorontwerpbestemmingsplan (op basis waarvan het 

voornemen is uitgewerkt) in strijd is met de Nbw 1998 en op deze wijze dan 

ook niet  kan worden vastgesteld 
21

. 

 

                                                   

 
21  Op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 “is het verboden zon-

der vergunning (…) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (…) de kwaliteit van de natuurlij-

ke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren 

of kunnen een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen”. 

 

Op grond van artikel 19j, lid 1 van de Nbw 1998 houdt een bestuursorgaan bij het nemen 

van een besluit van een plan (…) rekening: 

- met de gevolgen die het plan kan hebben voor het (Natura 2000-)gebied, en: 

- met het (…) voor dat gebied vastgestelde beheerplan (…). 

 

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening “stelt de gemeenteraad 

een bestemmingsplan vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en met het oog op 

die bestemming regels worden gegeven”. Samengevat betekent dit dat een bestemmings-

plan geen “significant verstorend effect” mag hebben op Natura 2000-gebieden. 
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T a b e l :  b e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  v a n  h e t  v o o r n e m e n  ( =  

v o o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n )  

 

Natuur Voornemen 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, weidevogel-

gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

Landschap  

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

0 

  

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

- 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

0 

Cultuurhistorie  

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 
 

0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 
 

 - 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 
 

0 

Archeologie  

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

0 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie - 

Water en Bodem  

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewa-

ter 
0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 

Luchtkwaliteit  

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegverkeer 0 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 0/- 

Geluid  

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 
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Verkeer  

Verandering van verkeersintensiteiten 0/- 

Verandering in de verkeersveiligheid 0/- 

Gezondheid  

Verschillen in gezondheidseffecten op hoofdlijnen 0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 

 

De beoordeling van de milieueffecten van het voornemen in overweging ne-

mende, is in het voorliggende planMER het hierna uiteengezette voorkeursal-

ternatief uitgewerkt. 

 

In het voorkeursalternatief is een maatregel (regeling in bestemmingsplan) op-

genomen om een ‘negatief effect’ op Natura 2000-gebieden te voorkomen. De 

vraag is of de maatregel ook voldoende is om een ‘negatief effect’ te voorko-

men. Om inzicht te krijgen in het antwoord op deze vraag, moeten de milieu-

effecten van dit voorkeursalternatief bepaald worden. Uit de beoordeling van 

deze milieueffecten moet dan blijken of de betreffende maatregel uitvoerbaar 

is voor de Nbw 1998. De omschrijving en beoordeling van de milieueffecten 

van het voorkeursalternatief is in hoofdstuk 6 opgenomen.  

Daarna is de vraag nog of de maatregel voor het bestemmingsplan uitvoerbaar 

is. Hiervoor moet onder andere bepaald worden of in projecten maatregelen 

mogelijk zijn op basis waarvan het project binnen het kader van het bestem-

mingsplan uitvoerbaar is (met andere woorden: ‘hoe wordt een toename van 

de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden’ voorkomen). In hoofdstuk 8 is 

hiervoor een onderbouwing opgenomen.  

5 . 1   

V o o r k e u r s a l t e r n a t i e f  

O m s c h r i j v i n g  

De milieueffecten van het voornemen op de natuur en geur worden (voor een 

deel) als negatief beoordeeld. Voor de effecten op de natuur hangt dit samen 

met de toename van de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden. Zoals 

hiervoor is opgemerkt, kan de regeling zoals opgenomen in het voorontwerpbe-

stemmingsplan niet worden vastgesteld. Om het bestemmingsplan Harmelen 

Buitengebied vast te kunnen stellen, moet het bestemmingsplan ten minste zo 

worden aangepast, dat de milieueffecten op de natuur worden beperkt. Hier-

bij moeten de effecten op de natuur zo worden beperkt dat “significant nega-

tieve effecten” op Natura 2000 gebieden zijn uit te sluiten. Hiervoor is het 

voorkeursalternatief uitgewerkt. Hiervoor is uitgebreid met de gemeente van 

gedachten gewisseld. Tevens is hierover een presentatie gegeven aan de ge-

meenteraad op 18 september 2014 en zijn mogelijke oplossingsrichtingen met 

hen bediscussieerd. 
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Besproken is in hoeverre het zinvol is om bijvoorbeeld de ontwikkelingsmoge-

lijkheden voor veehouderijen in het bestemmingsplan in te perken (bijvoor-

beeld de mogelijkheden voor een duurzame neventak intensieve veehouderij). 

Daarvoor is niet gekozen, omdat enerzijds hiermee nog steeds negatieve effec-

ten in omliggende Natura 2000-gebieden niet kunnen worden voorkomen. En 

anderzijds omdat dit niet wenselijk wordt geacht uit oogpunt van politiek en 

maatschappelijk draagvlak. 

Tevens is overwogen of het zinvol is om een nadere zonering op te nemen. 

Aangezien de beschermde natuurgebieden (met name Natura 2000-gebieden) 

verspreid rondom de gemeente aanwezig zijn, wordt de meerwaarde daarvan 

niet ingezien. 

Ook is overwogen om de veehouderijen geen uitbreidingsruimte te geven (‘op 

slot’). Aangezien er mogelijkheden zijn om een aanvullende regeling voor het 

ammoniakprobleem in het bestemmingsplan op te nemen, is ook hier niet voor 

gekozen. 

Uiteindelijk is besloten om een regeling in het bestemmingsplan op te nemen 

voor de beperking van de ammoniakemissie en –depositie. 

 

U i t w er k i n g  

Het voorkeursalternatief betreft derhalve het opnemen van een nadere rege-

ling in het bestemmingsplan voor de uitbreiding van veehouderijen om toena-

me van de stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden te voorko-

men. Daartoe is in de gebruiksregels van de agrarische bestemmingen de vol-

gende voorwaardelijke verplichting opgenomen: 

“Per agrarisch bedrijf de maximale ammoniakemissie niet meer mag bedragen 

dan het emissieplafond, zoals in een bijlage bij de regels is opgenomen”.  

(zie bijvoorbeeld art. 3.4.2). 

 

Aanvullend is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, waarbij B&W bij omge-

vingsvergunning kan afwijken van deze voorwaardelijke verplichting, mits de 

toename van de ammoniakemissie per saldo niet leidt tot een toename van 

stikstofstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

Bedrijven worden hiermee niet totaal op slot gezet, maar kunnen via verbete-

ring van het stalsysteem nog het aantal dieren uitbreiden, mits het maar niet 

leidt tot een toename van de ammoniakemissie (interne saldering). 

En mocht het mogelijk zijn om op basis van de provinciale verordening stikstof 

nog tot een externe saldering te komen, dan geeft de regeling aan dat ook dit 

is toegestaan. De voorwaarde is dan dat de ondernemer moet aantonen dat dit 

per saldo niet leidt tot een toename van de ammoniakdepositie in een omlig-

gend Natura 2000-gebied. Op basis van een stikstofberekening is dit aan te to-

nen. 

 

Voor het vastleggen van de maximale ammoniakemissie is uitgegaan van de 

vergunde emissie, danwel de emissie overeenkomstig de melding volgens het 

Activiteitenbesluit. Dit in aansluiting bij de uitspraak van de Raad van State 

van 22 oktober 2014 inzake een wijzigingsplan in de gemeente Asten. Daarin 
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stelt de Raad van State dat dient te worden uitgegaan van de feitelijke situatie 

ten tijde van de vaststelling van het plan. De feitelijke situatie is lastig vast te 

stellen (moment opname). Bovendien kan een veehouder er voor kiezen om de 

veebezetting op elk moment aan te passen binnen de grenzen van de milieu-

vergunning of –melding. Om deze reden is het vastleggen van de vergunde 

emissie de beste oplossing. 

 

Bij het opnemen van de maximale emissie per bedrijf, moet worden opgemerkt 

dat deze regeling weliswaar is opgesteld om vooral de milieueffecten op de 

natuur zo te beperken dat “negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden zijn 

uit te sluiten, maar dat op basis van de in deze uitgangspunten opgenomen 

maatregelen ook de effecten op geur worden beperkt. Op basis van de regeling 

wordt indirect het aantal stuks vee dat op een agrarisch bedrijf gehouden kan 

worden beperkt. Door het beperken van het aantal stuks vee wordt ook de 

geuremissie van een bedrijf beperkt.  

 

Ook voor de aspecten landschap en cultuurhistorie leidt de regeling mogelijk 

tot een beperking van de effecten. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op inge-

gaan.  
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6 6  B e o o r d e l i n g  v a n  

d e  m i l i e u e f f e c t e n  

v a n  d e  

a l t e r n a t i e v e n  

In dit hoofdstuk zijn de volgende inhoudelijke eisen aan het MER op grond van 

artikel 7.7, lid 1 van de Wm uiteengezet: 

e. “een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de (...) de be-

schreven alternatieven (voor de voorgenomen activiteit) kunnen heb-

ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn 

bepaald en beschreven”; 

f. “een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwach-

ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen 

voor het milieu van (…) elk der in beschouwing genomen alternatie-

ven”; 

g. “een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

op het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel 

mogelijk teniet te doen”. 

h. “een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de on-

derdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gege-

vens”. 

 

Uit de tabel in hoofdstuk 5 blijkt dat de milieueffecten van het voornemen (= 

voorontwerpbestemmingsplan) bij sommige thema’s als negatief zijn beoor-

deeld. Dit betreft met name 

- de natuur; 

- landschap en cultuurhistorie; en, 

- geur. 

 
In het in hoofdstuk 5 beschreven voorkeursalternatief is een maatregel opge-

nomen op basis waarvan de milieueffecten op de natuur naar verwachting be-

perkt worden
22

. Op basis hiervan worden, in vergelijking met het voornemen, 

                                                   

 
22  Door het uitvoeren van een maatregel om een bepaald milieueffect te voorkomen of te 

beperken, kan ook een ander milieueffect worden voorkomen of beperkt. Als voorbeeld: 

als maatregel om een ‘negatief effect’ op een Natura 2000-gebied te voorkomen, kan in 

de regels van het bestemmingsplan bepaald worden dat de ammoniakemissie van een 

agrarisch bedrijf niet mag toenemen . Door deze maatregel wordt indirect het aantal 

stuks vee dat op de bedrijven gehouden kan worden, beperkt. Omdat het aantal stuks vee 

wordt beperkt wordt ook de geuremissie van het bedrijf beperkt. Hierdoor wordt door de 

maatregel ook het milieueffect op de geur voorkomen of beperkt. 
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tenminste andere milieueffecten op deze milieuonderdelen verwacht. Daar-

naast leidt deze aangepaste regeling indirect tot een minder negatief effect op 

geur, landschap en cultuurhistorie. Op andere milieuonderdelen worden geen 

andere milieueffecten verwacht. Alles in overweging nemende zijn in dit 

hoofdstuk dan ook alleen een omschrijving en beoordeling van de milieueffec-

ten van het voorkeursalternatief op natuur, geur, landschap en cultuurhistorie 

opgenomen. 

6 . 1   

N a t u u r  

6 . 1 . 1   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Ook door het uitvoeren van het voorkeursalternatief kunnen belangrijke na-

tuurwaarden in zekere zin worden verstoord of zelfs verloren gaan. Daarnaast 

is het mogelijk dat door nieuwe ontwikkelingen de bestaande waarden worden 

versterkt. Belangrijk hierbij is vooral wat de mogelijke consequenties zijn voor 

de belangrijke natuurgebieden en de beschermde soorten. De effecten van het 

voorkeursalternatief zijn vergeleken met de autonome ontwikkelingen.  

In het voorkeursalternatief wordt ervan uitgegaan dat in het bestemmingsplan 

onder voorwaarden een verdere uitbreiding van de agrarische sector mogelijk 

zal zijn, met name in de melkveehouderij. De voorwaarde in het voorkeursal-

ternatief is echter dat de ammoniakemissie van de veehouderijen niet mag 

toenemen en daarmee dat de depositie op Natura 2000 gebieden niet zal toe-

nemen.  De mate van uitbreiding zal daardoor beperkt zijn. Een toename van 

verzuring en vermesting treedt vrijwel niet op, ook niet op de EHS en andere 

natuurgebieden. Wel is het zo dat door het toepassen van betere technieken 

de stalemissies verminderd worden. Als die ruimte opgevuld wordt door grote-

re aantallen koeien met weidegang treedt er een minimale verhoging op van 

stikstof in de bodem en het oppervlaktewater.  

 

E f f e c t en  o p  d e  E H S  e n  N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i e d e n  

De Natura 2000 gebieden zijn op grotere afstand van het plangebied gelegen. 

In dit alternatief zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten.  De Na-

tura 2000-gebieden maken tevens onderdeel uit van de EHS. Op deze delen van 

de EHS zijn geen negatieve effecten te verwachten.    

Er zijn drie bouwvlakken die overlappen met de EHS: Groenendaal 5 en 7, Ap-

pellaan 13 en Appellaan 15. Er zijn verder zeven bouwvlakken die (deels) over-

lappen met de bufferzone van een TOP-gebied. Uitbreiding van deze bouw-

vlakken kunnen in fysieke zin een aantasting van de EHS genereren. Hoewel 

het relatief om een kleine oppervlakte gaat, is er wel sprake van een licht ne-

gatief effect (0/-). Rondom de bouwvlakken bevindt zich een verstoringszone: 

Verstoringsgevoelige fauna mijdt bebouwing en menselijke activiteiten.  Uit-

breiding van het bouwvlak leidt tot het opschuiven van de verstoringszone 

waardoor er een gering negatief effect op deze fauna optreedt. Ook de bouw-
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vlakken die in het weidevogelgebied zijn gelegen, kunnen bij verdere uitbrei-

ding een licht negatief effect veroorzaken op weidevogels (0/-). Het effect 

wordt als gering ingeschat, omdat rond de bestaande bouwvlakken toch al een 

verstoringszone aanwezig is.        

  

E f f e c t en  o p  F l o r a  en  F au n aw e t so o r t en  

Bij uitbreiding van de bouwvlakken kunnen licht beschermde soorten amfibieën 

en zoogdieren worden verstoord. Dit zal over het algemeen om licht be-

schermde soorten gaan. Ten oosten en westen van de kern Harmelen komt hei-

kikker voor: in de polders Breeveld, Haanwijk en Bijleveld. De grootste aantal-

len zijn te vinden in de zuidelijke Polder Breeveld. In de nabijheid bevinden 

zich zandwindplassen met vochtig grasland, voornamelijk gelegen binnen de 

EHS.  Uitbreiding van bouwvlakken zal niet in het leefgebied van heikikker 

plaatsvinden. Rond Harmelen komt verder rugstreeppad voor. Deze soort plant 

zich onder meer voort in water in de dorpskern. Een belangrijke kernpopulatie 

lijkt aanwezig te zijn op het Landgoed Haarzuilens, dat gelegen is ten oosten 

van het bestemmingsplangebied. De rugstreeppad plant zich vaak voort in tij-

delijke, niet permanent waterhoudende poelen. Ook hier zal een geringe uit-

breiding van bouwvlakken geen effect hebben.  

De sloten en vaarten vormen het leefgebied van vissen, waaronder beschermde 

soorten als bittervoorn en kleine modderkruiper. Uitbreiding van bouwvlakken 

zal hier in de meeste gevallen geen negatieve effecten hebben. Wel verdient 

het aanbeveling om bij ingrepen in sloten en watergangen vooraf nader onder-

zoek te doen naar het voorkomen van beschermde soorten. Dit geldt ook voor 

bouwpercelen die in de nabijheid liggen van leefgebieden van heikikker en 

rugstreeppad. Negatieve effecten zullen hooguit in geringe mate optreden op 

licht beschermde soorten (0/-). Bij bouw- en inrichtingswerkzaamheden zal 

per locatie wel nader bekeken moeten worden of effecten op strenger be-

schermde soorten aan de orde zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen.    

 

O v e r i g e  e f f e c t en  

S c h a a l v e r g r o t i n g  i n  d e  l a nd b o uw   

Een verdere schaalvergroting van de grondgebonden landbouw kan leiden tot 

een doelmatiger gebruik van de agrarische productiepercelen waardoor een 

verdere kavelvergroting en uniformering van de percelen kan plaatsvinden. De 

aanwezige soortenrijkdom in het agrarisch gebied kan hierdoor wat afnemen. 

Gezien de grootte van de huidige bedrijven, de geboden uitbreidingsruimte en 

het feit dat schaalvergroting in het plangebied van Harmelen beperkt zal zijn, 

is het effect hooguit licht negatief (0/-). Sloop van oudere agrarische bebou-

wing kan verder negatieve effecten hebben op verblijfplaatsen van vleermui-

zen en huismus. Er zal bij sloop van oude bebouwing altijd nader Flora- en 

faunawet-onderzoek dienen plaats te vinden.   

 

K l e i n s ch a l i g  k a m p e r en    

Onder voorwaarden is in het buitengebied van Harmelen kleinschalig kamperen 

mogelijk. Dit geldt voor de meeste bestemmingen met ten hoogste 25 kam-

peermiddelen per agrarisch bedrijf. De mogelijkheden voor het kleinschalig 
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kamperen liggen echter niet in Natura 2000-gebieden en niet binnen de EHS. 

Indien deze locaties dicht tegen waardevolle natuurgebieden aan zijn gelegen, 

kunnen ze in beperkte mate negatieve effecten veroorzaken op verstoringsge-

voelige fauna. Doordat het in natuurgebieden drukker wordt, kan dit negatieve 

gevolgen hebben voor sommige soorten broedvogels (met name grondbroeders) 

en zoogdieren. Dit doet zich vooral voor als de toegankelijkheid van natuurge-

bieden groot is en de dichtheid aan paden, vergeleken met de schaal van het 

gebied, hoog is. In het buitengebied van Harmelen kan worden gesteld dat er 

hooguit licht negatieve effecten ten gevolge van de mogelijkheden voor klein-

schalig kamperen op zullen treden. 

In de natuurgebieden van Harmelen die goed ontsloten zijn, komt relatief wei-

nig verstoringsgevoelige fauna voor. Het is ook niet te verwachten dat het in 

de bestaande natuurgebieden zoals Vijverbos en Avontuur-Natuur ten gevolge 

van de mogelijkheden voor kleinschalig kamperen erg veel drukker gaat wor-

den. Van belang is dat er ten behoeve van het kleinschalig kamperen geen 

nieuwe recreatieve infrastructuur aangelegd wordt. Dat is niet het geval. Een 

negatief effect doet zich derhalve niet of hooguit in geringe mate voor (0/-).   

 

Wel gevoelig voor verstoring zijn de weidevogelgebieden. Deze zijn echter niet 

in hoge mate voor het publiek ontsloten. De rust in deze gebieden is daardoor 

voldoende gewaarborgd. Dat het op de bestaande wegen en paden iets drukker 

wordt, heeft geen dan wel een heel gering effect (0/-).         

6 . 1 . 2   

B e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

In de hiernavolgende tabel is de beoordeling van het voorkeursalternatief 

weergegeven. 

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b eo o r d e l i n g  e f f e c t en  

 Voorkeursalternatief 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

0 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur, weidevogelgebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

0 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op be-

schermde soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

 

0 

0/- 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer 

positief (++) 
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6 . 1 . 3   

M a a t r e g e l e n  

De effecten van het voorkeursalternatief op EHS en Flora en faunawetsoorten 

zijn hooguit gering negatief. Op grond van de Flora- en faunawet dient al na-

der onderzoek te worden uitgevoerd indien ontwikkelingen kunnen leiden tot 

effecten op beschermde soorten. Daardoor zullen de negatieve effecten in de 

praktijk niet optreden. 

De effecten van het kleinschalig kamperen op de natuur (EHS en Flora- en fau-

nawetsoorten) zijn nihil tot licht negatief. Deze effecten zijn acceptabel en 

behoeven daarom geen mitigerende maatregelen.     

6 . 1 . 4   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk 

worden gemaakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlij-

nen mogelijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de 

milieueffecten op de natuur geen belangrijke leemten in de kennis vastge-

steld.  

6 . 2   

G e u r h i n d e r  

Zoals aangegeven in paragraaf 4.4, worden de effecten op geur met name ver-

oorzaakt door de mogelijkheid voor grondgebonden bedrijven om een neventak 

intensieve veehouderij te starten of uit te breiden. Door het vastleggen van de 

maximale ammoniakemissie, zal de uitbreiding van het aantal dieren beperkter 

zijn dan in het voornemen. Hierdoor zal het effect van het voorkeursalterna-

tief op geur ook minder negatief zijn. Wanneer het aantal dieren wel wordt 

uitgebreid en/of het type dieren wordt gewijzigd, dan zal dit gepaard moeten 

gaan met aanpassingen aan het stalsysteem, omdat de emissie immers niet 

mag toenemen. Hiermee zal in veel gevallen de geuremissie ook worden be-

perkt. Immers een stalsysteem dat de ammoniakemissie beperkt, zal ook de 

geurhinder reduceren. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat de geur-

hinder dan in geringe mate kan toenemen. Het voorkeursalternatief zal dan 

ook leiden tot een licht negatief effect op het aspect geur (-/0).  

 

T a b e l :  O v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voornemen  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie -/0 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 
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6 . 2 . 1   

M a a t r e g e l e n  

De effecten ontstaan vooral door de mogelijkheid van een duurzame neventak 

intensieve veehouderij. In de praktijk zal bij slechts enkele bedrijven een ne-

ventak worden ontwikkeld. Bovendien zorgt het toetsingskader van de Wet 

geurhinder, via de voorgrondbelasting, voldoende voor het voorkomen van 

knelpunten, zeker gelet op het goede woon- en leefklimaat in de referentiesi-

tuatie. Aanvullende maatregelen worden niet nodig geacht. 

6 . 2 . 2   

L e e m t e n  i n  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft geur geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor een be-

oordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

 

6 . 3   

L a n d s c h a p  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

Uit de effectbeschrijving in hoofdstuk 4 blijkt, dat vooral effecten worden 

verwacht op de aspecten landschap en cultuurhistorie ten gevolge van de uit-

breiding van agrarische bouwvlakken tot maximaal 1,5 hectare en vooral in het 

gave veenweidelandschap met ontginningslinten. 

Ook in het voorkeursalternatief is deze uitbreiding nog mogelijk. Echter: door 

het vastleggen van de maximale ammoniakemissie per bedrijf zullen veel min-

der bedrijven gebruik kunnen maken van de betreffende wijzigingsbevoegd-

heid. Op voorhand is niet aan te geven welke bedrijven daaraan wel of niet 

zouden kunnen of willen voldoen. De effectbeoordeling kan dan ook alleen 

globaal zijn, namelijk dat het effect minder negatief zal zijn dan in het voor-

nemen, omdat er veel minder bedrijven gebruik zullen maken van de wijzi-

gingsbevoegdheid. 

 

T a b e l :  S a m e n g e v a t  o v e r z i c h t  b e o o r d e l i n g  e f f e c t e n  

 Voorkeursalternatief 

 Effecten op kernkwaliteiten landschap 

 

-/0 

 

Betekenis symbolen: zeer negatief (--), negatief (-), neutraal (0), positief (+), zeer positief 

(++) 
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6 . 3 . 1   

M a a t r e g e l e n  

In algemene zin hebben uitbreidingen en schaalvergrotingen van erven een ne-

gatief effect op de landschapswaarden (zoals openheid).  

Bij afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van agrarische 

bedrijven kunnen echter eisen gesteld worden aan de landschappelijke inpas-

sing van het erf of aan de situering van bebouwing. Daarmee wordt de schaal-

vergroting beter ingepast en wordt het negatieve effect verzwakt. Hiertoe zijn 

worden de nodige voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan. Met goe-

de voorwaarden van een goede landschappelijke inpassing van het gehele erf is 

plaatselijk een sterke kwaliteitswinst van de landschapswaarden te behalen. 

Voor maatregelen per landschappelijk deelgebied wordt verwezen naar para-

graaf 4.2.4. 

6 . 3 . 2   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Vanwege de aard van een bestemmingsplan, op grond waarvan in het algemeen 

ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt (of juist niet mogelijk worden ge-

maakt), is een beoordeling van de milieueffecten alleen op hoofdlijnen moge-

lijk. Dit in overweging nemende zijn er voor het beoordelen van de milieuef-

fecten wat betreft het landschap geen leemten in de kennis vastgesteld. Voor 

een beoordeling op hoofdlijnen is voldoende informatie beschikbaar. 

 

6 . 4   

S a m e n v a t t i n g  e f f e c t b e o o r d e l i n g  v o o r -

k e u r s a l t e r n a t i e f  

 

T a b e l :  b e o o r d e l i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  v a n  h e t  v o o r -

k e u r s a l t e r n a t i e f  ( =  o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n )  

 

Natuur Voornemen 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

0 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, weidevogel-

gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

0 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

0 

0/- 

Geur  

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie -/0 
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Landschap  

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten -/0 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 0 

Cultuurhistorie  

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten  -/0 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 0 
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7 7  P a s s e n d e  

b e o o r d e l i n g  

7 . 1   

I n l e i d i n g  

Een passende beoordeling is aan de orde indien één of meerdere activiteiten 

die in een plan worden voorzien, significante gevolgen kunnen hebben op een 

Natura 2000-gebied. In het plangebied van Harmelen liggen geen Natura 2000 

gebieden. Uit de resultaten van het, voor het voorliggende planMER, uitge-

voerde onderzoek blijkt echter dat er in het voornemen sprake kan zijn van 

“significant negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden buiten het plange-

bied van Harmelen. In dit hoofdstuk is de passende beoordeling opgenomen, 

waardoor deze duidelijk als afzonderlijk deel in het planMER is te herkennen. 

Omdat de effecten van het voornemen op voorhand niet volledig zijn te miti-

geren en daarmee het bestemmingsplan niet uitvoerbaar zou zijn, is een twee-

de alternatief opgesteld: het voorkeursalternatief (zie hoofdstuk 5). In deze 

passende beoordeling is het voorkeursalternatief beoordeeld.  

 

Voor mogelijke verstoringsfactoren die als gevolg van het plan op kunnen tre-

den, is een potentieel beïnvloedingsgebied van 30 km rond het plangebied ge-

hanteerd. Deze zone wordt veelal door de commissie voor de m.e.r. gehan-

teerd als zone waarbinnen effecten ten gevolge van de emissie van stikstof, op 

het schaalniveau van een bestemmingsplan Buitengebied, merkbaar zijn. Ove-

rige verstoringsfactoren reiken veelal niet verder dan enkele honderden me-

ters.   

 

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8 ,  a r t i k e l  1 9 j  

Ten aanzien van de Passende Beoordeling is de volgende tekst uit de Natuurbe-

schermingswet 1998 relevant:  

1. Een bestuursorgaan houdt, bij het nemen van een besluit tot het vast-

stellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor 

een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een signifi-

cant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het ge-

bied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wette-

lijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening  

a.  met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 

b.  met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vast-

gestelde beheerplan. 

2.  Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband hou-

den met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar 
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die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten signi-

ficante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt 

het bestuursorgaan, alvorens het plan vast te stellen, een passende be-

oordeling van de gevolgen voor het gebied, waarbij rekening wordt ge-

houden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied (artikel 19f). 

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in 

het eerste lid, alleen genomen indien is voldaan aan de voorwaarden, 

genoemd in de artikelen 19g en 19h. 

4.  De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter 

zake van die plannen voorgeschreven milieueffectrapportage. 

5. De verplichting tot het maken van een passende beoordeling bij de 

voorbereiding van een plan als bedoeld in het tweede lid geldt niet in 

gevallen waarin het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of 

project ten aanzien waarvan reeds eerder een passende beoordeling is 

gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieu-

we gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevol-

gen van dat plan. 

6. Het eerste tot en met derde lid en het vijfde lid zijn van overeenkom-

stige toepassing op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

In de passende beoordeling worden de volgende vragen beantwoord: 

1.  Kunnen de ontwikkelingen die het voorgenomen bestemmingsplan moge-

lijk maken, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 

2000-gebieden in het plangebied en de directe omgeving, de kwaliteit 

van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden 

verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten 

waarvoor de gebieden zijn aangewezen? 

2.  Indien dergelijke effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten: 

 Is het mogelijk de invulling van het bestemmingsplan zodanig te kiezen, 

dat significant negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen? 

 

De voorliggende passende beoordeling is mede gebaseerd op de beschikbare 

informatie over de Natura 2000-gebieden. 

7 . 2   

R e f e r e n t i e s i t u a t i e  

Op grond van de Nbw 1998 is elke handeling die de natuurlijke kenmerken van 

een Natura 2000-gebied aantast, verboden. Daarom moeten effecten van een 

plan of project in beeld komen. De vergelijkingsbasis voor de passende beoor-

deling is niet hetzelfde als de referentiesituatie bij de andere milieuonderde-

len in het planMER, omdat in de passende beoordeling de autonome ontwikke-
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ling niet meegenomen wordt
23

. De referentiesituatie voor de Passende Beoor-

deling is de huidige situatie.   

 

O m s c h r i j v i n g  v an  d e  N a t u r a  2 0 00 - g e b i ed e n  

Binnen het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. Buiten het 

plangebied wordt de invloed van het bestemmingsplan op veertien Natura 

2000-gebieden, die gelegen zijn binnen een straal van 30 km rond het plange-

bied, niet op voorhand onmogelijk geacht. Op de bijgaande afbeelding is de 

ligging van de Natura 2000-gebieden die (gedeeltelijk) binnen het onderzoeks-

gebied liggen weergegeven. 

 

Hierna worden de Natura 2000-gebieden uiteengezet die binnen een zone van 

10 km om het bestemmingsplangebied liggen. Het betreft de Natu-

ra 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Oostelijke Vechtplassen en 

Uiterwaardenlek. Andere Natura 2000-gebieden in het onderzoeksgebied zijn 

voor wat betreft de stikstofdepositie in een tabel opgenomen. 

 

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d  N i e uw k o o p s e  P l a s s e n  &  De  H a e ck  

Het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is op 14 februari 

1997 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en op 7 december 2004 aangemeld 

als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is op 25 november 2013 door de staats-

secretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als 

Natura 2000-gebied. 

 

De Nieuwkoopse Plassen & de Haeck zijn restanten van het voormalige Hol-

landse kustvlakteveen. Het is een laagveenverlandingsgebied waarin, naast 

veenplassen met bijzondere watervegetaties, een grote oppervlakte over-

gangsveen en moerasheide is gevormd. Het is tevens het meest westelijk gele-

gen verlandingsgebied, waarin nog lokaal goed ontwikkelde vegetaties van ba-

senrijk overgangsveen te vinden zijn. Het is bovendien een belangrijk broed-

gebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger, snor, 

rietzanger). Ook is het van enig belang als broedgebied voor enkele andere 

moeras- en watervogels (zwartkopmeeuw, zwarte stern). Voor de zwartkop-

meeuw betreft het de grootste broedkolonie buiten de Delta. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de instandhoudingsdoel-

stellingen van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck per 

zogenoemd habitattype, habitatsoort en broedvogel- en niet-broedvogelsoort. 

 

 

  

                                                   

 
23   Veel gestelde vragen over de Passende beoordeling en bestemmingsplannen buitengebied, 

Commissie voor de m.e.r., 28 september 2012. 
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N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  r o n d  h e t  p l a n g e b i e d ;  o n d e r z o e k s g e b i e d  a m m o n i a k o n d e r z o e k  
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N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed  O o s t e l i j k e  V e c h tp l a s s e n  

De Oostelijke Vechtplassen zijn op 24 maart 2003 aangewezen als Vogelricht-

lijngebied en op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het 

gebied is op 25 november 2013 door de staatssecretaris van het ministerie van 

Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. 

 

De Oostelijke Vechtplassen bestaan uit een reeks van laagveengebieden tussen 

de Vecht en de oostrand van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied bevinden 

zich door turfwinning ontstane meren en plassen, meest met een zandonder-

grond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De combinatie van ri-

vierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de zandgronden hebben 

een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. 

In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord 

naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open 

landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gra-

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

broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en 

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied  Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (bron: 

Essentietabel Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, ministerie van EZ) 

  doelstellingen draagkracht 

oppervlakte kwaliteit populatie aantal vogels aantal paren 

habitattypen 

H3140  Kranswierwateren > >      

H3150  Meren met 

krabbenscheer en 

fonteinkruiden 

> >      

H4010B Vochtige heiden 

(laagveengebied) 

> >      

H6410  Blauwgraslanden > >      

H6430A Ruigten en zomen 

(moerasspirea) 

= =      

H7140A Overgangs- en trilvenen 

(trilvenen) 

> >      

H7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) 

> >      

H7210  Galigaanmoerassen = =      

H91D0  Hoogveenbossen = =      

habitatsoorten 

H1016 Zeggekorfslak = = =   

H1082 Gestreepte 

waterroofkever 

> > >   

H1134 Bittervoorn = = =   

H1149 Kleine modderkruiper = = =   

H1318 Meervleermuis = = =   

H1340 Noordse woelmuis = = =   

H1903 Groenknolorchis = = =   

H4056 Platte schijfhoren = = =   

broedvogelsoorten 

A021 Roerdomp > >   6 

A029 Purperreiger = =   120 

A176 Zwartkopmeeuw = =   9 

A197 Zwarte Stern > >   115 

A292 Snor = =   25 

A295 Rietzanger = =   680 

niet-broedvogelsoorten 

A027 Grote Zilverreiger = =  60  

A041 Kolgans = =  3000  

A050 Smient = =  3500  

A051 Krakeend = =  90  

= : behoudsdoelstelling 

> : verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

=(<) : Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft “ten gunste van” formulering 
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zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange 

oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Ook van enig belang als broedgebied 

voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijs-

vogel). 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de instandhoudingsdoel-

stellingen van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen per zogenoemd 

habitattype, habitatsoort en broedvogel- en niet-broedvogelsoort. 

 

 

 

N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed  U i t e r w aa r d en  L e k  

De Uiterwaarden Lek zijn op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijn-

gebied. Het gebied is op 5 juli 2013 door de staatssecretaris van het ministerie 

van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied  Oostelijke Vechtplassen (bron: Essentietabel 

Oostelijke Vechtplassen, ministerie van EZ) 

 doelstellingen draagkracht 

oppervlakte kwaliteit populatie aantal vogels aantal paren 

habitattypen 

H3140  Kranswierwateren > >    

H3150  Meren met 

krabbenscheer en 

fonteinkruiden 

> >    

H4010B Vochtige heiden 

(laagveengebied) 

= =    

H6410  Blauwgraslanden = >    

H6430A Ruigten en zomen 

(moerasspirea) 

= =    

H6430B Ruigten en zomen (harig 

wilgenroosje) 

= =    

H7140A Overgangs- en trilvenen 

(trilvenen) 

> >    

habitatsoorten 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > >   

H1082 Gestreepte 

waterroofkever 

> > >   

H1134 Bittervoorn = = =   

H1149 Kleine modderkruiper = = =   

H1163 Rivierdonderpad = = =   

H1318 Meervleermuis = = =   

H1340 Noordse woelmuis > > >   

H1903 Groenknolorchis = = =   

H4056 Platte schijfhoren = = =   

broedvogelsoorten 

A021 Roerdomp > >   5 

A022 Woudaapje > >   10 

A029 Purperreiger = =   50 

A119 Porseleinhoen = =   8 

A197 Zwarte Stern > >   110 

A229 IJsvogel = =   10 

A292 Snor = =   150 

A295 Rietzanger = =   880 

A298 Grote karekiet = =   50 

niet-broedvogelsoorten 

A017 Aalscholver = =  behoud  

A041 Kolgans = =  920  

A043 Grauwe Gans = =  1200  

A050 Smient = =  2800  

A051 Krakeend = =  40  

A056 Slobeend = =  80  

A059 Tafeleend = =  120  

A068 Nonnetje = =  20  

= : behoudsdoelstelling 

> : verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

=(<) : Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft “ten gunste van” formulering 
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Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek bestaat uit vier terreinen in de ui-

terwaarden van de Lek tussen Vianen en Schoonhoven. Het gaat om de Willige 

Langerak en het nabijgelegen schiereiland De Bol op de noordoever van de ri-

vier (provincie Utrecht) en - op de zuidoever - de Koekoeksche Waard en de 

Kersbergsche- en Achthovensche uiterwaarden, met daarin het terreintje Luis-

tenbuul (provincie Zuid-Holland). Gezamenlijk bevatten deze terreinen de best 

ontwikkelde voorbeelden van het habitattype stroomdalgraslanden langs de 

Lek. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen 

van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek per zogenoemd habitattype en 

habitatsoort opgenomen. 

 

 

7 . 3   

O m s c h r i j v i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Van een aantal Natura 2000-gebieden binnen het onderzoeksgebied ligt de 

stikstofdepositie in de bestaande situatie al aanzienlijk boven de kritische de-

positiewaarde van het meest gevoelige habitattype
24

. Het betreft hier onder 

meer de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Oostelijke Vechtplassen en Uiter-

waarden Lek. Het grootste deel hiervan zal echter afkomstig zijn uit emissie 

vanuit andere gemeenten. De huidige achtergronddepositie in het bestem-

mingsplangebied bedraagt ongeveer 1300-1700 mol N/ha/jaar (RIVM, 2014), zie 

onderstaand figuur. 

 

                                                   

 
24 RIVM, Grootschalige depositiekaarten Nederland, Totaal stikstof (Ntot) 2012. 

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek (bron: Essentietabel 

Uiterwaarden Lek, ministerie van  EZ) 

 doelstellingen 

oppervlakte kwaliteit populatie 

habitatstypen  

H3270  Slikkige rivieroevers = =  

H6120  *Stroomdalgraslanden > >  

H6430B Ruigten en zomen 

(harig wilgenroosje) 

> =  

H6510A Glanshaver- en 

vossenstaarthooilande

n (glanshaver) 

> >  

habitatsoorten  

H1166 Kamsalamander = > = 

= : behoudsdoelstelling 

> : verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
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S t i k s t o f  d e p o s i t i e  2 0 1 3 .  B r o n  R I V M  2 0 1 4   

 

In onderstaande tabel zijn de kritische depositiewaarden (KDW) van de meest 

kritische habitattypen in de Natura 2000-gebieden binnen het onderzoeksge-

bied opgenomen
25

. 

 

 

 

De agrarische bedrijfstak draagt voor een belangrijk deel bij aan de stikstofde-

positie door de emissie van ammoniak. Ammoniak is een verbinding van stikstof 

(het element dat bijdraagt aan de verzuring en vermesting) en waterstof. Op 

basis hiervan is voor het planMER onderzoek uitgevoerd naar de ammoniak-

emissie en -depositie van de veehouderijbedrijven in het bestemmingsplange-

bied. Hierbij is gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel OPS-Pro 2012, 

versie 4.3.15. De ammoniakemissie van de veehouderijbedrijven is bepaald op 

basis van de in de bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) op-

genomen ammoniakemissiefactoren per diersoort.  

In hoofdstuk 4 is al aangegeven, en met de hierboven beschreven methodiek 

onderbouwd, dat uitbreiding van de veehouderij in Harmelen tot effecten kan 

leiden op Natura 2000-gebieden.  

 

                                                   

 
25 Dobben, H.F., van, Bobbink, R., Bal, D. en Van Hinsberg, A. Overzicht van kritische depo-

sitiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000, 

Alterra-rapport 2397, Alterra, Wageningen, 2012. 

Kritische Depositie Waarden (KDW) in mol N/ha/jaar van de meest gevoelige habitattypen in 

de stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden 

Natura 2000-gebied  habitattype KDW 

   (mol N/ha/jaar) 

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen 714 

Oostelijke Vechtplassen H7140B Overgangs- en trilvenen 714 

Uiterwaarden Lek H6120 Stroomdalgraslanden 1.286 
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In deze Passende Beoordeling worden de effecten van het voorkeursalternatief 

onderzocht. In het voorkeursalternatief wordt in de juridische regeling van het 

bestemmingsplan geborgd dat er geen significant negatieve effecten op Natura 

2000 gebieden op mogen treden. In de praktijk zal dit betekenen dat middels 

interne (of externe) saldering de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

niet of nauwelijks zal kunnen toenemen. Omdat deze voorwaarde in het be-

stemmingsplan is geborgd, treden er ten gevolge van stikstofdepositie geen 

significante effecten op. 

 

O v e r i g e  e f f e c t en  

Gezien de afstand van de Natura 2000-gebieden tot het plangebied van Harme-

len zullen er op de Natura 2000-gebieden ook geen andere effecten optreden. 

De mogelijkheden die het bestemmingsplan buitengebied biedt voor het klein-

schalig kamperen, hebben hooguit geringe lokale effecten. De Natura 2000-

gebieden buiten Harmelen zullen daardoor zeker niet meetbaar drukker wor-

den. Fysieke aantasting is uitgesloten en de afstand is ook te groot voor effec-

ten op het gebied van hydrologie, licht, geluid, trilling en andere vervuilings-

bronnen. Het voorkeursalternatief van het bestemmingsplan heeft daarmee 

geen negatieve effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden (0). 

7 . 4   

M a a t r e g e l e n  

Omdat er onder invloed van het voorkeursalternatief geen effecten op Natura 

2000-gebieden optreden, zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. 

7 . 5   

L e e m t e n  i n  d e  k e n n i s  

Voor het beoordelen van de effecten van het voorkeursalternatief van het be-

stemmingsplan op Natura 2000-gebieden, is voldoende informatie aanwezig. Er 

zijn geen leemten in kennis vastgesteld. 
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8 8  S a m e n v a t t i n g ,  

c o n c l u s i e s  e n  v e r -

a n t w o o r d i n g  

8 . 1   

S a m e n v a t t i n g  v a n  d e  m i l i e u e f f e c t e n  

Onderstaande tabel geeft een totaal overzicht van de verwachte effecten van 

de alternatieven. 

 

Natuur Voornemen Voorkeurs-

alternatief 

 

Effecten op Natura 2000-gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

- 

0 

 

0 

0 

Effecten op gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur, weidevogel-

gebieden 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

 

 

0 

0/- 

Effecten op flora en fauna, met name gericht op beschermde soorten 

 Ammoniakdepositie 

 Andere effecten 

 

 

- 

0/- 

 

0 

0/- 

Landschap   

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

0 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

- 

 

-/0 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

0 

 

0 

Cultuurhistorie   

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen  

0 

 

0 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten  

 - 

 

 -/0 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd  

0 

 

0 

Archeologie   

 

Het oeverwallenlandschap met dijklinten en kernen 

 

0 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap met ontginningslinten 

 

0 

 

0 

 

Het gaaf veenweidelandschap, versnipperd 

 

0 

 

0 
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Geur   

Toe- en afname aantal geurgehinderden en geuremissie - -/0 

Water en Bodem   

Risico op negatieve effecten op grondwaterkwantiteit. 0 0 

Risico van beïnvloeding grondwaterkwaliteit. 0/- 0/- 

Risico’s en negatieve effecten oppervlaktewaterkwantiteit. 0 0 

Risico’s en negatieve effecten van de kwaliteit van het oppervlaktewa-

ter 

0/- 0/- 

Effecten op de bodemkwaliteit  0 0 

Luchtkwaliteit   

Toe/afname knelpunten fijn stof t.g.v. wegverkeer 0 0 

Toe/afname knelpunten fijn stof bedrijfsvoering 0/- 0/- 

Geluid   

Toe/afname aantal geluidgehinderden 0/- 0/- 

 

8 . 2   

C o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  

Uit de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen blijkt dat er 

vooral effecten op de natuur, geurhinder en landschap/cultuurhistorie ver-

wacht worden. Met name de effecten op (een deel van) de natuur zijn als zeer 

negatief beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de effecten als zeer nega-

tief zijn beoordeeld door de toename van de ammoniakdepositie (als stikstof-

verbinding) op Natura 2000-gebieden. Vooral dit milieueffect is een probleem 

voor het vaststellen van het bestemmingsplan Harmelen.  

Zoals uit de paragraaf 4.1 blijkt, zijn zogenoemde “significant negatieve effec-

ten” op Natura 2000-gebieden door een toename van de ammoniakdepositie in 

het voornemen niet uit te sluiten. Dit betekent dat het voorontwerpbestem-

mingsplan (op basis waarvan het voornemen is uitgewerkt) in strijd is met de 

Nbw 1998 en dan ook niet zo kan worden vastgesteld 
26

. 

                                                   

 
26  Op grond van artikel 19, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) “is het verboden 

zonder vergunning (…) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk 

te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (…) de kwaliteit van de natuur-

lijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren 

of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen”. 

Op grond van artikel 19j, lid 1 van de Nbw houdt een bestuursorgaan bij het nemen van 

een besluit van een plan (…) rekening: 

- met de gevolgen die het plan kan hebben voor het (Natura 2000-)gebied; 

- met het (…) voor dat gebied vastgestelde beheerplan (…). 

Op grond van artikel 3.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening “stelt de gemeenteraad 

een bestemmingsplan vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en met het oog op 

die bestemming regels worden gegeven”. Samengevat betekent dit dat een bestemmings-

plan geen “(significant) verstorend effect” mag hebben op Natura 2000-gebieden. 



 

 

 

  
281.00.03.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Harmelen - 14 november 2014 
 

139 

Daarom is in het voorkeursalternatief gezocht naar mogelijkheden om negatie-

ve effecten in Natura 2000-gebieden te voorkomen. Uiteindelijk is gekozen 

voor het opnemen van een regeling in het bestemmingsplan waarbij alleen uit-

breiding van de veebezetting aan de orde indien er geen sprake is van een toe-

name van de ammoniakemissie, danwel wordt aangetoond dat een uitbreiding 

niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-

gebieden.  

Het voorkeursalternatief is dus niet in strijd met de Nbw 1998. 

 

Voor het overige zijn de milieueffecten van het voorkeursalternatief niet zo-

danig dat dit zou moeten leiden tot aanpassingen in het ontwerpbestemmings-

plan. Wel kunnen de effecten op het kwetsbare landschap nog genoemd wor-

den in geval van grotere uitbreidingen van agrarische bedrijven.  

Dergelijke grotere uitbreidingen worden echter alleen mogelijk gemaakt door 

middel van wijzigingsbevoegdheden. Een goede landschappelijke inpassing is 

als voorwaarde voor toepassing van die wijzigingsbevoegdheden opgenomen. 

Daarmee is ook dit milieueffect aanzienlijk te mitigeren. 

 

8 . 3   

U i t v o e r b a a r h e i d  v o o r g e s t e l d e  r e g e -

l i n g  

Om negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te voorkomen, is in het be-

stemmingsplan geregeld er per bedrijf geen sprake mag zijn van een toename 

van de ammoniakemissie. Aanvullend is geregeld dat de ammoniakemissie wel 

mag toenemen mits er geen sprake is van een toename van de ammoniakdepo-

sitie op omliggende Natura 2000-gebieden. 

De uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling dient aangetoond te worden, 

c.q. dat een dergelijke regeling “in overeenstemming is met een goede ruimte-

lijke ordening”. In essentie komt het daarbij op neer dat onderbouwd moet 

worden dat de regeling ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Anders ge-

zegd: onderbouwd moet worden dat er uitbreidingsruimte kan ontstaan, zon-

der dat er sprake is van toename van de depositie in omliggende Natura 2000-

gebieden. 

Dit is langs twee sporen mogelijk: 

1. een veehouder die zijn stallen wil uitbreiden kan oude stallen (met een 

hoge ammoniakemissiefactor) slopen en daarvoor in de plaats een grotere 

moderne stal bouwen met een lage emissiefactor. Hierbij is er dus sprake 

van een uitbreiding van een veehouderij zonder dat de ammoniakemissie 

toeneemt. De depositie in omliggende Natura 2000-gebieden zal dan dus 

ook niet toenemen. 

2. Een andere mogelijkheid is saldering, waarbij tegelijkertijd met de uit-

breiding van de ene veehouderij een andere veehouderij stopt. 

 



 

 

281.00.03.00.00 - MER bestemmingsplan buitengebied Harmelen - 14 november 2014 
 

140 

Ad 1. 

Om aan te tonen dat er op deze manier uitbreidingsruimte kan ontstaan, is een 

berekening gemaakt voor alle bedrijven, waarbij het bestaande stalsystemen 

zijn omgezet in een stalsysteem met de best beschikbare staltechnieken (BBT).  

De huidige bij de agrarische bedrijven in gebruik zijnde stalsystemen zijn soms 

niet als emissiearm te kwalificeren.  

Voor stalsystemen die in het plangebied veel in gebruik zijn (A 1.100.1), geldt 

een emissiefactor van 9,5 Kg NH3/dierplaats/jaar. Deze stalsystemen kunnen 

worden vervangen door systemen die tot een lagere ammoniakemissie leiden 

en dus een lagere emissiefactor hebben. Het systeem dat op dit moment be-

schikbaar is en dat op grond van de inrichting van de stal tot de laagste emissie 

leidt, heeft een emissiefactor van 4,1 Kg NH3/dierplaats/jaar voor melkvee.  

Hierdoor kunnen er door aanpassing van het staltype meer dieren worden ge-

houden, zonder dat de ammoniakemissie toeneemt. Als daarbij rekening wordt 

gehouden met ca 70 m² stalruimte per melkkoe, dan kan een potentiële uit-

breidingsruimte worden berekend.  

Op deze wijze is voor elke veehouderij een berekening gemaakt van de poten-

tiele uitbreidingsruimte. De berekening is als separate bijlage bij het planMER 

in te zien. De berekening laat zien dat er nog forse uitbreidingen mogelijk zijn, 

variërend van 960 m² tot 22.500 m² (een bedrijf met nu 150 melkkoeien). 

In totaal is een uitbreidingsruimte berekend van ruim 400.000 m². Dit komt 

neer op gemiddeld een uitbreidingsruimte per bedrijf van ruim 7.500 m² (re-

kening houdend met 53 aanwezige veehouderijen).  

 

Vanzelfsprekend verschillen op deze manier de uitbreidingsmogelijkheden per 

agrarisch bedrijf. Niettemin is hiermee wel aangetoond dat in beginsel bij veel 

agrarische bedrijven het mogelijk is om de veestapel uit te breiden en extra 

veestallen te bouwen, zonder dat dit hoeft te leiden tot een toename van de 

huidige ammoniakemissie. Daarmee is aangetoond dat de opgenomen gebruiks-

regeling uitvoerbaar is. 

De omvang van de uitbreidingsmogelijkheden, die zo is berekend, past in veel 

gevallen niet binnen de geldende bouwvlakken. Hiermee is dus tevens aange-

toond dat de opgenomen wijzigingsbevoegdheid om een grondgebonden agra-

risch bouwvlak te vergroten tot 1,5 ha. in principe ook uitvoerbaar is. 

 

Ad 2. 

Daarnaast kan de uitvoerbaarheid van de wijzigingsbevoegdheid voor het verg-

roten van een bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf worden 

aangetoond door saldering. Een bedrijf kan er voor kiezen om gebruik te ma-

ken van de emissieruimte in de vorm van saldering van een stoppende veehou-

derij (bijvoorbeeld met behulp van de provinciale depostiebank). Dat wil zeg-

gen dat op de ene plek een bedrijf stopt. Op die locatie is er dan geen sprake 

meer van ammoniakemissie en dus ook niet van ammoniakdepositie. De deposi-

tieruimte op hetzelfde Natura 2000-gebied kan dan door een andere veehoude-

rij worden gebruikt om de veestapel te vergroten, waardoor er per saldo geen 

sprake is van een toename van de ammoniakdepositie. Door te bepalen wat de 

ammoniakdepositie op voor verzuring en vermesting kwetsbaar Natura 2000-
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gebied is, die het gevolg is van de beide betrokken bedrijven, kan worden be-

paald wat de ammoniakemissie mag zijn nadat de veestapel is overgenomen. 

De emissie van het groeiende bedrijf mag zodanig toenemen dat de ammoni-

akdepositie als geheel niet toeneemt. 

 

De mate waarin hiervan gebruik kan worden gemaakt is afhankelijk van de af-

stand van het stoppende bedrijf tot het betreffende Natura 2000-gebied, van 

het staltype van de uitbreidende veehouderij e.d. Dit vergt een zorgvuldige 

beoordeling, die in het kader van een wijzigingsbevoegdheid beoordeeld kan 

worden.  

Van de wijzigingsbevoegdheid kan in zo’n geval alleen gebruik worden gemaakt 

indien tegelijkertijd de agrarische bestemming van het stoppende bedrijf 

wordt verwijderd en de milieuvergunning of melding wordt ingetrokken. Im-

mers anders kan niet gegarandeerd worden dat er per saldo geen sprake is van 

een toename van de ammoniakdepositie. 

 

Hiermee is aangetoond dat het bestemmingsplan ruimte kan bevatten voor uit-

breiding van veehouderijen, zonder dat dit hoeft te leiden tot een toename 

van de ammoniakdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden. 

De in het bestemmingsplan opgenomen juridische regelingen waarborgen dat 

er geen negatieve effecten ontstaan. Het bestemmingsplan is op dit onderdeel 

dan ook uitvoerbaar en in overeenstemming met een goede ruimtelijke orde-

ning. 

 

8 . 4   

E v a l u a t i e  

Op grond van artikel 7.39 van de Wet milieubeheer moet “het bevoegd gezag 

dat een plan heeft vastgesteld onderzoeken wat de gevolgen van de uitvoering 

van dat plan zijn wanneer de in het plan voorgenomen activiteit wordt onder-

nomen of nadat zij is ondernomen”. Dit betekent dat een evaluatie moet wor-

den uitgevoerd op het moment dat een m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteit 

op grond van het bestemmingsplan buitengebied Harmelen plaatsvindt. In het 

planMER moet een begin van een dergelijke evaluatie zijn opgenomen. 

 

Het advies is om regelmatig de ontwikkelingen in het bestemmingsplangebied 

in het algemeen en in de agrarische bedrijfstak in het bijzonder te onder-

zoeken. Wanneer uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er sprake is 

van afwijkingen in vergelijking met de uitgangspunten van het voorliggende 

planMER, dan is het wenselijk om te beoordelen of het nodig is om het beleid 

of het bestemmingsplan aan te passen. 

Omdat de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven voor een deel 

ook op grond van wet- en regelgeving zijn beoordeeld, is het ook belangrijk om 

regelmatig wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen. Ook wanneer hieruit 

blijkt dat er sprake is van afwijkingen in vergelijking met de uitgangspunten 
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van het voorliggende planMER, is het wenselijk om te beoordelen of aanpassin-

gen aan het beleid of het bestemmingsplan nodig zijn. Een voorbeeld van een 

mogelijke wijziging in wet- en regelgeving is de inwerkingtreding van de Pro-

grammatische Aanpak Stikstof (PAS). Zoals opgemerkt is het PAS erop gericht 

om activiteiten met een stikstofemissie in de directe omgeving van Natu-

ra 2000-gebieden (weer) mogelijk te maken. Een ontwikkeling die ook voor het 

bestemmingsplan buitengebied Harmelen erg belangrijk is, omdat uit het voor-

liggende planMER blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen 

in het bestemmingsplangebied vooral ook beperkt worden door de stikstofde-

positie op deze gebieden. 

 

Een goede basis voor het regelmatig onderzoeken van de ontwikkelingen in het 

bestemmingsplangebied en de agrarische bedrijfstak, is het volgen van de aan-

gevraagde en verleende omgevingsvergunningen en meldingen op grond van 

Activiteitenbesluit. Op basis van de resultaten van het voorliggende planMER is 

het hierbij vooral belangrijk de volgende onderwerpen te overwegen: 

- de effecten op Natura 2000-gebieden wat betreft de stikstofdepositie; 

- de effecten op de woon- en leefomgeving wat betreft de geuremissie. 

 

Hierbij is het ook belangrijk om te bepalen op welke manier de effecten van 

de verschillende activiteiten binnen een ontwikkeling en van activiteiten bin-

nen andere ontwikkelingen elkaar versterken of verzwakken. 

 

Overigens moet bij sommige afzonderlijke ontwikkelingen bij agrarische be-

drijven een besluit-m.e.r. worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van 

een dergelijk besluitMER kan beoordeeld worden of de voor dit planMER ge-

bruikte uitgangspunten juist waren. Mocht dit niet zo zijn, dan moet worden 

beoordeeld of het nodig is om het beleid of het bestemmingsplan aan te pas-

sen. 



 

 

B i j l a g e n  
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Opgave Quickscanhulp.nl 

 

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de 

Nationale Database Flora en Fauna 

Disclaimer - De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke infor-

matiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in 

een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. 

Alle gegevens in de NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 

kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

© NDFF - quickscanhulp.nl 07-05-2014 10:29:38 

© NDFF - quickscanhulp.nl 07-05-2014 10:32:52 

   Buitengebied Harmelen 

Soort Soortgroep Bescherming 
Deelgebied 

noord 

Deelgebied 

zuid 

Grote keverorchis Vaatplanten Tabel II X  

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II X X 

Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II  X 

Rietorchis Vaatplanten tabel II X X 

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II  X 

Wilde gagel Vaatplanten tabel II  X 

Wilde marjolein Vaatplanten Tabel II X  

Kleine modderkruiper Vissen tabel II  X 

Bittervoorn Vissen tabel III  X 

Heikikker Amfibieën tabel III  X 

Rugstreeppad Amfibieën tabel III X X 

Boomvalk Vogels tabel III X X 

Buizerd Vogels tabel III X X 

Gierzwaluw Vogels tabel III X X 

Grote gele kwikstaart Vogels tabel III X X 

Havik Vogels tabel III X X 

Huismus Vogels tabel III X X 

Kerkuil Vogels tabel III  X 

Ooievaar Vogels tabel III X X 

Ransuil Vogels tabel III X X 

Roek Vogels tabel III X X 

Slechtvalk Vogels tabel III X X 

Sperwer Vogels tabel III X X 

Steenuil Vogels tabel III  X 

Wespendief Vogels tabel III  X 

Zwarte wouw Vogels tabel III X X 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III X X 

Laatvlieger Zoogdieren tabel III X X 

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III  X 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III  X 

Watervleermuis Zoogdieren tabel III  X 
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Voormalige agrarische bedrijven 

 

Straatnaam Huisnummer Huisletter Postcode Woonplaats 

Ambachtsheerelaan 7  3481GJ Harmelen 

Ambachtsheerelaan 9  3481GJ Harmelen 

Ambachtsheerelaan 43 a 3481GK Harmelen 

Appellaan 7  3481GV Harmelen 

Appellaan 9  3481GV Harmelen 

Appellaan 11  3481GV Harmelen 

Breudijk 18  3481LP Harmelen 

Breudijk 19  3481LM Harmelen 

Breudijk 21  3481LM Harmelen 

Breudijk 25 a 3481LM Harmelen 

Breudijk 25  3481LM Harmelen 

Breudijk 27  3481LM Harmelen 

Breudijk 29  3481LM Harmelen 

Breudijk 33  3481LN Harmelen 

Breudijk 38  3481LR Harmelen 

Breudijk 39  3481LN Harmelen 

Breudijk 41  3481LN Harmelen 

Breudijk 45  3481LR Harmelen 

Breudijk 47  3481LN Harmelen 

Breudijk 51 a 3481LN Harmelen 

Breudijk 51  3481LN Harmelen 

Breudijk 53  3481LN Harmelen 

Dorpsstraat 1  3481EA Harmelen 

Gerverscop 1  3481LT Harmelen 

Gerverscop 7 a 3481LT Harmelen 

Gerverscop 7  3481LT Harmelen 

Gerverscop 11  3481LT Harmelen 

Gerverscop 12  3481LT Harmelen 

Gerverscop 13 a 3481LT Harmelen 

Gerverscop 13  3481LT Harmelen 

Gerverscop 20  3481LV Harmelen 

Gerverscop 21  3481LV Harmelen 

Gerverscop 23  3481LV Harmelen 

Gerverscop 25  3481LV Harmelen 

Gerverscop 26  3481LV Harmelen 

Gerverscop 30  3481LV Harmelen 

Gerverscop 31 a 3481LV Harmelen 

Gerverscop 31 b 3481LV Harmelen 

Gerverscop 31  3481LV Harmelen 

Gerverscop 32  3481LV Harmelen 

Gerverscop 33  3481LV Harmelen 

Haanwijk 7  3481LH Harmelen 



Straatnaam Huisnummer Huisletter Postcode Woonplaats 

Haanwijk 9  3481LH Harmelen 

Haanwijk 15  3481LH Harmelen 

Haanwijk 17  3481LH Harmelen 

Haanwijk 27  3481LH Harmelen 

Haanwijk 29  3481LH Harmelen 

Haanwijk 31  3481LH Harmelen 

Reijerscop 1  3481LD Harmelen 

Reijerscop 2  3481LD Harmelen 

Reijerscop 5  3481LD Harmelen 

Reijerscop 9  3481LD Harmelen 

Reijerscop 10  3481LD Harmelen 

Reijerscop 15 a 3481LD Harmelen 

Reijerscop 17  3481LE Harmelen 

Reijerscop 19  3481LE Harmelen 

Reijerscop 24 a 3481LE Harmelen 

Reijerscop 24  3481LE Harmelen 

Reijerscop 25  3481LE Harmelen 

Reijerscop 26  3481LE Harmelen 

Reijerscop 28  3481LE Harmelen 

Reijerscop 29  3481LE Harmelen 

Reijerscop 32  3481LG Harmelen 

Reijerscop 33 a 3481LG Harmelen 

Reijerscop 33  3481LG Harmelen 

Reijerscop 34  3481LG Harmelen 

Reijerscop 36  3481LG Harmelen 

Reijerscop 23  3481LE Harmelen 

Utrechtsestraatweg 3  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 4  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 5  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 6  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 11  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 13  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 17  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 19 a 3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 21  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 32  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 36 a 3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 36  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 37  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 39  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 40  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 41  3481LA Harmelen 

Utrechtsestraatweg 42  3481LA Harmelen 

Wildveldseweg 6  3481LX Harmelen 



Straatnaam Huisnummer Huisletter Postcode Woonplaats 

Wildveldseweg 21  3481LW Harmelen 
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3.16 Reactie 16; Reijerscop 6 en 14a 39 
3.17 Reactie 17; Groenendaal 5 39 
3.18 Reactie 18; Wildveldseweg 15 en 17 41 
3.19 Reactie 19; Breudijk 26 42 
3.20 Reactie 20; Breudijk 3b 43 
3.21 Reactie 21; Dorpsstraat 1 43 
3.22 Reactie 22; Utrechtsestraatweg 20 44 
3.23 Reactie 23; Gerverscop 1 45 
3.24 Reactie 24; Breudijk 45b 45 
3.25 Reactie 25; Reijerscop 8a 46 
3.26 Reactie 26; Reijerscop 24a 46 
3.27 Reactie 27; Reijerscop 9b 47 
3.28 Reactie 28; Breudijk 56b 47 
3.29 Reactie 29; Noordergaard 42 48 
3.30 Reactie 30; Reijerscop 18 49 
3.31 Reactie 31; Breudijk 33 50 
3.32 Reactie 32; Utrechtsestraatweg 22 50 
3.33 Reactie 33; Reijerscop 21 51 
3.34 Reactie 34; Gerverscop 12a 52 
3.35 Reactie 35; Utrechtsestraatweg 12 en 13 53 
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3.36 Reactie 36; Reijerscop 24a 53 
3.37 Reactie 37; Cattenbroekerdijk 17a 54 
3.38 Reactie 38; Reijerscop 15 54 
3.39 Reactie 39; Gerverscop 25 55 
3.40 Reactie 40; Schuilschuur polder Haanwijk 55 
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1 Inleiding  
 
 
1.1 Bekendmaking en inzage voorontwerp bestemmingsplan 
Op woensdag 21 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen en Kennisgeving MER ter inzage worden 
gelegd van donderdag 22 augustus tot en met woensdag 2 oktober 2013. De bekendmaking is 
gepubliceerd in de Woerdens Courant, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website 
www.woerden.nl. 
Binnen de genoemde periode heeft een ieder een reactie naar voren kunnen brengen over het 
voorontwerpbestemmingsplan en/of een zienswijze kunnen indienen tegen de Kennisgeving MER. 
 
Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg conform artikel 3.1.1 Bro 
toegezonden aan diverse vooroverleg partners en hebben zij de mogelijkheid gekregen advies uit te 
brengen over de kennisgeving MER. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan, de kennisgeving MER en de bijbehorende stukken hebben 
gedurende deze periode ter inzage gelegen in de Koepel van het stadhuis in Woerden. Daarnaast 
waren alle stukken ook te raadplegen op de gemeentelijke website.  
 
1.2 Vooroverleg  
Het voorontwerpbestemmingsplan en de kennisgeving MER zijn aan 22 instanties toegezonden. Bij 
het versturen van het voorontwerpbestemmingsplan en de kennisgeving MER is aangegeven dat 
binnen 6 weken na verzenddatum kon worden gereageerd c.q. advies worden uitgebracht. Bij geen 
reactie wordt uitgegaan dat men geen opmerkingen heeft tegen het voorontwerpbestemmingsplan en 
geen advies wenst uit te brengen over de kennisgeving MER.  
In totaal zijn er 15 reacties in het kader van het vooroverleg ontvangen. Hiervan zijn 14 reacties 
binnen de gestelde termijn van 6 weken toegezonden. De reactie van LTO Woerden is later 
toegezonden. Het later toezenden van de reactie is van te voren met de gemeente afgesproken en 
wordt daarom meegenomen als vooroverlegreactie.  
Er zijn geen adviezen ontvangen ten aanzien van de kennisgeving MER. Eén instantie heeft twee keer 
dezelfde reactie ingediend. Deze reacties worden beschouwd als 1 reactie. De volgende instanties 
hebben een reactie gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan: 
 

 Instantie Datum brief Datum ontvangst Registratienr. 

1. Tennet 28-08-2013 29-08-2013 13.025175 

2. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 02-09-2013 03-09-2013 13.025370 

3. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 02-09-2013 03-09-2013 13.025380 

4. Stichting Hugo Kotestein 29-09-2013 30-09-2013 13.026794 

5. LTO Noord vestiging Zwolle 30-09-2013 01-10-2013 13.026877 

6. Stichting de Groene Buffer 30-09-2013 01-10-2013 13.026982 

 Idem  30-09-2013 30-09-2013 13.026996 

7. Natuur en milieufederatie Utrecht 01-10-2013 02-10-2013 13.026986 

8. Gemeente Utrecht 01-10-2013 02-10-2013 13.026993 

9. 
Commissie voor Monumenten en 
Cultuurlandschap 

01-10-2013 01-10-2013 13.027006 

10. N.V. Nederlandse Gasunie 01-10-2013 03-10-2013 13.027153 

11. Provincie Utrecht 02-10-2013 03-10-2013 13.027163 

12. Veiligheidsregio Utrecht 02-10-2013 04-10-2013 13.027251 

13. Dorpsplatform Harmelen 30-09-2013 11-10-2013 13.027592 

14. LTO Woerden e.o., portefeuille houder RO  08-10-2013 10-10-2013 13.027600 

 
1.3 Reacties  
De gemeente heeft in totaal 44 reacties ontvangen. Hiervan zijn 42 reacties binnen de daarvoor 
gestelde termijn (dat wil zeggen uiterlijk op 2 oktober 2013) ingediend of toegezonden. De overige 2 
reacties zijn later dan de gestelde termijn ingediend of toegezonden. Reactie nummer 38 is in overleg 
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met de gemeente later ingediend en wordt daarom meegenomen als ingediende reactie. De andere 
reactie is binnen een week na verstrijken van de termijn ingediend. Omdat de inspraaktermijn niet 
wettelijke bepaald is en de termijn van overschrijding minder dan een week is, wordt deze reactie 
meegenomen. Alle betreffende indieners zijn hierdoor in hun reactie ontvankelijk.  
Er zijn twee verzoeken gedaan om mondelinge reactie op te tekenen. Deze reacties zijn genoteerd en 
als binnengekomen reactie behandeld.  
Een aantal reacties zijn dubbel ingediend. Het gaat om de reacties 30, 32, 33 en 35. De dubbel 
ingediende reacties worden als 1 reactie beschouwd en van 1 antwoord voorzien.  
 
Alle ingediende reacties hebben betrekking op het voorontwerpbestemmingsplan en niet op de 
kennisgeving MER.  
 
De volgende reacties zijn ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan:   

 Indiener / perceel Datum brief Datum ontvangst Registratienr. 

1. Randerij 26-08-2013 26-08-2013 13.025022 

2. Haanwijk 11a  06-09-2013 09-09-2013 13.025637 

3. Bereikbaarheid polder Bijleveld 10-09-2013 12-09-2013 13.025922 

4. Ambachtsheerelaan 43a  05-09-2013 11-09-2013 13.025925 

5. Hoogstamboomgaarden  05-09-2013 11-09-2013 13.025926 

6. Reijerscop 3 05-09-2013 12-09-2013 13.025989 

7. Reijerscop 5   12-09-2013 16-09-2013 13.026121 

8. Breudijk 19 12-09-2013 16-09-2013 13.026122 

9. Groenendaal 3 18-09-2013 19-09-2013 13.026288 

10. Utrechtsestraatweg 20 16-09-2013 20-09-2013 13.026360 

11. Haanwijk 15 17-09-2013 26-09-2013 13.026737 

12. Haanwijk 23 28-09-2013 30-09-2013 13.026802 

13. Breudijk 58b 30-09-2013 30-09-2013 13.026810 

14. Reijerscop 12 26-09-2013 27-09-2013 13.026823 

15. Reijerscop 25, 26 en 26a  27-09-2013 30-09-2013 13.026832 

16. Reijerscop 6 en 14a 29-09-2013 01-10-2013 13.026889 

17. Groenendaal 5 30-09-2013 01-10-2013 13.026892 

18. Wildveldseweg 15 en 17, 29-09-2013 01-10-2013 13.026898 

19. Breudijk 26 30-09-2013 01-10-2013 13.026900 

20. Breudijk 3b 30-09-2013 02-10-2013 13.026925 

21. Dorpsstraat 1 30-09-2013 02-10-2013 13.026926 

22. Utrechtsestraatweg 20 30-09-2013 30-09-2013 13.026927 

23. Gerverscop 1 28-09-2013 30-09-2013 13.026928 

24. Breudijk 45b 30-09-2013 01-10-2013 13.026970 

25. Reijerscop 8a 30-09-2013 01-10-2013 13.026971 

26. Reijerscop 24a 30-09-2013 01-10-2013 13.026972 

27. Reijerscop 9b 30-09-2013 01-10-2013 13.026973 

28. Breudijk 56b 30-09-2013 01-10-2013 13.026974 

29. Noordergaard 42 30-09-2013 02-10-2013 13.026995 

30. Reijerscop 18 30-09-2013 30-09-2013 13.026997 

 Idem  30-09-2013 08-10-2013 13.027348 

31. Breudijk 33 01-10-2013 02-10-2013 13.027013 

32. Utrechtsestraatweg 22 01-10-2013 02-10-2013 13.027027 

 Idem  01-10-2013 01-10-2013 13.027160 

33. Reijerscop 21 30-09-2013 02-10-2013 13.027033 

 Idem  30-09-2013 01-10-2013 13.027182 

34. Gerverscop 12a 01-10-2013 03-10-2013 13.027078 
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35. Utrechtsestraatweg 12-13 02-10-2013 03-10-2013 13.027127 

 Idem  02-10-2013 02-10-2013 13.027188 

36. Reijerscop 24a 02-10-2013 02-10-2013 13.027264 

37. Veeschuur Haanwijk  08-10-2013 09-10-2013 13.027539 

38. Reijerscop 13a/15 10-10-2013 10-10-2013 13.027613 

39. Gerverscop 25 03-10-2013 14-10-2013 13.227748 

40. Schuilschuur polder Haanwijk 02-10-2013 14-10-2013 13.027783 

 
In de te publiceren stukken worden in verband met de privacy de NAW (naam, adres, woonplaats) 
gegevens van de indieners in de tabel weggelaten (zij worden geanonimiseerd).  
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2 Resultaat van de beantwoording van de vooroverleg reacties  
 
 
De reacties van het vooroverleg worden afzonderlijk samengevat en van antwoord voorzien. 
 
2.1 Reactie 1: Tennet  
 
Reactie  
Binnen de grenzen van het plan bevindt zich een gedeelte van een bovengrondse 380.000 Volt 
transportverbinding, te weten het lijngedeelte tussen mast nr. 75 nabij de Cattenbroekerdijk/A12 en 
mast nr. 94 nabij de Rodendijk.  
In het voorontwerpbestemmingsplan is door de gemeente rekening gehouden met de 
hoogspanningsverbinding. Tevens is er passende aandacht besteed aan de problematiek van de 
aanwezigheid van elektrische en magnetische velden. Ter bescherming van de belangen van deze 
elektriciteitswerken verzoekt TenneT uw medewerking om in de Regels nog een aanvulling op te 
nemen.  
a. In lid 19.1 is de volgende tekst vermeld: “… mede bestemd voor een ondergrondse 

hoogspanningsleiding”. Aangezien de bestemming hoogspanningsverbinding een bovengrondse 
verbinding betreft, verzoeken wij u deze tekst te wijzigen in “… mede bestemd voor een 
bovengrondse hoogspanningsverbinding”.  

b. In 19.4 is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. De hiervoor door uw gemeente gekozen 
tekst vormt weliswaar voor TenneT geen bezwaar, doch wij stellen voor om in het kader van 
uniformiteit te kiezen voor de tekst van het omgevingsvergunningstelsel, zoals deze in het recent 
door uw gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Bedrijventerrein Barwoutswaarder, 
Polanen en Putkop” is opgenomen in het desbetreffende artikel 13 “Leiding – 
Hoogspanningsverbinding”.  

c. TenneT wijst erop dat bij het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan 
bovengrondse hoogspanningsverbindingen noodzakelijk kan zijn om rondom de mast en onder 
de traversen (de “zij-armen”) te beschikken over voldoende vrije werkruimte. Deze ruimte is 
bijvoorbeeld nodig bij het opstellen van het benodigde materiaal en materieel hiervoor, zoals 
treklieren en haspels. Bij verdere en/of gewijzigde uitwerking van het gebied verzoeken bij u 
voorhand rekening te houden met een vrije werkruimte rondom de masten van minimaal 50 bij 50 
meter. 

d. In het algemeen is TenneT geen voorstander om gronden onder een hoogspanningsverbinding 
aan te wenden voor doeleinden die gepaard gaan met verhoogde mensenconcentraties, maar 
kunnen het op de grond van de normen die gelden voor de elektrische veiligheid niet verbieden. 
Wel wijst TenneT op het risico van het neervallen van ijs(pegels), sneeuw en/of verontreiniging 
vanaf de masten en/of de fase- en bliksemdraden bij bepaalde weersomstandigheden. 

 
Beantwoording  
a. Artikel 19 lid 1 wordt conform de reactie aangepast  
b. Het omgevingsvergunningstelsel in artikel 19.4 wordt aangepast conform artikel 13.4 van het 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Barwoutswaarder, Polanen en Putkop.  
c. De masten van de hoogspanningsleiding liggen in de dubbelbestemming “Leiding – 

Hoogspanningsverbinding’. Hierdoor zijn de masten mede beschermd tegen nieuwe 
ontwikkelingen. Alle masten in het plangebied liggen op voldoende afstand van bebouwing, zodat 
er voldoende vrije werkruimte aanwezig is. Er is geen reden om een extra aanduiding voor een 
vrije werkruimte op te nemen.   

d. Wij begrijpen het standpunt dat het niet wenselijk is om gronden onder een hoogspanningsleiding  
te gebruiken voor doeleinden die gepaard gaan met verhoogde mensenconcentraties. In het 
plangebied liggen 5 percelen geheel of gedeeltelijk  onder de hoogspanningsleiding. Dit is een 
bestaande situatie. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid 
van de hoogspanningsleiding.  

 
>> De reactie geeft voor de punten a en b aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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2.2 Reactie 2: Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
Reactie  
De inspraakreactie betreft de recreatie in het algemeen, en specifiek de mogelijkheden voor 
recreatieontwikkeling rond Haarzuilens. 
a. Er is grote vraag naar recreatieve ontsluiting van het buitengebied door middel van onder andere 

fietsen, wandelen en varen. In hoofdlijnen zijn wij tevreden over de mogelijkheden voor recreatie 
in het voorontwerpbestemmingsplan. Door he toestaan van recreatief medegebruik van 
agrarische en natuur bestemde percelen kan het Groene Hart beter recreatief ontsloten worden.  

b. Rond Haarzuilens zijn er nog veel plannen voor nieuwe recreatieterreinen, zowel op Utrechts als 
op Woerdens grondgebied. Het is echter moeilijk om voldoende investerings- en beheersgeld te 
vinden. Financiering door ”rood voor groen” toe te staan is een reële optie. Wij stellen voor om 
twee bouwpercelen toe te staan aan de Breudijk, op gronden in eigendom van de Dienst 
Landelijk Gebied. Een tweetal woningen zouden hier goed passen in de lintbebouwing.  

 
Beantwoording  
a. De gemeente neemt kennis van de reactie.  
b. Het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen is een conserverend bestemmingsplan. Dit 

betekent dat de bestaande (legale) c.q. vergunde situaties worden vastgelegd. Nieuwe 
ontwikkelingen worden niet meegenomen. Het toevoegen van bouwmogelijkheden voor twee 
woningen is een nieuwe ontwikkeling en wordt daarom niet meegenomen.  
Het beleid van de gemeente mag het aantal (burger)woningen niet toenemen. Hierop zijn een 
aantal uitzonderingen, zoals de ‘ruimte voor ruimte’-regeling’,  bewoning van een cultuurhistorisch 
waardevol bijgebouw of splitsing van een karakteristiek hoofdgebouw. Daarnaast is in de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie een aantal regelingen opgenomen voor onder andere de 
aanleg van recreatieve voorzieningen. Aan al deze regelingen zijn voorwaarden verbonden. 
Onduidelijk is of het realiseren van twee woningen past in een van deze regelingen.  
In het bestemmingsplan wordt geen bouwmogelijkheden opgenomen voor twee woningen. Indien 
er concrete plannen zijn, kan een haalbaarheidsverzoek worden ingediend. Onderzocht wordt of 
het haalbaar is om twee extra woningen te realiseren. Indien het plan haalbaar is, zal er een 
aparte (planologisch) procedure doorlopen worden.  
 

>> De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
2.3 Reactie 3: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
 
Reactie 
De HDSR adviseert positief over het plan. Het voldoet namelijk aan onze belangrijkste minimale 
voorwaarde: ‘het standstil principe’. Dit principe houdt in dat door het plan geen verslechtering van de 
waterhuishouding mag ontstaan.  
De waterhuishoudkundige aspecten rondom de aanleg van de bravo wegen (westelijke en oostelijke 
randweg Harmelen) zijn of worden al geregeld in afzonderlijke planologische procedures en/of een 
Watervergunning. 
a. Ten aanzien van de mogelijke toename van verhard oppervlak is in de toelichting opgenomen dat 

deze gecompenseerd dient te worden als de toename groter is dan 1000 m2. Hierbij merken wij 
op dat voor een dergelijke toename van verhard oppervlak ook een Watervergunning van het 
waterschap vereist is, waarin de benodigde compensatie wordt vastgelegd. 

b. De primaire watergangen in het gebied zijn bestemd als “Water”. Wij merken op dat hierbij enkele 
omissies zijn opgetreden. In de bijlage bij deze brief zijn deze weergegeven. Wij verzoeken u ook 
deze primaire watergangen te bestemmen als “Water”. Zie bijlage bij de brief.  

 
Beantwoording  
a. De toelichting van het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.  
b. De primaire watergangen die genoemd zijn in de bijlage van de reactie krijgen de bestemming 

‘Water’. Het gaat om de primaire watergangen in de gebieden: 
- Breudijker Molenvliet en Zuidelijke spoorsloot richting Breukelen; 
- Zuidelijke spoorsloot en waterpartijen Vijverbos; 
- Wetering Haanwijk; 
- Watergang langs N419. 
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In bijlage 1 zijn afbeeldingen van deze primaire watergangen opgenomen.  
 
>> De reactie geeft voor alle punten aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 
2.4 Reactie 4: Stichting Hugo Kotestein 
 
Reactie  
Wij hebben kennis genomen van het voorontwerpBestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Voor wat 
betreft ons aandachtsgebied – monumenten en overige cultureel erfgoed in de ruimste zin van het 
woord – is er vooralsnog geen aanleiding tot opmerkingen, anders dan te vragen hier bij de verdere 
uitwerking van de plannen zorgvuldig mee te blijven omgaan.  

 
Beantwoording  
De gemeente neemt kennis van de reactie.  
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
 
2.5 Reactie 5: LTO Noord vestiging Zwolle 
 
Reactie 
a. LTO Noord proeft in het voorontwerp enige ruimte die de gemeente wil geven aan met name de 

grondgebonden melkveehouderij in dit gebied. Niettemin beoordelen wij het bestemmingsplan als 
onnodig conserverend van aard en sluit het plan te weinig aan bij de ruimte die de provincie 
Utrecht thans biedt met de dit jaar vastgestelde provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en 
Verordening. Wat dat betreft vinden wij dat er nogal selectief naar een aantal aspecten uit het 
vigerend bestemmingsplan is gekeken, waarvan een aantal wel en een aantal niet zijn 
overgenomen in het voorontwerp. 

b. Op grond van het huidige bestemmingsplan kan, op daartoe geschikte bodems, grasland worden 
opgezet in (laagstam)fruitteelt. Die mogelijkheid ontbreekt in het voorontwerp en LTO Noord vindt 
dat onnodig beperkend. 

c. Het huidige bestemmingsplan kent nog een mogelijkheid van nieuw vestiging van een agrarisch 
bedrijf. Die mogelijkheid is in het voorontwerp niet meer aanwezig. Door de toenemende 
bedrijfsgrootte van de bedrijven verslechterd de verkaveling van bedrijven. In combinatie met 
herverkaveling kan bedrijfsverplaatsing een rol gaan spelen. Er zal de komende tijd weinig tot 
geen gebruik van gemaakt worden, maar laten we de mogelijkheid wel openhouden met een 
wijzigingsbevoegdheid van het college. 

d. Het voorontwerp geeft aan dat ieder bedrijf maar 1 in/uitrit mag hebben, maar steeds meer 
bedrijven hebben 2 toegangen om het “vuile en schone” verkeer te kunnen scheiden. Wij 
verzoeken u het bestemmingsplan op dit punt aan te passen. 

e. Wij vinden het jammer dat de gemeente vooralsnog geen ruimte heeft geboden om in gesprek te 
gaan met individuele agrarische ondernemers over hun wensen ten aanzien van vorm en grootte 
van het bouwvlak. Dat “tafeltjesoverleg” heeft destijds bij het bestemmingsplan Kamerik-Zegveld 
naar tevredenheid gewerkt. Een aantal ondernemers heeft bij ons aangegeven om in gesprek te 
willen met de gemeente. Er is behoefte om een maatwerk invulling te geven aan de gewenste 
ontwikkeling.  

f. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt gekozen voor een vergroting tot 1 ha meter 
gebruikmaking van een afwijkingsbevoegdheid en een vergroting tot 1,5 ha voor gronden 
gebonden veehouderijen met een wijzigingsbevoegdheid. Wij voorzien dat dit voor een aantal 
ondernemers de komende periode te weinig ruimte biedt. Bovendien blijft het ver van de ruimte 
die de provincie thans biedt. Daarom verzoeken wij om, naast de genoemde mogelijkheden, een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor vergroting tot 2,5 ha waarin de in de provinciale 
verordening genoemde randvoorwaarden zijn overgenomen. Het is dan aan de ondernemers om 
met een plan te komen dat past binnen die randvoorwaarden. 

g. Daarnaast vinden wij dat bedrijven met een intensieve veehouderij als neventak, het bouwvlak op 
dezelfde wijze zouden moeten kunnen uitbreiden. Die bedrijven zijn apart op de kaart aangeduid, 
het zijn een beperkt aantal bedrijven en dat aantal kan bovendien op grond van het 
bestemmingsplan niet toenemen.  
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h. Het is vanzelf spreken dat agrarische ondernemers een goede landschappelijke inpassing van 
belang vinden. Het kan niet zo zijn dat een ondernemer gedwongen wordt om al zijn 
bedrijfsgebouwen achter elkaar te plaatsen, waardoor een zeer inefficiënte indeling van het erf 
ontstaat. Ook een gunstige ligging ten behoeve de opwekking van zonne-energie middels 
zonnepanelen op het dak zal meer en meer een rol gaan spelen.  

i. In het voorontwerp is een maximale goot- en nokhoogte opgenomen van een nieuwe stal bepaald 
op respectievelijk 4,5 meter en 10 meter. Dat kan inmiddels een wijzigingsbevoegdheid worden 
vergroot tot respectievelijk 6 en 11 meter, maar de laatst gebouwde stal in Woerden is 11 meter 
hoog. Zelf bij een gelijk blijvend aantal koeien, zal om méér ruimte te bieden per koe, er behoefte 
komen aan een grotere en hogere stallen. Wij verzoeken u daarom een maximale bouwhoogte 
van 11 meter te hanteren met een wijzigingsbevoegdheid tot 12 meter. 

j. Daarnaast vragen wij om ruimte voor nieuwe typen stallen met een afwijkende bouwvorm, zoals 
bijvoorbeeld een serrestal. Wij verzoeken u het bestemmingsplan op dit punt aan te passen. 

k. Wij ervaren het voorontwerpbestemmingsplan onnodig rigide in de vergunningverlening. De 
vergunningverlening rond de archeologische waarden gaat veel te ver. Weliswaar zijn 
werkzaamheden in het kader van het normale gebruik en onderhoud uitgezonderd van 
vergunningsplicht, maar de beschrijving van de vergunning plichtige werken zal voor veel 
onduidelijkheid en misvattingen gaan leiden; het leidt extra bureaucratie en tot onnodige 
maatschappelijke kosten. Wij beschouwen in ieder geval de werkzaamheden die al sinds jaar en 
dag regulier voorkomen het verbreden, verdiepen, graven en/of baggeren van sloten, het leggen 
van leidingen en drainage, het aanplanten en rooien van bomen of het scheuren van grasland ten 
behoeve van graslandverbetering, tot de werkzaamheden die niet vergunningplichtig zijn.  

 
Beantwoording 
a. Het doel van het bestemmingsplan is ook conserverend van aard. Het bestemmingsplan probeert 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden die de provincie biedt.  
Er zijn diverse reacties binnengekomen voor het verruimen van regels ten behoeve van de 
agrarische bedrijven. Op basis van deze reacties hebben we nogmaals naar de regelingen 
gekeken en waar mogelijk, worden de regels verruimd. Daarbij zijn we afhankelijk van de 
uitkomsten van het PlanMER 

b. Het is op basis van het voorontwerpbestemmingsplan inderdaad niet mogelijk om fruitbomen te 
kweken en te telen op de daartoe geschikte gronden. Dit is een omissie in het voorontwerp-
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

c. De tendens van de afgelopen jaar is dat er alleen maar agrarische bedrijven stoppen. Het 
vestigen van nieuwe agrarische bedrijven komt bijna niet voor. De voorkeur van de gemeente 
gaat uit naar het benutten van vrijkomende agrarische bedrijven in plaats van het realiseren van 
een nieuw agrarische bouwvlak met de bijbehorende bebouwing.  
Daarnaast moet het bestemmingsplan voldoen aan het beleid van de provincie. De Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) geeft aan dat een bestemmingsplan geen regels mag bevatten 
die nieuwe agrarische bouwvlakken mogelijk maakt (Artikel 4.13, lid 3, PRV).  
Indien in de planperiode voorkomt dat een nieuw agrarisch bouwvlak noodzakelijk is, zal hiervoor 
een aparte planologisch procedure gevoerd worden.  

d. De gemeente is het met LTO Noord eens dat steeds meer agrarische bedrijven een tweede inrit 
hebben c.q. nodig hebben. Echter zien wij ook steeds meer verzoeken voor het realiseren van 
een extra inrit bij andere functies, bijvoorbeeld bij burgerwoningen. Extra inritten zorgt voor  
verrommeling van het buitengebied en draagt niet bij aan de veiligheid. Daarom is in het 
bestemmingsplan bewust gekozen om tweede in- en uitritten te verbieden. Omdat wij bewust zijn 
van de  noodzaak voor diverse (agrarische) bedrijven om een tweede inrit te hebben, is een 
ontheffing opgenomen. Een tweede in- en uitrit is mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de 
(agrarische) bedrijfsvoering.  Deze ontheffingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 34.2 van het 
voorontwerpbestemmingsplan.  

e. Het is mogelijk voor diverse agrariërs om in overleg te gaan met de gemeente over uitbreiding 
van hun agrarische bouwvlak. In het proces voor het opstellen van het bestemmingsplan is 
gekozen om geen apart overleg te houden met de verschillende agrariërs in het gebied. Een 
apart overleg met elke agrariër zou een extra vertraging in het gehele proces betekenen. Elke 
agrariër heeft tijdens de inspraakperiode hun wensen kenbaar kunnen maken. Een deel van de 
agrariërs heeft hier ook gebruik van gemaakt.  
Daarnaast kan bij voorbaat niet alle uitbreidingsmogelijkheden worden gehonoreerd. Dit komt 
doordat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het plangebied al dermate 
veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van bestaande stallen. Door 
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deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te grote milieubelasting op de 
natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
We zijn bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te samen 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 
onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, 
een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden 
niet uit te sluiten is. In het PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke 
maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat 
bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 

f. De regeling ten aanzien van het uitbreiden van agrarische bouwvlakken wordt aangepast. Via 
een ontheffing wordt het mogelijk om het agrarische bouwvlak te vergroten. De 
wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van agrarische bouwvlakken tot 1,5 ha blijft bestaan. 
Ook wordt er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten van agrarische 
bouwvlakken tot 2,5 ha. Aan beide wijzigingsbevoegdheden en aan de afwijking zijn voorwaarden 
verbonden. Dit zijn over het algemeen voorwaarden die nu ook van toepassing zijn en/of 
voorwaarden die komen uit de PRV.  

g. Alleen de agrarische bedrijven met een intensieve veehouderij als hoofdtak zijn apart op de 
verbeelding aangegeven. Voor alle agrarische bedrijven gelden dezelfde regels ten aanzien van 
uitbreiding van agrarische bouwvlakken. De regeling in het voorontwerpbestemmingsplan wordt 
aangepast.  

h. In het plangebied spelen diverse belangen een rol. De gemeente probeert met elk belang 
rekening te houden. Naast het belang van de agrarische bedrijfsvoering is er ook een 
landschappelijk en cultuurhistorisch  belang. In het gebied komen de landschappelijke (en 
cultuurhistorische) waarden ‘openheid’ en ‘karakteristiek verkavelingspatroon’ voor. Als 
agrarische bedrijven de mogelijkheid zouden hebben om alle schuren haaks op het 
verkavelingspatroon te realiseren gaan deze landschappelijke (en cultuurhistorische) waarden 
verloren. Hetzelfde geldt voor uitbreiden van agrarische bouwvlakken in de breedte i.p.v. in de 
lengte.  
De agrarische gebouwen worden steeds groter, waardoor de impact groter zal zijn. Het uitbreiden 
van een agrarische bouwvlak of het realiseren van een nieuwe agrarische gebouw is maatwerk. 
Per aanvraag zal beoordeeld worden of medewerking verleend kan worden aan het realiseren 
van een schuur haaks op het verkavelingspatroon of verbreden van het agrarische bouwvlak.  

i. De goot- en nokhoogte voor extensieve agrarische bedrijven sluit aan bij de regeling uit het 
bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld. Dit betekent een goothoogte van 
6 meter en een nokhoogte van 10 meter. Via een ontheffing is een nokhoogte van 11 meter 
mogelijk.  
Er niet is niet aangetoond dat een nokhoogte van 11 meter noodzakelijk is voor de agrarische 
bedrijfsvoering. Recentelijk zijn ook stallen gebouwd met een nokhoogte van 10 meter. De 
hoogte van een stal wordt bepaalt door de dakhelling en de breedte van de stal.  

j. Bij de gemeente Woerden is een haalbaarheidsverzoek ingediend voor het realiseren van een 
serrestal. Bij de beoordeling van dit plan is het erfconsulentschap betrokken. De uitkomst van dit 
haalbaarheidsverzoek heeft er toe geleid dat afwijkende staltypen gerealiseerd kunnen worden. 
Dit is mogelijk via een afwijking. Aan deze afwijking zijn voorwaarden verbonden. Onder andere 
moet  aangetoond worden dat de afwijkende staltype past in het landschap en in de omgeving.  

k. Om archeologische resten onverstoord in de bodem te behouden (behoud in situ) is het 
uitgangspunt de bodem niet dieper te bewerken dan tot op heden heeft plaatsgehad. Om te 
bewerkstelligen dat agrariërs hun normale werkzaamheden kunnen continueren en het behoud 
van de archeologische waarden te waarborgen is het normaal gebruik en onderhoud van de 
grond vrijgesteld van  archeologisch onderzoek, zoals opgenomen in artikel 23.4.2,a.1 
24.4.2.a.1.en 25.4.2.a.1 van het voorontwerpbestemmingsplan. In de artikelen 23.4.2,a.3, 
24.4.2.a.3.en 25.4.2.a.3 is aangegeven dat bestaande drainage vervangen kan worden zonder 
vergunning.  
Onder normaal gebruik en onderhoud wordt het onderhoud verstaan dat, gelet op de 
bestemming,  regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en 
gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die 
regelmatig worden uitgevoerd. Het scheuren van grasland, de aanplant en het rooien van bomen 
(in het kader van reeds bestaande boomkwekerijen), het baggeren van sloten (mits het profiel 
niet gewijzigd wordt) vallen hier onder. Deze werkzaamheden vallen dus onder de reeds 
bestaande afwijking. Werkzaamheden zoals vergraven, ophogen, egaliseren, aanleggen van 
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leidingen, aanleggen van drainage, het verlagen van het peil, het graven, verdiepen en verbreden 
van sloten  en het verwijderen van fundamenten niet. Bij deze werkzaamheden, die niet 
regelmatig worden uitgevoerd, wordt de bodem op grotere diepte verstoord waardoor mogelijk 
aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Vrijgave van de genoemde 
werkzaamheden (waaronder vergraven) zou betekenen dat in het geheel geen onderzoek 
verricht wordt op gronden met een hoge en middelhoge archeologische (verwachtings)waarde. 
Dit is niet conform het bepaalde in de Monumentenwet. 
De ontheffing ten aanzien van normaal onderhoud is bedoeld voor het voorzetten van agrarisch 
gebruik, gewijzigd grondgebruik valt hier niet onder.  

 
>> De reactie geeft wat betreft punt b, f, g en j  aanleiding tot aanpassing  van het 
bestemmingsplan.  
 
 
2.6 Reactie 6: Stichting De Groene Buffer 
 
Reactie  
Op 17 september 2013 is door de Natuur- en Milieufederatie Utrecht eveneens een reactie gegeven 
op het voorontwerpbestemmingsplan. De Stichting De Groene Buffer sluit zich in grote lijnen aan bij 
deze reactie, maar wijst u in aanvulling daarop nog het volgende: 
a. De stichting is van menig dat vrijkomende agrarische bebouwing niet moet leiden tot een 

verrommeling van het agrarische gebied. Indien er op het agrarisch bedrijf dat wordt beëindigd 
ook nevenactiviteiten plaatsvonden, dan dienen deze nevenactiviteiten met het beëindigen van 
het agrarische bedrijf eveneens te worden beëindigd. Bij voorzetting van deze nevenactiviteiten 
ontstaat een nieuwe planologisch situatie die met de wettelijke planologische procedure moet 
worden ingepast. 

b. De stichting is voorstander van als voormalige agrarische bedrjjfsbebouwing een nuttige 
herbestemming krijgt. Bij herinrichting voor een bedrijfsbestemming is de stichting van menig dat 
een deel van de voormalige agrarische bebouwing moet worden gesloopt om meer openheid in 
het agrarische gebied te creëren. De provinciale norm die wordt gehanteerd in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening gaat uit van een percentage van 50% te slopen voormalige agrarische 
bebouwing. Dit percentage zou in het voorontwerp moeten worden opgenomen. 

c. De stichting vraagt zich af of – met uitzonering van het oostelijk deel van de polder Bijleveld – in 
het buitengebied van Harmelen voldoende mogelijkheden bestaan om nieuwe landgoederen te 
realiseren. Een goede (evenwichtige) landschappelijke inpassing dient uitgangspunt te zijn. 
Vandaar dat de stichting voorstander van is om de in het voorontwerp gehanteerde maatvoering 
te wijzigen in die zin dat de minimale omvang van een landgoed naar beneden wordt bijgesteld 
van ‘tenminste 10 hectare’ naar ‘tenminste 5 hectare’. Daarbij mag 10% als huiskavel worden 
ingericht en mag 20% van de huiskavel worden bebouwd.  

Graag zouden wij u willen verzoeken om, in aanvulling op de reactie van de Natuur- en 
Milieufederatie, tevens bovenstaande voorgestelde wijzigingen door te voeren in het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen. 

 
 

Beantwoording  
De reactie van de Natuur- en Milieufederatie is bij de gemeente op 2 oktober 2013 binnengekomen, 
verstuurd op 1 oktober 2013. Gelet op de inhoud van deze reactie en de gegeven reactie van de 
stichting gaan wij ervanuit dat de ingediende reactie van 2 oktober wordt bedoeld door de Stichting De 
Groene Buffer.   
a. De gemeente is het met de Stichting De Groene Buffer eens dat vrijkomende agrarische 

bebouwing niet moet leiden tot verrommeling van het buitengebied. Dit is ook één van de reden 
waarom in het bestemmingsplan een regeling is opgenomen voor het toestaan van andere 
functies in deze bebouwing. Agrarische bedrijven die stoppen, kunnen een verzoek bij de 
gemeente indienen voor het wijzigen van de bestemming. Bij deze procedure wordt onderzocht of 
er nevenactiviteiten plaats vinden. Indien dit het geval is en de aanvrager wil de nevenactiviteiten 
blijven voorzetten dan  zal worden beoordeeld of deze activiteiten onder een andere regeling uit 
het bestemmingsplan kunnen worden voortgezet. Hierbij wordt de daarbij horende planologisch 
procedure gevoerd. 

b. De sloopeis van 50% uit de PRV is bedoeld bij omzetting van een agrarisch bestemming naar 
een bedrijfsbestemming. In het voorontwerpbestemmingsplan is deze sloop eis niet opgenomen. 
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De wijzigingsbevoegdheid naar een bedrijfsbestemming wordt aangepast conform de regeling uit 
het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld.  

c. In het voorontwerpbestemmingsplan is de huidige regeling opgenomen. Deze regeling is 
afkomstig uit het Streekplan 2005-2015 van de provincie Utrecht. In 2013 heeft de provincie 
nieuw ruimtelijke beleid (PRV/PRS) vastgesteld. De regeling voor landgoederen is in dit nieuwe 
beleid aangepast. De regeling uit de PRV/PRS geeft gemeenten meer vrijheid.  
De wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van nieuwe landgoederen wordt aangepast, zodat 
de regeling meer aansluit bij het provinciaal beleid. De minimale oppervlakte van het landgoed 
(10 ha) en de kwantitatieve voorwaarden blijven gehandhaafd. Ook de voorwaarde dat minimaal 
9 ha bos- of natuurgebied en openbaar toegankelijk is, blijft gehandhaafd. De regels ten aanzien 
van het realiseren van rood wordt aangepast. Aangetoond moet worden dat het te realiseren 
‘rood’ in verhouding staat met het te realiseren ‘groen’. 
 

>> De reactie geeft wat betreft de punten b en c aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
 
 
2.7 Reactie 7: Natuur en milieufederatie Utrecht 
 
Reactie 
Het gaat om een conserverend bestemmingsplan dat is gebaseerd op het nu geldende plan en 
waarbij rekening is gehouden met bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het gebied en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening. Wij vinden dat een zorgvuldig plan is ontstaan, dat enerzijds de waarden in 
het gebied beschermt en anderzijds de agrarische bedrijven voldoende toekomstperspectief geeft. Dat 
neemt niet weg dat Natuur –en milieu federatie Utrecht de volgende opmerkingen willen maken. 
 
a. In het plan is zowel de beschrijving van de natuurwaarden in de toelichting, als de bescherming 

van de natuurwaarden op de verbeelding en in de regels beperkt tot de waardevolle 
landschapselementen en de gebieden die exclusief als natuurgebied zijn ingericht. Het agrarische 
veenweidegebied rond Harmelen is echter van grote betekenis als weidevogelgebied. Dat zijn ook 
belangrijke natuurwaarden. Ook deze waarden zouden in de toelichting beschreven moeten 
worden en door middel van het plan moeten worden beschermd. In dit kader wijzen wij u 
bijvoorbeeld op de kaart `Natuur` uit de recente Provinciale Ruimtelijke Verordening, waarop het 
gebied tussen het spoor en de Gerverscop is aangewezen als een gebied met belangrijke 
natuurwaarden. 

b. In de regels zijn op verschillende plaatsen regelingen opgenomen die een zinvol hergebruik van 
vrijkomende en voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk maken. Het gaat met name om 
de artikelen 3.5.b, 4.5.b, 34.2.i en 35.2. Wij denken dat het goed is een onderscheid te maken in 
de regeling voor bestaande agrarische bedrijven in artikel 3 en 4 en de andere twee regelingen. 
Bij de agrarische bedrijven gaat het immers om het mogelijk maken van “ondergeschikte 
nevenactiviteiten”. Als agrarische bedrijf wordt beëindigd, zullen automatisch ook de 
nevenactiviteiten beëindigd (moeten) worden. Het zal daarbij soms om een zinvol gebruik van 
leegstaande of leegkomende bebouwing gaan en soms om een bewuste keuze voor verbreding 
van het bedrijf met bijvoorbeeld recreatie. 

c. In de andere gevallen is sprake van een agrarisch bedrijf dat is of zal worden beëindigd. Het zou 
mooi zijn als bij de beëindiging van de agrarische functie ook de agrarische bedrijfsgebouwen 
gesaneerd zouden worden. Het is immers zo dat de vrijkomende grond naar een ander agrarisch 
bedrijf gaat, die daardoor meer vee kan houden en in veel gevallen de bebouwing uit zal breiden. 
De praktijk werkt echter niet zo: de voormalige bedrijfsgebouwen blijft tot in lengte van jaren staan. 
De NMU is enerzijds voorstander van een zinvol hergebruik van deze bebouwingen en anderzijds 
onderschrijven wij van harte het beleid dat een verdere “verstening” van het buitengebied wil 
tegengaan. In de PRV zijn in artikel 4.7 verschillende instrumenten opgenomen die daarbij in 
gezet kunnen worden, zoals de ruimte voor ruimte regeling. Een andere mogelijkheid is het 
toekennen van bijvoorbeeld een bedrijfsbestemming. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat 
minstens 50% van de voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De regelingen in artikel 34 en 
35 voldoen niet aan deze eis.  

d. Als de gronden en gebouwen al de bestemming Wonen of Bedrijf hebben is geen sprake van 
vrijkomende, maar van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Indien de bestemming Wonen 
van toepassing is, is maximaal 50 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Het meerder valt dan onder 
het overgangsrecht en een ander gebruik als bergruimte bij het wonen is niet mogelijk. De 
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regelingen in artikel 34 en 35 maken een zinvol hergebruik van de voormalige agrarische 
bebouwing mogelijk. Tegelijkertijd wordt ook een economische meerwaarde gecreëerd. Deze 
meerwaarde biedt in de praktijk de financiële ruimte om daadwerkelijk 50% van de voormalige 
agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. Wij verzoeken u de regels op dit punt aan te passen.  

e. Bovengenoemde regelingen maken het mogelijk om in totaal maximaal 500 m2 voor andere 
functies dan het agrarische of wonen in gebruik te nemen. Voor een caravanstalling kunnen wij 
ons dat nog wel voorstellen. Maar een “stapeling” van meer intensieve functies als horeca, bed & 
breakfast, kaasboerderij en kantoorruimte achten wij ongewenst.  

f. In de algemene wijzigingsregels is in artikel 35.3 de mogelijkheid opgenomen om nieuwe 
landgoederen te realiseren. Het is goed dat in de afwegingscriteria is opgenomen dat het 
eventuele nieuwe landgoed niet alleen moet passen in het landschap en geen waarden mag 
aantasten, maar zelfs een meerwaarde moet hebben. Wij vragen ons namelijk af of het realiseren 
van bos in het buitengebied van Harmelen een voor de hand liggende optie is. 

g. Bij het realiseren van een nieuw landgoed moet er een evenwicht gevonden worden tussen de te 
realiseren hoeveelheid “rood” in verhouding tot het “groen’. Wij maken bezwaar tegen de 
mogelijkheid om in totaal bijna 5000 m3 bebouwing te realiseren (3 wooneenheden en 
bijgebouwen) met misschien wel een stuk of 10 woningen. De ruimtelijke uitstraling van een 
dergelijke grote bouwmassa en aantallen woningen kan volgens ons nooit leiden tot een 
“evenwicht”, laat staan tot “meerwaarde”. 

h. In de regels wordt het mogelijk gemaakt om via een afwijkingsbevoegdheid tijdelijke baggerdepots 
te realiseren (artikel 3.5.e en 4.5.e). Deze afwijkingsbevoegdheid is niet objectief begrenst, zodat 
bijvoorbeeld een baggerdepot van 3 ha met rondom dijken van 5 meter hoog mogelijk is. Wij 
verzoeken u de regels aan te vullen met: 
- het beperken van “tijdelijk” tot bijvoorbeeld maximaal 5 jaar;  
- het opnemen van een maximum oppervlak;  
- het opnemen van een maximum hoogte. 

i. Op pagina 18 van de toelichting wordt beschreven welke elementen uit de PRV op het plangebied 
van toepassing zijn. Daarbij wordt zowel de “Ecologische Hoofdstructuur” genoemd, maar niet de 
“Groene contour” en “Natuurwaarden buiten de EHS”, die ook van belang zijn bij het thema 
“natuur”. Uit de toelichting blijkt daarom bijvoorbeeld ook niet hoe de gemeente invulling wil geven 
aan de “Groene contour”. 

j. In de regels zijn voor verschillende bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen 
“omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden” (aanlegvergunningen) opgenomen. Op deze wijze worden de waarden van het 
gebied op een goede manier beschermd. Op veel plaatsen gelden verschillende 
(dubbel)bestemmingen en aanduidingen met een aanlegvergunning. Het zou de leesbaarheid, 
toepassing en handhaving van het plan zeer ten goede komen als in de toelichting door middel 
van een tabel een duidelijk overzicht van de verschillende aanlegvergunningen wordt opgenomen.  

 
Beantwoording 
a. Het gebied tussen het spoor en de Gerverscop is in de Ruimtelijke Provinciale Structuurvisie 

aangemerkt als ‘Bijzondere natuurwaarden buiten de EHS en groene contour’. De provincie vraagt 
bij gemeenten aandacht voor bescherming en versterking van actuele natuurwaarden buiten de 
EHS en de groene contour en voor de weidevogelkerngebieden. In de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening is vastgelegd dat gemeenten regels kunnen opnemen ter bescherming van deze 
gebieden. Het is geen verplichting. Het opnemen van regels ter bescherming van dit gebied, is 
een verzwaring voor de agrarische bedrijven die in dit gebied aanwezig zijn. De gemeente heeft er 
dan ook voor gekozen om deze gebieden niet apart te beschermen. De aanwezige 
landschapswaarden (openheid en karakteristiek verkavelingspatroon) worden via een aparte 
aanduiding beschermd. 
De gemeente is het wel met de Stichting eens dat de toelichting op dit punt aangepast moet 
worden.  

b. Er is bewust geen onderscheid gemeente tussen de diverse regelingen ten aanzien van 
nevenactiviteiten bij een agrarische bedrijf of bij percelen met de aanduiding ‘VAB’. Bij agrarische 
bedrijven is de regeling met name bedoeld om agrarische bedrijven de mogelijkheid te bieden om 
te verbreden. De ‘VAB’-regeling is opgenomen ter stimulering dat eigenaren deze schuren niet 
laten verpauperen, maar gaan gebruiken.  
Eenzelfde regeling maakt het mogelijk om bij de beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering de 
nevenactiviteiten voort te zetten.  Indien dit het geval is, wordt hiervoor de daarbij horende  
planologisch procedure gevoerd 
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c. De gemeente is ook voorstander van ontstening van het buitengebied. Daarnaast wil ze ook 
verpaupering van leegstaande bebouwing tegen te gaan.  
Om ontstening en verpaupering tegen te gaan bevat het bestemmingsplan diverse 
stimuleringsregelingen. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘compensatieregeling’ en de ‘ruimte voor ruimte’-
regeling. In het voorontwerpbestemmingsplan is nog geen sloopeis van 50% opgenomen bij  het 
wijzigen van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming. Het bestemmingsplan 
wordt op dit punt aangepast. De regeling uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, 
Kamerik Zegveld wordt overgenomen. 

d. De regeling voor het hergebruiken van vrijkomende of voormalige agrarische bebouwing is een 
stimuleringsregeling. De gemeente heeft bewust gekozen om te stimuleren in plaats van regels op 
te leggen. Het is vrij voor bewoners om hun bebouwing te laten staan. Het bestemmingsplan 
bevat voldoende regelingen voor ontstening.  
Daarnaast kiest niet iedereen voor hergebruik van de bestaande bebouwing. Voor deze situaties 
wordt er geen economische meerwaarde gecreëerd en leidt het opleggen van een sloopeis tot 
(extra) kosten.   

e. In de regelingen wordt onderscheid gemaakt in maximale oppervlakte nevenactiviteit. Voor 
activiteiten die passen bij de beleving van het landelijk gebied mag  maximaal 500 m2 gebruikt 
worden en voor andere nevenactiviteiten maximaal 100 m2. Bij elke aanvraag om nevenactiviteit 
wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de nevenactiviteit of nevenactiviteiten voor de 
omgeving.  
De gekozen oppervlaktes zorgen er voor dat ontwikkelingen niet te groot worden en dat er 
voldoende economische meerwaarde te behalen is.  

f. De locatie van de te realiseren landgoed bepaald mede welk type natuur gerealiseerd wordt. Door 
middel van een inrichtingsplan moet de meerwaarde worden aangetoond op het gebied van 
ecologie, landschap, recreatie en/of cultuurlandschap. 
In het buitengebied van Harmelen komt sporadisch bos voor. Het Vijverbos bijvoorbeeld bestaat 
voor een groot deel uit bomen. Het realiseren van een bos is dan ook een reële optie voor enkele 
delen in het buitengebied van Harmelen. 

g. De wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van nieuwe landgoederen wordt aangepast, zodat 
de regeling meer aansluit bij het provinciaal beleid. De minimale oppervlakte van het landgoed (10 
ha) en de kwantitatieve voorwaarden blijven gehandhaafd. Ook de voorwaarde dat minimaal 9 ha 
bos- of natuurgebied en openbaar toegankelijk is, blijft gehandhaafd. De regels ten aanzien van 
het realiseren van rood wordt aangepast. Aangetoond moet worden dat het te realiseren ‘rood’ in 
verhouding staat met het te realiseren ‘groen’. 

h. De ontheffing voor het gebruiken van agrarische grond voor een baggerdepot is inderdaad niet 
objectief begrensd. De regeling wordt aangepast.   

i. De toelichting wordt op dit punt aangepast. 
j. De toelichting wordt op dit punt aangepast.  
 
>> De reactie geeft wat betreft de punten a, c, g, i, en j  aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
 
2.8 Reactie 8: Gemeente Utrecht 
 
Reactie  
Op donderdag 5 september 2013 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeenten 
Utrecht en Woerden omtrent de verlenging van de geluidswal Veldhuizen. Tijdens dit overleg kwam 
zijdeling aan de orde dat in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen de 
noodzakelijke verlenging niet is opgenomen. Wij hebben geconstateerd dat in het 
voorontwerpbestemmingsplan een bestemming voor de noodzakelijke verlening van de geluidswal 
Veldhuizen (met ca. 800 meter en circa 12 meter hoog) langs de A12 aan de oostzijde van het 
plangebied inderdaad ontbreekt. De benodigde gronden hebben de bestemming Agrarisch met 
Landschappelijke waarden meegekregen.  
 
De geluidswal is noodzakelijk om het geluidsniveau van enige honderden woningen in de wijk 
Veldhuizen, gemeente Utrecht op een acceptabel niveaus te krijgen zoals ook destijds is bedoeld bij 
de bouw van deze wijk.  
De gemeente Woerden heeft in 2004 ingestemd met de aanleg van de geluidswal per brief (d.d. 10 
mei 2004 met kenmerk U-5970) aan College van B&W Utrecht. Deze instemming heeft geleid tot een 
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gezamenlijk akkoord waarin de gemeenten Woerden, Utrecht, de provincie en Rijkswaterstaat 
aangeven de geluidswal Veldhuizen met 800 meter de verlengen op de genoemde locatie.  
Naast deze instemming heeft uw gemeente zich gecommitteerd aan de realisatie van de geluidswal 
op de genoemde locatie, door in te stemmen met en mee te werken aan het realiseren van de 
Verbindingsweg tussen de A12 en de Veldhuizerweg op een zodanige afstand van de A12 dat de 
geluidswal in de tussengelegen ruimte past.  
 
In een bestuursovereenkomst tussen Woerden, Utrecht, de provincie en Rijkswaterstaat (d.d. 30 mei 
2055) voor het verleggen van een grote gasleiding is de ruimtereservering voor de geluidswal 
gerespecteerd. 
Naar aanleiding van de genoemde afspraken heeft de gemeente Utrecht grote investeringen gedaan. 
Waaronder het verleggen van de gasleiding en het opstellen van een bestemmingsplan. Tevens zijn 
financiële verplichtingen aangegeven inzak de verwerving van de benodigde gronden.  
Het aangeleverde bestemmingsplan is door het college van B&W in procedure gebracht, maar helaas 
heeft de gemeenteraad van Woerden hier niet mee ingestemd. 
 
Op basis van vorenstaande vertrouwen wij erop dat u in het voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Harmelen de oorspronkelijke reservering van de gronden voor de beoogde geluidswal 
continueert en hiermee de bestuurlijke afspraken gestrand doet en daarmee de benodigde gronden 
als geluidswal bestemt.  

 
Beantwoording  
Het college van Woerden heeft in 2004 en in 2005 besloten (in principe) akkoord te gaan met de 
aanleg van een geluidswal. Het bestemmingsplan voor het realiseren van de geluidswal heeft de 
gemeente Woerden in procedure gebracht. In 2008 is het bestemmingsplan ter vaststelling in de raad 
besproken. De raad heeft niet ingestemd met het bestemmingsplan en daarmee heeft zij aangegeven 
dat de gemeente Woerden niet instemt met het realiseren van een geluidswal.  
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen is conserverend van aard. Alleen de 
(legale) bestaande situaties c.q. vergunde situaties worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen 
worden niet meegenomen. Het opnemen van de mogelijkheid voor het realiseren van de geluidswal is 
een nieuwe ontwikkeling en wordt om die reden niet meegenomen.  
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.  
 
 
2.9 Reactie 9: Commissie voor Monumenten en Cultuurlandschap 
 
Reactie 
De commissie kan instemmen met de gekozen bestemmingsplansystematiek. Op het plan hebben wij 
twee opmerkingen: 
a. De commissie vindt de formulering “gehoord de commissie of een deskundige” een ongelukkige. 

Waarom zou je een deskundige inhuren als je een eigen commissie hebt die het plan kan 
beoordelen? In de verordening voor commissie voor monumenten en cultuurlandschap is 
geregeld dat de commissie wanneer zij de deskundigheid niet in huis heeft deze extern kan 
aantrekken. 

b. Wanneer een nevenactiviteit tot 50% van de aanwezige arbeidsplaatsen mag uitbreiden, wat is 
dan nog aanwijsbaar de nevenactiviteit? Dit kan enorme consequenties op het cultuurlandschap 
hebben. 

 
Beantwoording 
a. De gemeente is het met de Commissie eens. De formulering ‘gehoord de commissie of een 

deskundige’ is inderdaad ongelukkig. In het bestemmingsplan wordt de zinsnede vervangen door 
de zinsnede ‘advies is ingewonnen bij een cultuurhistorisch deskundige, zoals de Commissie 
Monumenten en Cultuurlandschap’..  

b. Het bestemmingsplan bevat diverse regelingen die nevenactiviteiten toestaan. Bij de agrarische 
bestemming en bij percelen met de aanduiding “VAB” zijn nevenactiviteiten toegestaan. Deze 
activiteiten zijn verbonden aan een maximale oppervlakte. Op deze percelen kan in totaal niet 
meer dan 600 m2 gebouwen in gebruiken worden genomen t.b.v. één of meerdere 
nevenactiviteiten. Hierbij gaat het om bestaande gebouwen, die eventueel herbouwd mogen 
worden.  
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In de begripsomschrijvingen is aangeven wat onder een onderschikte nevenactiviteit moet worden 
verstaan. Deze omschrijving is opgenomen om te kunnen bepalen wat er onder een 
ondergeschikte nevenactiviteit moet worden verstaan.  
Omdat nevenactiviteiten alleen mogelijk zijn in bestaande gebouwen en er een maximale 
oppervlakte aan nevenactiviteiten is toegestaan, heeft de regeling ten aanzien van 
nevenactiviteiten geen consequenties op het cultuurlandschap. 

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.  
 
 
2.10 Reactie 10: N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Reactie  
a. In het plangebied ligt een hoofdaardgastransportleiding en een 3-tal regionale 

aardgastransportleidingen van ons bedrijf. Zoals bij uw gemeente bekend, heeft onlangs een 
verlegging plaatsgevonden van een gedeelte van de leiding W-501-01 nabij de Groenendaal te 
Harmelen. Wij verzoeken u de nieuwe liggen van de leiding te bestemming in het voorontwerp 
bestemmingsplan, u kunt deze gegevens opvragen via ro_west@gasunie.nl 

b. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker transport en ter beperking van gevaar van 
goederen en persoenen in de directe omgeving daarvan, dient de belemmeringsstrook van de 40 
bar leidingen echter te gelden binnen een zone van 4 meter aan weerszijden van de hartlijn van 
de leiding. Wij verzoeken u daarom een differentiatie aan te brengen tussen de 40 bar leidingen 
en de 66,2 bar leiding. De breedte van de dubbelbestemmingstrook voor de 40 bar leidingen 
dienen teruggebracht te worden tor 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leidingen. De 
breedte van de dubbelbestemmingstrook voor de 66,2 bar leiding dient, zoals in de huidige 
situatie, ter weerszijden van de hartlijn van de leiding 5 meter te bedragen 

c. De door u opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels (artikel 18.3) is in strijd met het 
bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in het 
belemmeringstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object 
wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Wij verzoeken 
u om de volgende zinsnede aan artikel 18.3 van de planregels toe te voegen: 
- De veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare 

objecten worden toegelaten; 
- En vooraf ter zake schriftelijk advies van de leidingbeheerder is ingewonnen 

d. Graag zien wij het schriftelijk advies ook terugkomen in artikel 18.4 onder c van de planregels. 
e. In artikel 18.4 wordt het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden in de 

nabijheid van de leidingen slechts omgevingsvergunningplichtig gesteld indien deze plaatsvinden 
op een grotere diepte dan 0,60 meter. Deze regeling is echter onvoldoende ter waarborging van 
een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen 
in de directe omgeving van de leidingen. De kans bestaat dat door het niet 
omgevingsvergunningplichtig stellen van deze categorie werken en/of werkzaamheden ten 
onrechte de indruk kan worden gewekt dat een KLIC-melding niet meer noodzakelijk is. Daarnaast 
zien wij ook graag de maatvoering onder 18.4 onder a.7. verwijderd uit de planregels. 

f. In het Besluit externe veiligheid buisleidingen is bepaald dat een bestemmingsplan de ligging van 
de leiding en de daarbij horende belemmeringenstrook weergeeft. Een adequaat artikel “Leidingen 
– Gas” maakt hier onderdeel van uit. Wij verzoeken u daarom om het artikel “Leidingen – Gas” 
zodanig aan te passen dat de dubbelbestemming “Leidingen – Gas” bij het geheel of gedeeltelijk 
samenvallen met  (een) andere (dubbel)bestemming(en) voorrang krijgt. U kunt hiervoor gebruik 
maken van onderstaand voorbeeld.  
 

Beantwoording  
a. Per abuis is de verlegging van een gedeelte van de leiding W-501-01 niet opgenomen in het 

voorontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast.  
b. De verbeelding wordt aangepast. De 40 bar leidingen krijgen een dubbelbelemmeringstrook van 4 

meter ter weerszijde van de hartlijn van de leidingen en de 66,2 bar leiding een 
dubbelbelemmeringstrook van 5 meter.  

c. Artikel 18.3 wordt conform de reactie aangepast.  
d. Artikel 18.4 wordt conform de reactie aangepast.   
e. Artikel 18.4 wordt conform de reactie aangepast.  
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f. Aan artikel 18 wordt de volgende bepaling toegevoegd: “In het geval van strijdigheid van 
bepalingen, gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen, die ingevolge andere artikelen 
op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.” 

 
>> De reactie geeft wat betreft alle punten aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 
2.11 Reactie 11: Provincie Utrecht 
 
Reactie 
In het voorontwerpbestemmingsplan zijn een aantal flexibiliteitsbepalingen en wijzigingsregels min of 
meer integraal overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan. Deze regelingen zijn echter niet 
geactualiseerd en afgestemd op het – op onderdelen aangescherpte – provinciaal ruimtelijke beleid 
zoals dat is neergelegd in de nieuwe PRS en PRV. Dit kan op onderdelen wellicht ook consequenties 
hebben voor de gehanteerde bestemmingsmethodiek. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan dient op een aantal belangrijke planonderdelen nog in 
overeenstemming te worden gebracht met het recente provinciaal ruimtelijke beleid zoals neergelegd 
in de PRS en PRV. Het betreft de planonderdelen:  
a. De regeling inzake algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing en het toelaten 

van andere bedrijfsmatige functies in de bestaande bebouwing; 
b. Algemene wijzigingsbevoegdheid artikel 35 voor de wijziging naar andere bestemming bij 

beëindiging van agrarische en ander bedrijven; 
c. De uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande glastuinbouwbedrijven, 
d. De regeling voor het realiseren van nieuwe landgoederen; 
e. De berekeningsmethode voor de toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling. 
f. Daarnaast ontbreekt in het plan echter de realiseringsmogelijkheid voor de geluidswal langs de 

A12 voor de woonwijk Veldhuizen. 
 
Beantwoording 
a. In artikel 34 van het voorontwerpbestemmingsplan zijn algemene gebruiksregels opgenomen. Eén 

van de regelingen genoemd in dit artikel betreft het gebruiken en eventueel herbouwen van 
bestaande bebouwing bij voormalige agrarische bedrijven. Deze regeling heeft betrekking op 
percelen met de aanduiding ‘VAB’ en waar de bestemming al is gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar 
bijvoorbeeld ‘Wonen’.  De toegestane activiteiten zijn in hun omvang beperkt. Daarnaast gaat het 
om een nevenactiviteit. Het is dus niet mogelijk om de nevenactiviteit te laten uitgroeien tot 
hoofdactiviteit zonder daarvoor de juiste ruimtelijke procedure voor te doorlopen. De regeling is 
opgenomen om verpaupering tegen te gaan.  
In artikel 34 is tevens een soortgelijke regeling opgenomen voor monumentale en karakteristieke 
bebouwing. In deze regeling is de oppervlakte van het monumentale of karakteristieke gebouw 
maatgevend. Deze regeling is opgenomen ter stimulering van het behoud van de karakteristieke 
bebouwing. 
In beide regelingen is de sloopeis van 50% niet opgenomen. De provincie geeft aan dat dit in strijd 
is met onder andere artikel 4.7 van de PRV. Artikel 4.7 van de PRV gaat over algehele agrarische 
bedrijfsbeëindiging of verplaatsing. Dit artikel in de PRV heeft betrekking op agrarische 
bouwvlakken en agrarische gronden.  
Artikel 34 uit het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op percelen waarvan de 
bestemming al (vaak jaren) is gewijzigd. Formeel is er geen sprake meer van beëindiging van een 
agrarisch bedrijf en hoeft de 50% eis niet opgenomen te worden in het bestemmingsplan. 
Daarnaast is het opnemen van de sloopeis bij karakteristieke bebouwing niet wenselijk, omdat 
gestimuleerd wordt deze bebouwing in stand te laten.  

b. De wijzigingsbevoegdheid voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een niet-
agrarische bedrijfsbestemming is één op één overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan. 
Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De 
wijzigingsbevoegdheid wordt aangepast conform de regeling van het bestemmingsplan Landelijk 
gebied Woerden, Kamerik Zegveld.  

c. In artikel 3.7 van het voorontwerp bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
voor het verschuiven en/of vergroten van agrarische bouwvlakken.  Voor glastuinbouwbedrijven is 
opgenomen dat de oppervlakte mag worden vergroot tot ten hoogste 5 ha. Deze regeling komt 
overeen met de regeling uit het huidige bestemmingsplan. In artikel 4.14 van de Provinciale 
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Ruimtelijke Verordening is bepaald dat glastuinbouwbedrijven buiten de 
glastuinbouwconcentratiegebieden mogen uitbreiden tot maximaal 2 hectare.  
In het plangebied ligt geen glastuinbouwconcentratiegebied. De vier aanwezige 
glastuinbouwbedrijven in het plangebied liggen buiten het concentratiegebied en mogen tot 
maximaal 2 hectare uitbreiden. De oppervlakte van deze percelen bedragen niet meer dan 1,6 
hectare. Alle vier de bedrijven hebben geen grond in eigendom en/of de mogelijkheid om te 
kunnen uitbreiden. Het beperken van de mogelijkheid voor uitbreiden van de 
glastuinbouwbedrijven levert naar verwachting geen problemen op.  
Artikel 3.7 wordt aangepast, zodat glastuinbouwbedrijven tot ten hoogste 2 ha mogen uitbreiden. 

d. In het voorontwerpbestemmingsplan is de huidige regeling opgenomen. Deze regeling is 
afkomstig uit het Streekplan 2005-2015 van de provincie Utrecht. In 2013 heeft de provincie nieuw 
ruimtelijke beleid (PRV/PRS) vastgesteld. De regeling voor landgoederen is in dit nieuwe beleid 
aangepast. De regeling uit de PRV/PRS geeft gemeenten meer vrijheid.  
De wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van nieuwe landgoederen wordt aangepast, zodat 
de regeling meer aansluit bij het provinciaal beleid. De minimale oppervlakte van het landgoed (10 
ha) en de kwantitatieve voorwaarden blijven gehandhaafd. Ook de voorwaarde dat minimaal 9 ha 
bos- of natuurgebied en openbaar toegankelijk is, blijft gehandhaafd. De regels ten aanzien van 
het realiseren van rood wordt aangepast. Aangetoond moet worden dat het te realiseren ‘rood’ in 
verhouding staat met het te realiseren ‘groen’ 

e. In het voorontwerp bestemmingsplan is een rekenmethode opgenomen voor het toepassen van 
de ‘ruimte voor ruimte’-regeling. Volgens deze rekenmethode is het mogelijk om bouwwerken als 
sleufsilo’s e.d. voor een deel te laten meetellen bij de ‘ruimte voor ruimte’-regeling. Door deze 
bouwwerken te laten meetellen, is de kans groter dat deze bouwwerken ook worden gesloopt. 
Door het slopen van deze bouwwerken wordt de kwaliteitswinst groter. Het draagt bij aan 
ontstening van het buitengebied. Omdat de kwaliteitswinst bij het slopen van bouwwerken lager is 
dan die bij sloop van gebouwen, tellen deze bouwwerken voor een deel mee.  
Indien de bouwwerken niet mee tellen, is de kans groter dat ze blijven staan. Dit komt niet ten 
goede voor de landschappelijke waarde.  

f. Het college van Woerden heeft in 2004 en in 2005 besloten (in principe) akkoord te gaan met de 
aanleg van een geluidswal. Het bestemmingsplan voor het realiseren van de geluidswal heeft de 
gemeente Woerden in procedure gebracht. In 2008 is het bestemmingsplan ter vaststelling in de 
raad besproken. De raad heeft niet ingestemd met het bestemmingsplan en daarmee heeft zij 
aangegeven dat de gemeente Woerden niet instemt met het realiseren van een geluidswal.  
Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan conserverend van aard. Alleen de (legale) 
bestaande situaties c.q. vergunde situaties worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden 
niet meegenomen. Het opnemen van de mogelijkheid voor het realiseren van de geluidswal is een 
nieuwe ontwikkeling en wordt om die reden niet meegenomen 

 
>> De reactie geeft wat betreft punt b , c en d aanleiding tot het aanpassen van het 
bestemmingsplan.  
 
 
2.12 Reactie 12: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
 
Reactie  
Na bestudering van het voorontwerpbestemmingsplan en uit eigen onderzoek stelt de VRU vast dat 
alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan.    
 
a. Goede blusvoorzieningen zijn onmisbaar voor de brandweer om een adequate inzet mogelijk te 

maken. Ik adviseer u om: 
1. De huidige watergangen in de nabijheid van bestaande agrarische bedrijven op voldoende 

diepte te houden, zodat gewaarborgd is dat een blusvoertuig van de brandweer hieruit 
bluswater kan onttrekken; 

2. Bij eventuele nieuwbouw van agrarische gebouwen, boerderijen en (mega) stallen als 
waterwinning een geboorde put mee te nemen in de bouwplannen; 

3. Bij de tankstations langs de Rijksweg A12 de sloten die parallel liggen aan de A12 
voldoende diep te houden, zodat gewaarborgd is dat een blusvoertuig van de brandweer 
hieruit bluswater kan onttrekken. 
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b. Binnen het plangebied worden burgers blootgesteld aan de risico’s van LPG-tankstations, 
transport gevaarlijke stoffen over het spoor, weg en via buisleidingen. Burgers moeten in de 
eerste plaats weten dat zij bloot staan aan deze risico’s voordat zich een ramp voordoet, zodat zij 
zich daar op kunnen voorbereiden. Ik adviseer u om: 

1. De bewoners in het effectgebied van een LPG-tankstation, het spoor de Rijksweg A12 en 
de diverse buisleidingen voorlichting te geven over de risico’s die zich kunnen voordoen en 
wat zij moeten doen in geval van een incident. 

 
Beantwoording  
De gemeente neemt kennis van de reactie. 
Het is goed om te horen dat alle relevant zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn opgenomen in 
het voorontwerpbestemmingsplan.  
In de reactie worden vier adviezen gegeven. Deze adviezen zijn helder en duidelijk, maar zijn zaken 
die niet meegenomen worden met een bestemmingsplan. De drie adviezen genoemd onder a zijn 
zaken die meegenomen kunnen worden bij een aanvraag om omgevingsvergunning. Het advies 
genoemd onder b wordt neergelegd bij het team die hierover gaat.  
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 
2.13 Reactie 13: Dorpsplatform Harmelen 
 
Reactie 
a. Het Dorsplatform Harmelen vraagt zich af, nu elke gemeente na elk 10 jaar een 

bestemmingsplan moet aanpassen, wat de term conserverend bestemmingsplan betekend. We 
gaan er vanuit dat het de ontwikkelingsmogelijkheden van de gesitueerde bedrijven niet ten 
opzichte van het oude plan niet extra in de weg zal worden gelegd en dat dit plan niet in strijd is 
met het door de Rijksoverheid ingevoerde beleid de regeldruk te verminderen. 

b. Het Dorpsplatform heeft aantal vragen ontvangen ten aanzien van mogelijk toekomstige 
ontwikkelingen met name het doortrekken van geluidswal A12 richting kern De Meern – 
Harmelen. Zou u ons de stukken van de kennelijk in het verleden gemaakte afspraken willen 
toesturen?  

c. Ook bij het bestuderen van de kaart vragen wij ons af of de bestemmingsplankaart ten opzichte 
van de oude kaart klopt, met name het gebied boven de woonwijk Spruit en Bosch, mede omdat 
nieuwe komende ontwikkelingen via een aparte bestemmingsplan procedure wil begeleiden.   

 
Beantwoording 
a. Met conserverend bestemmingsplan wordt bedoeld dat de bestaande legale situatie wordt 

vastgelegd. Tevens worden de ontwikkelmogelijkheden van het huidige bestemmingsplan zoveel 
mogelijk overgenomen in het nieuwe plan. Daarnaast wordt gezocht naar meer flexibiliteit om de 
regeldruk te verminderen. Het kan zijn dat door veranderingen in rijks- en/of provinciaal beleid 
regelingen toegevoegd of aangepast (moeten) worden. 

b. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het realiseren 
van een geluidswal is een nieuwe ontwikkeling en wordt daarom niet mogelijk gemaakt in dit  
bestemmingsplan.  
De documenten over de in het verleden gemaakte afspraken worden toegestuurd.  

c. Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan is groter dan het plangebied van het 
huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn een 
aantal gebieden toegevoegd die aansluiten op het plangebied van het huidige bestemmingsplan. 
Zo is bijvoorbeeld het bestemmingsplan Spruit en Bosch toegevoegd aan het plangebied van dit 
bestemmingsplan en daarmee ook de bestaande bebouwingsmogelijkheden. Ook is het gebied 
tussen de Cattenbroekerplas en de Rijksweg A12 tot en met de Cattenbroekerdijk toegevoegd. 
Voor al deze gebieden is de bestaande legale situatie en/of de huidige planologische 
mogelijkheden opgenomen.   

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.  
 
 
2.14 Reactie 14: LTO Noord, afdeling Woerden 
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Reactie  

a. Het bestemmingsplan zou conserverend van aard zijn, dit is geenszins de aard van het plan. Er is 
veel nieuw beleid in opgenomen en wij vinden dat misleidend naar de belanghebbenden. Het 
plan bevat een grote toename van de regeldruk voor burgers en bedrijven, terwijl de noodzaak 
daarvoor niet is aangetoond.  

b. In de toelichting wordt gesproken dat er vooroverleg heeft plaats gevonden. Dit is onjuist, wij 
werden bij het voorontwerp voor het eerst geconfronteerd met dit plan. 

c. In 4.2 opzet bestemmingsplan staat Planschade zoveel mogelijk beperkt. Voldoet het niet aan. 
d. De regels moeten handhaafbaar zijn. Is onmogelijk. 
e. Er is voldoende draagvlak bij partijen. Wij hebben grote bezwaren tegen onderdelen van dit plan. 

Ambities en beschikbare middelen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Wij delen de ambities 
niet volledig. Laat staan of we de extra kosten kunnen en willen dragen.  

f. De paragraaf 2.2.7 ‘verordening veehouderij, stikstof en natura 2000’ is achterhaald. Sinds de 
brief aan de Tweede Kamer voor de PAS, waarin men de regeldruk wil terug dringen en op 
advies van de Raad van State beneden de 1 mol per ha heen NB meer nodig is. Dit komt 
overeen met ongeveer 3 km vanaf natura 2000 gebieden. Omdat Harmelen ca. 9 km van de 
Vechtplassen verwijderd is lijkt een Mer zoals in voorgenomen overbodig. Volgens de Wmb 
bedrijven boven een bepaalde omvang al individueel onder de Mer plicht.  

g. In artikel 3.11 per bouwperceel mag m 1 inrit aanwezig zijn. In de praktijk zijn meestal meerdere 
inritten aanwezig, o.a. voor principe vuile- en schone weg t.b.v. insleep ziekten. Daarnaast 
wordt/is vaak een tweede inrit aangelegd ter bescherming van cultuurhistorische panden omdat 
zwaar verkeer in de nabijheid, fundering te zwaar belast. Voor gevaarlijke situaties is geen vrees, 
want het verkeer neemt niet te maar wordt verdeelt. 

h. Verder valt ons op dat in de toelichting op vele plaatsen wordt gesproken, dat het grootste deel 
van het plan bestaat uit veenweidegebied. De grond bestaat geheel uit klei met soms veen als 
ondergrond. Daarnaast is niet uitsluitend weide, er worden ook andere gewassen geteeld, 
waaronder fruitteelt 

i. Artikel 3.1 fruitteelt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding FT. Meerdere fruitteelt bedrijven zijn 
niet zo bestemd, er zijn er zelfs met een woonbestemming. Wij adviseren u het huiswerk beter te 
maken. Dit ook bij artikel 4.  

j. Artikel 3.2 komt terug in artikel 4 nokrichting uitsluitend evenwijdig aan de slagen verkaveling. Dit 
is nu reeds niet overal het geval en een onberedeneerde smaak kwestie die historisch ook niet 
voorkwam. Een belangrijke reden om dit niet op de te nemen in het plan is, de verkaveling 
overwegend noord/zuid is. wij pleiten met name voor schrappen van deze regel met het oop op 
ontwikkeling van zonnepanelen die het meest rendabel zijn op het zuiden, wat betekend meestal 
dwars op de verkaveling. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals serrestallen of zaagtand 
daken, waarbij de nokrichting niet van belang is. 

k. Artikel 3.2 L bepaalde onder H klopt niet. Inhoud bedrijfswoningen 600 m3 is diverse artikelen 
mag niet groter worden. In de toelichting staat dat woningen die nu groter zijn mogen worden 
herbouwd. Verzoeken dit in de regels ook op te nemen. Zie ook uitspraak Raad van State oude 
plan. 

l. Artikel 3 en 4 e.a. bouwen mestopslag en silo´s buiten bouwpercelen alleen toegestaan als er 
geen openheid als waarde is opgenomen. Is dus een loze regel die niet voorstelt, omdat vrijwel 
het gehele gebied de waarden openheid heeft. Er zowel alleen met 5 meter beplanting. Dit juist 
afbraak dan de openheid vanwege de grotere hoogte van beplanting. 

m. Artikel 17.2 lid o staat dat er plaatse aanduiding “wonen” herbouw niet is toegestaan. Zoals het is 
opgeschreven betekent dat alle bestemmingen wonen in het overgangsrecht vallen. Dat kan toch 
niet uw bedoeling zijn. 

n. Artikelen 22.3. 23.4, 24.4, 25.4, 27.3, 33.5.2, 33.2.2 en 33.1.2 verplichten een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk. Dit is voor ons onaanvaardbaar. De 
meeste werkzaamheden vallen onder normaal beheer en onderhoud.  

o. Over de vermeende archeologisch waarden willen we nog kwijt dat er geen onderzoek heeft 
plaats gevonden in de linten en er geen vindplaatsen bekend zijn. In het door de Provincie in 
2010 goedgekeurde peilbesluit Rijnenburg blijkt dat er ten zuiden van de Leidsche Rijn een zeer 
lage trefkans is voor archeologie en geen waardevolle terreinen voorkomen. Zie bijlage bron 
IKAW en AMK. Het Gemeentelijk beleid lijkt gebaseerd op dwaling. Het buitengebied dient 
hooguit de waarde archeologie 3 te krijgen. Ook heeft men het historisch gebruik niet 
meegenomen, zoals de aanleg van een vliegveld en het inundatiegebied uit de 2

de
 wereldoorlog, 

wat erna weer is gegraven en geëgaliseerd. Daarnaast zijn door het gebruik en beheer de linten 
overal dusdanig verstoord en niets vindbaar. Beter is hetzelfde te doen als de gemeente 
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Montfoort bebouwde gedeelten in de linten vrij te stellen van archeologisch onderzoek. Denk 
daarbij ook aan kabels voor elektra, telefoon, digitaal en leidingen water, riolering, 
regenwaterafvoer etc. waarbij opgemerkt dat deze al vaak vervangen zijn en verlegd zijn. 
Volgens de toelichting is er geen onderzoek nodig omdat er beleid is vastgesteld. Misschien is 
dat voor de Raad zo, maar de burger is daar niet aangebonden. Het beleid is nog niet door een 
onafhankelijke Rechter getoetst.  

p. Zaken die met de waterhuishouding hebben te maken zijn reeds door het waterschap geregeld in 
de keur d.m.v. watervergunningen 

q. Grondwaternatuur nabij natuurgebiedje Bijleveld. Enige jaren geleden is er een convenant 
gesloten door het Waterschap en andere zoals de LTO, waarbij is overeengekomen dat 
verdrogingverschijnselen op vrijwillige basis plaats zal vinden in de vorm van schadeloosstelling 
of aankoop. De Gemeente handelt in strijd met het convenant. 

r. Boringsvrijezone houd in zoals het al zegt, dat de diepere lagen niet doorboord mogen worden. 
De andere aanlegvergunningseisen hebben er niets mee te maken.  

s. In de bijlage voormalige agrarische bedrijven staan veel onjuiste adressen. Wij verzoeken u deze 
lijst te herzien en de goede adressen op te nemen.  

 
Beantwoording  
a. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Harmelen is een conserverend bestemmingsplan. 

Dat wil zeggen dat de bestaande legale situatie en/of de huidige planologisch mogelijkheden 
worden opgenomen. Daarnaast moet het bestemmingsplan voldoen aan rijks- en provinciaal 
beleid. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er regels zijn toegevoegd aan het 
bestemmingsplan.  

b. In de toelichting staat dat het voorontwerpbestemmingsplan zal worden toegestuurd aan diverse 
instanties. Dit is ook gebeurd. Het voorontwerpbestemmingsplan is naar diverse instanties, 
waaronder LTO toegestuurd met het verzoek te reageren op het plan.  
Daarnaast heeft in de voorbereidingen van het voorontwerpbestemmingsplan vooroverleg 
plaatsgevonden met een afgevaardigde van LTO. In dit gesprek is het huidige bestemmingsplan 
besproken en eventuele wensen van LTO voor het nieuwe bestemmingsplan.  Deze 
afgevaardigde heeft ook de Nota van Uitgangspunten ontvangen.   

c. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is zoveel mogelijk geprobeerd de kans op planschade 
voor de gebruikers en bewoners van het plangebied te voorkomen. Het toevoegen van regels 
betekent niet automatisch dat er planschade ontstaat. 
Daarnaast bevat het voorontwerpbestemmingsplan omissies die bij het ontwerpbestemmingsplan 
gecorrigeerd gaan worden. Deze omissies kunnen het gevoel geven dat de kans op planschade 
toeneemt.   

d. De regels zijn zo opgesteld dat ze ook handhaafbaar zijn. Door de eerder genoemde omissies in 
het ontwerpbestemmingsplan te corrigeren, zullen de regels beter handhaafbaar worden.  

e. De gemeente begrijpt dat er bezwaren zijn tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Door het 
rechtzetten van de omissie hopen we de grootste bezwaren te kunnen wegnemen. 

f. De tekst in paragraaf 2.2.7 van de toelichting wordt geactualiseerd indien de informatie die er in 
staat is verouderd.  
Het doel van een PlanMER is om de milieugevolgen van het bestemmingsplan Buitengebied 
Harmelen in beeld te brengen. Het opstellen van een PlanMER is wettelijk verplicht  voor plannen 
die: 
- Kaderstellen zijn voor toekomstige m.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten of 
- Een Passende beoordeling behoeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (en 

daarmee in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Natura 2000). 
Omdat het bestemmingsplan Buitengebied de opmaat is voor toekomstige m.e.r.-
(beoordelings)plichtige ontwikkelingen of voor ontwikkelingen die mogelijk significante gevolgen 
hebben voor Natura 2000 gebieden is er sprake van een m.e.r.-plicht. Met name de 
ontwikkelingen van de agrarische bedrijven (veehouderijen) in het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied Harmelen is hiervoor de directe aanleiding.  
Binnen het plangebied bevindt zich geen Natura 2000 gebieden, maar direct buiten het 
plangebied ligt het natura 2000 gebied ‘Oostelijk Vechtplassen’. Voor de Nederlandse Natura 
2000 gebieden is vastgelegd welke soorten en habitats moeten worden beschermd. Hiervoor zijn 
‘instandhoudingsdoelstellingen’ geformuleerd. In een PlanMER moeten de gevolgen voor het 
bestemmingsplan op de instandhoudingsdoelstellingen worden beschreven. Indien significante 
negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, dient een Passende beoordeling te worden 
opgesteld. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden nabij het plangebied en de 
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uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen, die al snel effect hebben op het gebied van 
verzuring in de Natura 2000 gebieden is de kans erg groot dat significant negatieve effecten niet 
kunnen worden uitgesloten. Om die reden wordt in het kader van de PlanMER ook een Passende 
beoordeling opgesteld.    
Het omzeilen van de plan-m.e.r plicht voor het bestemmingsplan is alleen mogelijk door de 
bestaande situatie strikt vast te leggen en geen enkele ontwikkelingsruimte te bieden. De 
gemeente vindt dit niet wenselijk, omdat dan bij elke uitbreiding van een agrarisch bedrijf een 
aparte bestemmingsplanprocedure gevoerd moet worden.  

g. De gemeente is het LTO eens dat steeds meer agrarische bedrijven een tweede inrit hebben. 
Echter zien wij ook steeds meer verzoeken voor het realiseren van een extra inrit bij andere 
functies, bijvoorbeeld burgerbewoning. Extra inritten zorgt voor  verrommeling van het 
buitengebied en draagt niet bij aan de veiligheid. Daarom is in het bestemmingsplan bewust 
gekozen om tweede in- en uitritten te verbieden. Omdat wij bewust zijn van de  noodzaak voor 
diverse (agrarische) bedrijven om een tweede in- en uitrit te hebben, is een ontheffing 
opgenomen. Een tweede in- en uitrit is mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de (agrarische) 
bedrijfsvoering.  Deze ontheffingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 34.2 van het 
voorontwerpbestemmingsplan 

h. De toelichting wordt aangepast.  
i. Voor het opstellen van het bestemmingsplan is het plan gebied geïnventariseerd. Er is onder 

andere gekeken naar de aanwezige agrarische bedrijven. Agrarisch bedrijven met een 
bedrijfsomvang van 20 NGE of meer, hebben de agrarische bestemming behouden. Agrarische 
bedrijven met een bedrijfsomvang van minder dan 20 NGE hebben een andere bestemming 
gekregen, omdat bedrijven met een dergelijke omvang niet meer reëel agrarisch zijn.  
Indien blijkt dat een aantal fruitteeltbedrijven verkeerd zijn opgenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan, zal dit worden aangepast.  

j. Het opnemen van de regeling voor de nokrichting zorgt er voor dat de landschappelijke en 
cultuurhistorisch waarden in het gebied niet aangetast worden. De huidige agrarische stallen zijn 
vaak groter dan vroeger en passen niet meer binnen het huidige slotenpatroon. Het toestaan van 
grote stallen haaks op het slotenpatroon heeft tot gevolg dat het slotenpatroon verdwijnt. 
Daarnaast wordt de openheid van het gebied aangetast. 
Omdat er al diverse stallen en schuren zijn gerealiseerd met een nokrichting haaks op het 
slotenpatroon, is het mogelijk om deze gebouwen te herbouwen met behoud van de aanwezige 
nokrichting. Daarnaast is er een ontheffingsmogelijkheid opgenomen om in bepaalde 
maatwerksituaties af te wijken van de opgelegde nokrichting.  

k. De regeling wordt aangepast.  
l. In artikel 4.3 lid b is één van eerdere genoemde omissies te vinden. De bestemming ‘Agrarisch – 

Waarde’ en de aanduiding ‘openheid’ komen in dezelfde delen van het plangebied voor. De 
regeling wordt aangepast. 

m. Op de verbeelding zijn  wooneenheden in een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw aangeduid 
als ‘wonen’. Voor bewoning van een dergelijk bijgebouw is een afwijkingsprocedure gevoerd. Met 
de afwijking is toegestaan dat er in het bijgebouw gewoond mag worden. Planologisch gezien 
blijft het een bijgebouw. Om te voorkomen dat deze cultuurhistorisch bijgebouwen wordt gesloopt 
en een nieuwe woning wordt herbouwd is de regeling zoals opgenomen in artikel 17.2 onder o 
opgenomen.   

n. In de genoemde artikelen is aangegeven voor welke werken, geen bouwwerk zijnde of 
werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Voor werken en werkzaamheden die onder 
normaal beheer- en onderhoud is geen omgevingsvergunning nodig.  
Om archeologische resten onverstoord in de bodem te behouden (behoud in situ) is het 
uitgangspunt de bodem niet dieper te bewerken dan tot op heden heeft plaatsgehad. Om te 
bewerkstelligen dat agrariërs hun normale werkzaamheden kunnen continueren en het behoud 
van de archeologische waarden te waarborgen is het normaal gebruik en onderhoud van de 
grond vrijgesteld van  archeologisch onderzoek, zoals opgenomen in artikel 23.4.2,a.1 
24.4.2.a.1.en 25.4.2.a.1.  
Daarnaast is onder de artikelen 23.4.2,a.3, 24.4.2.a.3.en 25.4.2.a.3 aangegeven dat bestaande 
drainage vervangen kan worden zonder vergunning. Dit ondervangt de genoemde problematiek 
van verstopte leidingen 
Onder normaal gebruik en onderhoud wordt het onderhoud verstaan dat, gelet op de 
bestemming,  regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en 
gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die 
regelmatig worden uitgevoerd. Het scheuren van grasland, de aanplant en het rooien van bomen 
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(in het kader van reeds bestaande boomkwekerijen), het baggeren van sloten (mits het profiel 
niet gewijzigd wordt) vallen hier wel onder. Deze werkzaamheden vallen dus onder de reeds 
bestaande afwijking. Werkzaamheden zoals vergraven, ophogen, egaliseren, aanleggen van 
leidingen, aanleggen van drainage, het verlagen van het peil, het graven, verdiepen en verbreden 
van sloten  en het verwijderen van fundamenten niet. Bij deze werkzaamheden, die niet 
regelmatig worden uitgevoerd, wordt de bodem op grotere diepte verstoord waardoor mogelijk 
aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Vrijgave van de genoemde 
werkzaamheden (waaronder vergraven) zou betekenen dat in het geheel geen onderzoek 
verricht wordt op gronden met een hoge en middelhoge archeologische (verwachtings)waarde. 
Dit is niet conform het bepaalde in de Monumentenwet. 
De ontheffing ten aanzien van normaal onderhoud is bedoeld voor het voorzetten van agrarisch 
gebruik, gewijzigd grondgebruik valt hier niet onder.  
De mededeling dat de gronden binnen de linten en bij het (schijn)vliesveldbij Reijerscop verstoord 
zijn gaat niet vergezeld met verifieerbaar bewijs. Daarnaast betekent roering van gronden niet  
automatisch dat nergens op de percelen archeologische waarden kunnen worden verwacht, 
zoals ook blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 2 november 2011 (200908508/1/R4).  

o. De Monumentenwet legt sinds 2007 de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het 
archeologische erfgoed grotendeels bij de gemeente. De gemeente zijn verplicht om rekening te 
houden met het archeologisch erfgoed in bestemmingsplannen. Om een onderbouwde 
belangenafweging te kunnen maken, heeft de gemeente Woerden een archeologische 
beleidskaart laten opstellen. 
De toegekende dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aan de gebieden zijn gebaseerd op 
de archeologische beleidskaart opgesteld door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, waar een 
rapport van Vestigia, met het nummer V670, van 23 september 2010 aan ten grondslag ligt. De 
toegekende archeologische (verwachtings)waarde is gebaseerd op onder meer bekende 
archeologische en geo(morfo)logische gegevens en historisch kaartmateriaal. Deze  beleidskaart 
is gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden op 15-12-2010.  
De geraadpleegde archeologische gegevens zijn onder meer afkomstig van de Archeologische 
MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). De 
beleidskaart vormt een detaillering van de AMK en IKAW. Op de Archeologische 
Monumentenkaart staat een selectie van archeologische bekende vindplaatsen (de 
archeologische monumenten). Niet alle bekende vindplaatsen staan dus op de AMK. De IKAW is 
de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Deze kaart is voor een groot deel 
gebaseerd op bodemkundige gegevens die door middel van bodemkartering zijn verkregen. De 
gedachte achter de IKAW is dat de mogelijkheden tot bewoning in Nederland sterk samenhangen 
met het oorspronkelijke landschap en bodemtype. Op basis hiervan kan men voorspellingen doen 
over de trefkans op het aantreffen van archeologische waarden. De IKAW kent beperkingen: de 
kaart is niet gedetailleerd genoeg om op gemeentelijk niveau te gebruiken, de diepere lagen van 
de bodem zijn niet in kaart gebracht, dorps- en stadskernen zijn vaak niet gekarteerd vanwege de 
bebouwing en historische ontwikkelingen en elementen  in het landschap (bijvoorbeeld 
ontginningslinten en kasteelterreinen)  zijn niet meegenomen in de kaart. De opsteller van de 
kaart, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vermeldt dit laatste onder meer in de handleiding 
van de kaart: “Voor de late middeleeuwen is het voorspellende karakter van de kaart veel minder 
sterk. Dit is vooral het geval in gebieden die pas in die periode zijn ontgonnen en waar in 
holoceen of laag Nederland dijken zijn aangelegd.” Een verdere detaillering van deze kaart was 
een van de doelen van het opstellen van de gemeentelijke beleidskaart. 
Vestigia heeft voor het opstellen van de beleidskaart daarom meerdere bronnen geraadpleegd, 
bijvoorbeeld het ARCHeologisch Informatie Systeem van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Utrecht en uitgevoerde 
archeologische onderzoeken binnen de gemeente Woerden. Daarnaast heeft Vestigia 
grootschalige verstoringen geïnventariseerd.  
Gelet op de totstandkoming van de beleidskaart en het rapport en de bronnen die daarbij zijn 
geraadpleegd is de gemeente van mening dat de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
sporen in dit geval voldoende aannemelijk is gemaakt en aldus de gebieden op juiste gronden 
een waarde of verwachtingswaarde toegekend hebben. De gemeente voldoet met deze kaart aan 
art.38a  van de Monumentenwet, dat eist dat gemeenten rekening houden rekening met de in de 
grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. 
Bij het opstellen van de gemeentelijke beleidskaart is LTO geweest. Bij de vaststelling van de 
archeologische beleidskaart heeft het college na overleg met LTO besloten om de door Vestigia, 
op archeologisch inhoudelijke argumenten gemotiveerde ondergrens van 100 m2 (eveneens 
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voorgesteld door de Monumentenwet 1988) op de boerderijlinten te verruimen naar 500 m2 om 
economische redenen. Hiermee is de gemeente LTO bij vaststelling van het beleid reeds 
tegemoet gekomen.  
Naast deze wijziging heeft de gemeente ook een vrijstellingsregeling toegevoegd aan het 
archeologisch beleid op basis waarvan plangebieden tot 2.500 m2, mits zij voldoen aan bepaalde 
voorwaarden, kunnen worden vrijgegeven. Deze regeling is niet opgenomen in het voorontwerp 
bestemmingsplan, maar zal hierop worden aangepast 

p. Ondanks dat het waterschap water gerelateerde zaken in de keur heeft geregeld, is het ook van 
belang om enkele zaken in het bestemmingsplan op te nemen. Dit ter bescherming van onder 
andere de waterkering.  

q. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is aangegeven welke regels en bestemmingen een 
bestemmingsplan moet bevatten. Een verplichte bestemming is de dubbelbestemming 
‘milieuzone – bescherming grondwaterafhankelijke natuur’ nabij het natuurgebiedje Bijleveld.   

r. De milieuzone boringsvrije zone is opgenomen ter bescherming van grondwater voor de 
openbare drinkwatervoorziening. De genoemde werken en werkzaamheden in artikel 33.2 
kunnen bijdragen aan het verstoren c.q. aantasten van het aanwezige grondwater.  

s. De lijst in de bijlage wordt herzien. Als er onjuistheden in staan wordt de lijst aangepast.    
 
>> De reactie geeft wat betreft de punten f, h, i, k, l, en s aanleiding tot het aanpassen van het 
bestemmingsplan.  
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3 Resultaat van de beantwoording van de reacties  
 
De reacties zijn hieronder afzonderlijk kort samengevat en van antwoord voorzien.  
 
3.1 Reactie 1: Randerij  
 
Reactie  
Het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen herzien. In dit kader wil ik u het concept van ´Randerij´ 
toespelen. In verschillende disciplines wordt op landelijk- en regionaal niveau opnieuw over het 
landschap nagedacht. Veel van wat vanzelfsprekend was is dat nu niet meer. Het wegvallen van 
financiering is daarvan misschien wel de voornaamste aanleiding. Voorts wordt naar nieuwe coalities 
gezocht, naar nieuwe samenwerkingsvormen. 
De Randerij is een door ons bureau ontwikkeld concept om nieuw handelsperfectief op het platteland 
in gang te zetten. Randerij kan voor het platteland als een waarde creërend en probleem oplossend 
mechanisme functioneren. Het concept is te downloaden www.jwlp.nl/pdf/projecten/randerij.pdf en de 
bijlage ´mechanismen van Randerijen´ is in de reactie bijgesloten.  
Mijn verzoek aan u is ´Randerij´ als bestemming in het bestemmingsplan ´buitengebied´ op te nemen. 
Hiermee geeft u plattelandsondernemers de ruimte en een economisch motief om naar genoemde 
waarden toe te werken.  
 
Randerij 
De Randerij is een concept voor natuurlandbouw en natuurrecreatie. Hat kan worden ontwikkeld op nu 
vaak harde randen tussen landbouwgebieden en bijvoorbeeld natuurgebieden, dorps- en stadsranden 
en (mini)campings. Op deze randen worden de aangrenzende landschappen nu vaak ongunstig door 
elkaar beïnvloed. Met het toepassen van het Randerij principe ontstaat een ´klimaat´ voor 
ondernemerschap en wordt gelijktijdig naar aansluiting op ecologische principes toegewerkt.  
 
Beantwoording 
Hartelijk dank voor het toezenden van het concept Randerij. Het bestemmingsplan is conserverend 
van aard en nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen. In het bestemmingsplan komt een 
dergelijke functie nu niet voor.  
Daarnaast is het niet mogelijk om de bestemming ´Randerij’ op te nemen, omdat deze niet voorkomt 
in de SVBP 2012. In de SVBP 2012 staat beschreven welke bestemmingen een bestemmingsplan 
kan bevatten.  
Indien er in de toekomst aanvragen binnen komen voor een ‘Randerij’ of die voldoen aan het concept 
‘Randerij’, zal gekeken worden hoe meegewerkt kan worden.   
 
>> De reactie geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.   
 
 
3.2 Reactie 2: Haanwijk 11a 
 
Reactie  

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn een aantal bijlagen bijgevoegd. Bijlage 3 bevat een lijst met 
adressen van voormalige agrarische bedrijven.  
Ons bedrijf staat op deze lijst vermeld. Dit is feitelijke onjuist omdat wij op onderstaande adres een 
fruitteeltbedrijf exploiteren. Ook uit het kaartmateriaal is onduidelijk dat het onderstaand adres een 
fruitteeltbedrijf betreft. Graag zou ik dit aangepast zien.  
 
Beantwoording  
Uw perceel is in het voorontwerpbestemmingsplan bestemd als `Wonen`. Dit blijkt niet juist te zijn. De 
bestemming wordt gewijzigd in ´Agrarisch met waarden´ met de nadere aanduiding ´fruitteelt´. Tevens 
wordt het perceel verwijderd uit bijlage 3 (lijst met vrijkomende agrarische bedrijven) van het 
bestemmingsplan.  
 
>> De reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
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3.3 Reactie 3: Bereikbaarheid polder  Bijleveld 
 
Reactie  
a. Helaas heb ik geen uitnodiging ontvangen voor de inloopavond op 5 september 2013. Dit getuigt 

niet van zorgvuldig handelen van de gemeente, temeer omdat mijn adres voldoende bij de 
gemeente bekend is; dit uit eerder zaken en nog lopende afspraken met de gemeente Utrecht 
aangaande de bereikbaarheid van 7,25 ha land welke geleden is in de polder Bijleveld. 
Bovendien wordt ik ook niet geïnformeerd door de bekendmaking in uw plaatselijke blad van de 
gemeente Woerden. Deze heb ik ook nooit ontvangen. Ook mijn 3 kinderen, gezamenlijk 
eigenaren van voormeld perceel land gelegen in het Buitengebied Harmelen hebben geen 
kennisgeving ontvangen.  

b. Ten eerste vraag ik aandacht voor de bereikbaarheid via de kortste weg van en naar mijn land in 
de polder Bijleveld, welke de gemeente Utrecht mij in het contract welke zij op 28-7-2006 heeft 
gesloten gegarandeerd heeft. In dit verband maak ik u erop attent, dat ik ontheffing heb om via de 
busbaan met landbouwverkeer / en dit geldt ook voor een groot aantal loonwerkers welke voor 
mij werken / van mijn bedrijf aan de Rijksstraatweg 63/63b te De Meern rechtstreeks naar mijn 
land en terug te rijden. 
Ten tweede. Zoals ik van collega´s uit het gebied vernomen heb, ligt het in de bedoeling om 
vanaf de rotonde bij de Veldhuizerweg tot het viaduct over de Leidsche Rijn de weg op te breken. 
Dit is zeer onverstandig om diverse redenen, namelijk: 
- zo vraag ik mij af: waar moet de bus naar Woerden dan heen of moet hij dan ook de 

rondweg uit of wordt dit deel van de Louwbrug tot de nieuwe aansluiting dan verstoten van 
de bus.  

- Vraag ik mij af: waar moeten de loonwerkers uit het gebied straks heen? Hoe kom is straks 
met landbouwverkeer in de polder Heicop of Rijnsburg? Dit geldt ook voor andere 
veehouders uit het gebied. 

- Waar denkt de gemeente mijn land te gaan ontsluiten? Denk hierbij aan de kosten welke 
dan conform mijn voornoemde contract door de gemeente moet worden gemaakt en 
betaald, om een inrit, vanghok, hekwerk, enz. aan te passen. 

Mijn advies is dan ook: houdt de weg van de rotonde tot aan de Straatweg en gebruik deze voor 
de bus naar en van Woerden en geef op dit kleine stukje landbouwverkeer en tractoren en 
kranen voor bouw en baggerwerk toestemming van dit kleine stukje gebruik te maken.  
Tot slot verzoek ik u om mij en andere betrokken veehouders in het gebied duidelijk vooraf te 
overleggen. Dit geldt ook voor de vele loonwerkers die in en uit het gebied van dat stukje weg 
gebruik moeten maken, uren om moeten ruiden is geen alternatief, en bovendien zeer slecht voor 
het milieu. Alleen ik al moet vanwege alle afsluitingen elke dag 6 km omrijden met de auto om 
naar mijn vee te gaan.  

 
Overleg 22 oktober 2013 
Op 22 oktober 2013 heeft er overleg plaats gevonden met de indiener van de reactie en de 
verkeerskundige van de gemeente Utrecht en de verkeersdeskundige van de gemeente Woerden.  
  
Beantwoording  

a. De gemeente heeft bij het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
Harmelen voldaan aan de eisen die de wet stelt. In de Woerdens Courant en op de gemeentelijke 
website is de bekendmaking gepubliceerd van de ter inzage legging. Omdat de kennisgeving 
MER ook ter inzage in gelegd is de bekendmaking ook gepubliceerd in de Staatscourant. 
Daarnaast heeft de gemeente als extra service de bewoners van het plangebied geïnformeerd 
over het nieuwe bestemmingsplan. Daarbij zijn niet de grondeigenaren zonder agrarisch 
bouwvlak of bestemmingsvlak op de hoogte gesteld, omdat de bestemming van de gronden niet 
veranderd is.  

b. De gemeente begrijpt uw bezorgdheid. Echter het bestemmingsplan geeft alleen aan welk 
gebruik waar is toegestaan en welke bouwmogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een weg of 
delen van een weg wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. Ook ontheffingen voor 
landbouwvoertuigen e.d. wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. Indien de Veldhuizerweg 
wordt afgesloten zal hiervoor een verkeersbesluit genomen moeten worden. Tegen het nemen 
van dit besluit kunt u bezwaar indienen bij de gemeente die het besluit neemt.  

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
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3.4 Reactie 4: Ambachtsheerelaan 43a 
 
Reactie 
De tekening is de oude situatie. Bij eventuele uitbreiding van 1500 m2 hoeveel kas of gebouwen moet 
er dan gesloopt worden ter compensatie? 
 
Beantwoording  
Indien u 1500 m2 extra bedrijfsgebouwen wil realiseren bovenop het aantal m2 wat is toegestaan dan 
dient u 3000 m2 aan gebouwen of 15.000 m2 kassen te slopen ter compensatie. Dit is conform de 
compensatieregeling.  
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 

3.5 Reactie 5: Hoogstamboomgaarden 
 
Reactie  
Mogen zoals in het huidige bestemmingsplan overal laagstamboomgaarden worden gerealiseerd. Of 
zijn er wijzingen en zo ja, waar? 
 
Antwoord 
Het voorontwerpbestemmingplan bevat een aantal omissies. Deze omissies worden bij het 
ontwerpbestemmingsplan hersteld.  
Een van de omissies is dat er nu een omgevingsvergunning nodig is voor het aanplanten van 
fruitbomen. In het huidige bestemmingsplan is hier geen vergunning voor nodig. Het bestemmingsplan 
wordt aangepast, zodat het mogelijk wordt om zonder vergunning fruitbomen te planten. Het 
bebossen en beplanten van overige houtopstanden e.d. blijft wel vergunningsplichtig. 
 
>> De reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
3.6 Reactie 6: Reijerscop 3 
 
Reactie 
Vergroten agrarisch bouwvlak zoals aangeven op de bijgevoegde tekening.  
 
Antwoord 
De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 
bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een vergroting 
van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit moment niet 
worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten grondslag 
ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-hygiënische en ruimtelijke 
aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan de uitbreiding 
mee te werken.  
Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit heeft te 
maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het plangebied al dermate 
veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van bestaande stallen. Door deze 
ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te grote milieubelasting op de 
natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 
onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, een 
significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden niet uit te 
sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke maatregelen in het 
ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat bestaande agrarische 
bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden tot gevolg heeft. 
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>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
3.7 Reactie 7: Reijerscop 5 
 
Reactie  
a. In het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Harmelen staat dat het emissiepunt 

geurgevoelige object terug gebracht kan worden naar 25 meter. Voor ons zal dat een uitkomst 
zijn, zoals ik in vorige email aan Peter Bijen van ODRU en u heb geschreven.  

b. Op de tekening staat een lijn getekend archeologische waarden (A2) waar ik mij grote 
vraagtekens bijzet. Reijerscop is ontstaan door inpoldering (ontginning) om het bruikbaar te 
maken voor agrarisch land en in historisch opzicht niet zo oud is. Het is daardoor niet historisch 
te noemen en vraag mij af hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wat men denkt aan te 
kunnen treffen? Ook staat er geschreven dat het voor bouwwerken groter dan 500m2 en dieper 
dan 30 cm geldt. Hierdoor zal er veel verloren gaan mocht er al wat te vinden zijn als men kleiner 
bouwt dan hetgeen aangegeven. Verder is de grondstructuur veen en is op 50 cm een harde 
kleilaag te vinden. Eronder is het zeer week en alles zakt tot grote diepten. De eerste 50 cm tot 
op de kleilaag zou dan iets gevonden kunnen worden (maar wat?).  Wel is het zo dat rondom 
oude boerderijen eerder het e.e.a. gevonden kan worden en zou dan eerder zeggen dat (zegge 
25 tot 30 meter) rondom in een oude boerderij als archeologisch gebied kan worden aangemerkt. 
Dit zou beter passen in het bestemmingsplan. 

c. Geluidswal staat niet in het bestemmingsplan en geeft daardoor de mogelijkheid dit alsnog te 
herzien (zo mij verteld). Ik wil (mede uit eigen belang) dat in het bestemmingplan wordt 
opgenomen dat het niet is toegestaan een geluidsscherm/wal te plaatsen aan de A12, zodat dat 
is vastgelegd! Verder wil ik er op wijzen dat het geluidsniveau aan ons adres zal toenemen mocht 
deze ooit geplaatst worden en voor de huizen/gebouwen welke tegen over en tot …meter ernaast 
maatregelen moeten worden genomen om het geluidniveau te reduceren. Dit zou betekenen dat 
aan beide zijde de geluidswal zal dienen te worden aangebracht! 

d. Verder lees ik dat Het Groene Hart nog onvoldoende mogelijkheden heeft om te recreëren. Laten 
wij nou van plan zijn hier wat aan te doen en Reijerscop op de kaart te zetten als fiets/auto route 
met recreatie mogelijkheid. Zo komt de zuidzijde van Harmelen ook op de kaart met recreatie 
mogelijkheden. Denk daarbij aan theetuin, rust en ontspanning, streekwinkel etc. Graag gaan wij 
in gesprek om de wensen welke in het belang van de gemeente en provincie vallen te bespreken. 

e. Bestemming bedrijven welke nu op ons perceel ligt zou ook de bestemming recreatie met wonen 
moeten krijgen mocht bovenstaande punt d interessant zijn? 

 
 
Beantwoording 
a. De gemeente Woerden heeft een geurverordening vastgesteld. Deze verordening maakt het 

mogelijk om de wettelijke afstand tussen een emissiepunt en een geurgevoelige functie in  
bestaande situaties aan te passen. Voor situaties in het buitengebied kan de afstand terug 
gebracht worden van 50 meter naar 25 meter en in het stedelijk gebied van 100 meter naar 50 
meter. Bij uitbreidingen van het agrarische bedrijf of bij nieuwe ontwikkelingen moet de afstand 
voldoen aan de wettelijke eis. Deze verordening kan alleen toegepast worden in bestaande 
situaties en niet bij nieuwe situaties. Hiervoor is gekozen om geen nieuwe knelpunten te creëren. 
Dit betekent dat een nieuwe geurgevoelige functies de afstand tussen deze functie en het 
emissiepunt minimaal 50 meter moet bedragen in landelijk gebied en minimaal 100 meter in het 
stedelijk gebied.  

b. De toegekende dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aan de gebieden zijn gebaseerd op 
de archeologische beleidskaart opgesteld door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, waar een 
rapport van Vestigia, met het nummer V670, van 23 september 2010 aan ten grondslag ligt. De 
toegekende archeologische waarde is gebaseerd op onder meer bekende archeologische en 
geo(morfo)logische gegevens en historisch kaartmateriaal. De archeologische beleidskaart is op 
15-12-2010 door de Raad van Woerden gewijzigd vastgesteld. 
In het geval van de Reijercopse wetering gaat het om een cope-ontginning uit de late 
middeleeuwen. De Rijercopse wetering vormt de ontginningsbasis voor de polder Reijerscop en 
vormt een historisch bewoningslint. Aan de Reijerscop kunnen mogelijk archeologische resten 
worden aangetroffen die bijvoorbeeld samenhangen met bebouwing, erven, historische 
activiteiten en resten van verkavelingspatronen uit de periode vanaf de middeleeuwen. Verwacht 
wordt dat deze resten kunnen worden aangetroffen vanaf de ontginningsbasis tot circa 100 meter 
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het (achter)land in. Bij de vaststelling van de archeologische beleidskaart heeft het college om 
economische redenen besloten om de door Vestigia op archeologisch inhoudelijke argumenten 
gemotiveerde ondergrens van 100 m2 (eveneens voorgesteld door de Monumentenwet 1988) op 
de boerderijlinten te verruimen naar 500 m2. 

c. Het is op basis van het huidige bestemmingsplan en op basis van het voorontwerp-
bestemmingsplan niet mogelijk om een geluidswal te realiseren. De gemeente is tegen het 
realiseren van een geluidswal langs de A12 en daarom wordt in het nieuwe bestemmingsplan 
geen mogelijkheid opgenomen om een geluidswal langs de A12 mogelijk te maken.  

d. Zowel het huidige als het nieuwe bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden voor het 
realiseren van recreatieve activiteiten. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag 
bijvoorbeeld een ontwikkeling op een perceel de naastgelegen agrarische bedrijfsvoering niet 
onevenredig belemmeren. Indien u concrete ideeën heeft, kunt u een haalbaarheidsverzoek bij 
de gemeente indienen.  

e. Het is mogelijk om de bestemming te wijzen naar de bestemming ‘Recreatie’. Ook hieraan zijn 
voorwaarden verbonden.  Een bestemmingswijziging wordt zonder meer gehonoreerd, zonder 
dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke 
afweging kan alleen worden gemaakt als alle ruimtelijke aspecten en eventuele milieuaspecten 
zijn onderzocht en als aangetoond is dat er geen belemmeringen zijn om aan de 
bestemmingswijziging mee te werken. 

 
>> De reactie geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.   
 
 
3.8 Reactie 8: Breudijk 19 
 
Reactie  
Naar aanleiding van het nieuw te maken bestemmingsplan is de vermelding van de hoeveelheid 
bebouwde m2 (exclusief woning) onjuist. Er is aangegeven 450 m2 bebouwing en dat hoort te zijn 483 
m2. Kunt u dit aanpassen? 
 
Beantwoording  
De oppervlakte bebouwing is bepaald aan de hand van de BAG (Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen) gegevens. De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle 
gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld.  
 
Op basis van de BAG is op het perceel aanwezig 

- een woning van 93 m2 
- een schuur van 92 m2 
- een schuur van 355 m2. 

In totaal 540 m2. Dit is de oppervlakte inclusief de bedrijfswoning en bijgebouwen behorende bij de 
bedrijfswoning.  
In het voorontwerpbestemmingsplan is 450 m2 bebouwing opgenomen. Hierin is de oppervlakte van 
de woning niet opgenomen. Dit had wel gemoeten. De maximale oppervlakte bebouwing op het 
perceel Breudijk 19 wordt aangepast. De maximale oppervlakte bebouwing wordt 540 m2. 
 
>> De reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 

 
3.9 Reactie 9: Groenendaal 3 
 
Reactie  
a. Het verzoek om het bouwblok te vergroten in verband met uitbreidingsplannen en omdat op maar 

een klein gedeelte gebouwd mag worden. De grote van de uitbreiding staat vermeld op de kaart. 
b. Op de plankaart valt het perceel onder archeologisch waarden 2. Dit geeft beperkingen in de 

bedrijfsvoering. Wat opvalt is dat de lijn overal achter het bouwblok loopt in het buitengebied. Met 
als gevolg dat je maar beperkt kan uitbreiden zonder een duur onderzoek te laten doen naar 
archeologische waarden. Graag deze beperking verwijderen.  

c. Naar aanleiding van het bravo 6a en 6b zijn er gesprekken geweest met de provincie en de 
gemeente over een nieuw bouwvlak in de polder Haanwijk op mijn eigen land. Daar kon geen 
medewerking aan verleend worden. Er is wel een toezegging gedaan dat een veldschuur tot de 
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mogelijkheid behoord om toch de koeien te melken en bij te voeren, omdat het onmogelijk wordt 
koeien naar de stal te halen. Graag een locatie voor de veldschuur opnemen in het  
bestemmingsplan.  

 
Antwoord  
a. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 

bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit 
moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van 
onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-
hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen 
belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze 
onderbouwing.  
Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit 
heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het 
plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van 
bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te 
grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van 
het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen 
dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft.  

b. De toegekende dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aan de gebieden zijn gebaseerd op 
de archeologische beleidskaart opgesteld door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, waar een 
rapport van Vestigia, met het nummer V670, van 23 september 2010 aan ten grondslag ligt. De 
toegekende archeologische waarde is gebaseerd op onder meer de bekende archeologische en 
geo(morfo)logische gegevens en historisch kaartmateriaal. De archeologische beleidskaart is op 
15 december 2010 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld 
Gelet op de totstandkoming van de beleidskaart en het rapport en de bronnen die daarbij zijn 
geraadpleegd, zijn wij van mening dat de mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen in 
dit geval voldoende aannemelijk is gemaakt en aldus de gebieden op juiste gronden een waarde 
of verwachtingswaarde toegekend hebben gekregen. 
Om archeologische resten onverstoord in de bodem te behouden (behoud in situ) is het 
uitgangspunt de bodem niet dieper te bewerken dan tot op heden heeft plaatsgehad. Om te 
bewerkstelligen dat normale werkzaamheden gecontinueerd kunnen worden en de 
archeologische waarden te waarborgen is het normaal gebruik en onderhoud van de grond 
vrijgesteld van archeologisch onderzoek.  
Onder normaal gebruik en onderhoud wordt het onderhoud verstaan dat, gelet op de 
bestemming,  regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en 
gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die 
regelmatig worden uitgevoerd. Het scheuren van grasland, de aanplant en het rooien van bomen 
(in het kader van reeds bestaande boomkwekerijen), het baggeren van sloten (mits het profiel 
niet gewijzigd wordt) vallen hier onder. Deze werkzaamheden vallen dus onder de reeds 
bestaande vrijstelling. Werkzaamheden zoals vergraven, ophogen, egaliseren, aanleggen van 
leidingen, aanleggen van drainage, het verlagen van het peil, het graven, verdiepen en verbreden 
van sloten  en het verwijderen van fundamenten niet. Bij deze werkzaamheden die niet 
regelmatig worden uitgevoerd wordt de bodem op grotere diepte verstoord, waardoor mogelijk 
aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Vrijgave van de genoemde 
werkzaamheden (waaronder vergraven) zou betekenen dat in het geheel geen onderzoek 
verricht wordt op gronden met een hoge en middelhoge archeologische (verwachtings)waarde. 
Dit is niet conform het bepaalde in de Monumentenwet. 

c. In het huidige bestemmingsplan is een ontheffing opgenomen voor het realiseren van 
schuilschuren voor vee buiten het agrarische bouwvlak. Deze ontheffing wordt ook in het nieuwe 
bestemmingsplan opgenomen. Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. Indien u een 
schuilschuur wilt realiseren en u voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u hiervoor een 
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aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente. Indien niet aan de gestelde 
voorwaarden voldaan kan worden, moet er naar een maatwerk oplossing gezocht.  
De gemeente kan de locatie van de veldschuur niet voor u bepalen. U moet aangeven waar het 
noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering om een veldschuur te realiseren.  

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 

3.10 Reactie 10: Utrechtsestraatweg 20 
 
Reactie 
a. Er wordt aandacht gevraagd voor betreft het agrarische loonwerkbestemming op het perceel 

Utrechtsestraatweg 20. Zie bijgevoegde schets. Dit gedeelte stond voorheen op naam van en 
werd gebruikt door de buren. Dit deel behoort nu tot het perceel Utrechtsestraatweg 20. Om geen 
verwarring te creëren, valt dit deel volledig in perceel / bouwvlak van het perceel 
Utrechtsestraatweg 20.  

b. Tevens vragen wij uw aandacht wat betreft de grote van het bouwblok. Wij zouden graag vergroot 
zien wat de maximale vergroting van 10% i.v.m. de toekomstige uitbreiding van de ligboxenstal en 
opslagloods / veldschuur e.d. 

c. Een ander punt van aandacht / bezwaar is de Veldhuizerweg / Utrechtsestraatweg. Wij hebben 
begrepen dat vanaf de rotonde tot aan de viaduct bij de Utrechtsestraatweg de weg afgesloten 
gaat worden voor alle verkeer behalve de lijnbus. Waar moeten wij dan heen als wij naar het land 
moeten wat t.o. de Shell ligt? Of nog erger in de polder Heicop of polder Rijnburg? Wij vragen u 
dan ook dringend om met ons allen te overleggen en dit eenvoudig op te lossen door deze weg 
voor landbouwverkeer (en de loonwerkers die op dit land hun werk moeten uitvoeren) 
toestemming te geven om hiervan gebruik te mogen maken.  

 
Beantwoording  
a. Het agrarische bouwvlak wordt aangepast.  
b. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 

bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit 
moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van 
onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-
hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen 
belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze 
onderbouwing.  
Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit 
heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het plangebied 
al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van bestaande 
stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te grote 
milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
We zijn bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te samen 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 
onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, 
een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden 
niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke maatregelen 
in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat bestaande 
agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 

c. De gemeente begrijpt uw bezorgdheid. Echter het bestemmingsplan geeft alleen aan welk gebruik 
waar is toegestaan en welke bouwmogelijkheden er zijn. Het afsluiten van een weg of delen van 
een weg wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. Ook ontheffingen voor landbouwvoertuigen 
e.d. wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. Indien de Veldhuizerweg wordt afgesloten zal 
hiervoor een verkeersbesluit genomen moeten worden. Tegen het nemen van dit besluit kunt u 
bezwaar indienen bij de gemeente die het besluit neemt. 
 

>> De reactie geeft voor de punten a aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
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3.11 Reactie 11: Haanwijk 15 
 
Reactie  
a. Zoals bij u bekend zijn wij voornemens de monumentale schuur, gelegen Haanwijk 15, te 

restaureren. Het betreft een bijgebouw van een hoofdvorm met Cultuurhistorische waarde. Op 25-
9-2013 is het plan met de Commissie Monumenten besproken. Wij zijn voornemens om gebruik te 
maken van de mogelijkheid in dit bijgebouw een woonbestemming te realiseren. Hierop is positief 
gereageerd. Indien mogelijk willen wij dit jaar de werkzaamheden opstarten. 

b. De strook restgrond naast het bijgebouw heeft een agrarische bestemming. Deze strook, welke wij 
kunnen verwerven van de gemeente Woerden, loopt vanaf de Haanwijk tot halverwege de schuur 
en de nieuw aan te leggen bermsloot langs de nieuw aan te legen randweg. Graag zien wij deze 
strook van circa 250 m2 de bestemming gewijzigd van agrarisch naar tuin-/erf. Mogelijk kan in het 
bestemmingsplan de woonbestemming worden opgenomen. Er staat een ´W’ op het perceel bij 
het woonhuis, maar ik weet niet of dit ook de schuur betreft. 

c. Ook de aanleg van de nieuwe inrit vindt plaats op deze agrarische grond, waardoor inmiddels 
door de gemeente en provincie goedkeuring is verleend. Op deze wij kan het bestemmingsplan 
aangepast worden aan de toekomstige situatie. Ook willen wij voorkomen dat door het plaatsen / 
ingraven van een trampoline / parkeerplaats strijd met het bestemmingsplan ontstaat. Het laatste 
wordt niet gezien als agrarisch gebruik. Ook kunnen wij op 250 m2 geen agrarische functie 
uitoefenen.  

 
 
Antwoord 
a. De gemeente neemt kennis van de reactie. Zowel het huidige als het voorontwerp-

bestemmingsplan maakt een dergelijke ontwikkeling via een afwijking mogelijk. Indien gewenste 
plan voldoet aan de voorwaarden van de ontheffing kunt u daarvoor een aanvraag 
omgevingsvergunning indienen.  

b. Bij de onderhandeling over de verkoop van de grond is aangegeven dat de grond niet gebruikt 
kan ten behoeve van de woonbestemming. Dit ter voorkoming dat te dicht bij de weg activiteiten 
plaatsvinden ten behoeve van de woonfuncties. Het is vanuit verkeersveiligheid en vanuit een 
goed woon- en leefklimaat wenselijk een natuurlijke buffer te hanteren tussen de rondweg en het 
woonperceel.  
De cultuurhistorisch waardevolle schuur heeft eveneens de bestemming ‘wonen’. Op het perceel 
zijn echter maar twee woningen toegestaan. Deze woningen zijn reeds aanwezig. Er kan via een 
afwijking medewerking worden verleend voor het bewonen van het cultuurhistorisch waardevol 
bijgebouw. Dit bijgebouw zal planologisch nooit als zelfstandige woning worden aangemerkt en 
zal onderdeel uitmaken van de aanwezige bijgebouwen. De regeling is opgenomen ter behoud 
van deze waardevolle gebouwen. Om te zorgen dat in de toekomst deze bebouwing wordt 
gesloopt en een nieuwe woning wordt gerealiseerd, zal het planologisch nooit als zelfstandige 
woningen worden gezien. 

c. De nieuwe inrit ligt nu buiten het bestemmingsvlak ‘Wonen’. Het bestemmingsvlak wordt 
aangepast, zodat de nieuwe inrit binnen het bestemmingsvlak komt te liggen. 
 

>> De reactie geeft voor punt c aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
3.12 Reactie 12: Haanwijk 23 
 
Reactie 
a. Voor het bedrijf is een bouwblok van 2 hectare wenselijk.  
b. Het is slim om het bouwvlak efficiënter te situeren, onder andere de voortuin is nu bouwblok 

terwijl daarom om andere redenen niet gebouwd kan / mag worden. 
c. In het nieuwe bestemmingsplan staat nu alleen de mogelijkheid tot het bouwen van een stal met 

een noklijn in dezelfde richting als de verkaveling In mijngeval van noord/zuid lijn. Ik zou graag 
zien dat een oost-westlijn tot de mogelijkheid zou behoren i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen. 

d. Ook is het wenselijk dat de mogelijkheid er is voor het bouwen van een serre/boogstal of een 
sheddak/zaagtanddak. 

e. Bij verschillende artikelen komt het voor dat er een omgevingsvergunning aangevraagd moet 
worden voor normale terugkomende werkzaamheden. Graag zou ik zien dat er een duidelijke lijn 
is voor wat er wel en voor wat er geen omgevingsvergunning nodig is.  
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Antwoord 
a. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 

bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit 
moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van 
onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-
hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen 
belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze 
onderbouwing. Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden 
gehonoreerd. Dit heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische 
bouwvlakken in het plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het 
vergroten van bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds 
bestaande te grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van 
het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen 
dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 

b. Het agrarische bouwvlak ligt aan de voorzijde dicht bij de bestaande bebouwing. De 
erfverharding voor de bebouwing ligt nog binnen het agrarische bouwvlak. Deze erfverharding 
maakt onderdeel uit van het agrarische bouwvlak. Daarnaast behoort een (voor)tuin van een 
agrarisch bedrijf ook te vallen binnen het agrarisch bouwvlak. Dit deel van het perceel wordt dan 
wel niet gebruik voor de  agrarische bedrijfsvoering, maar maakt wel onderdeel uit van de 
bedrijfswoning. 

c. Het opnemen van de regeling voor de nokrichting zorgt er voor dat de landschappelijke en 
cultuurhistorisch waarden in het gebied niet aangetast worden. De huidige agrarische stallen zijn 
vaak groter dan vroeger en passen niet meer binnen het huidige slotenpatroon. Het toestaan van 
grote stallen haaks op het slotenpatroon heeft tot gevolg dat het slotenpatroon verdwijnt en dat 
de aanwezige landschapswaarden (bijvoorbeeld openheid) worden aangetast.  
Omdat er al diverse stallen en schuren zijn gerealiseerd met een nokrichting haaks op het 
slotenpatroon, is het mogelijk om deze gebouwen te herbouwen met behoud van de aanwezige 
nokrichting. Daarnaast is er een ontheffingsmogelijkheid opgenomen om in bepaalde 
maatwerksituaties af te wijken van de opgelegde nokrichting 

d. Bij de gemeente Woerden is een haalbaarheidsverzoek ingediend voor het realiseren van een 
serrestal. Bij de beoordeling van dit plan is het erfconsulentschap betrokken. De uitkomst van dit 
haalbaarheidsverzoek heeft er toe geleid dat afwijkende staltypen gerealiseerd kunnen worden. 
Dit is mogelijk via een afwijking. Aangetoond moet worden de afwijkende staltype past in het 
landschap en de omgeving. 

e. In het bestemmingsplan is bij verschillende artikelen aangegeven voor welke werken en 
werkzaamheden een omgevingsvergunning is vereist. Wanneer er sprake is van normaal beheer 
en onderhoud is er geen vergunning nodig. In het bestemmingsplan wordt een definitie 
opgenomen wat wordt verstaan onder normaal beheer en onderhoud.  
Daarnaast wordt een overzicht in de toelichting opgenomen.  

 
>> De reactie geeft voor de punten d en e aanleiding tot het aanpassen van het 
bestemmingsplan. 
 
 
3.13 Reactie 13: Breudijk 58b 
 
Reactie  
Zijn er mogelijkheden voor de bouw van een loods, maximaal 150 m2. Heden is deze grond, 
behorende bij het perceel Breudijk 58b met een woonbestemming, agrarisch bestemd zonder 
toegestane bebouwing. Tot 2008 was hier een sorteerloods t.b.v. het glastuinbouwbedrijf gevestigd.  
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Beantwoording 

Op gronden met een woonbestemming is maximaal 50 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Deze 
bebouwing moet binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’ worden gerealiseerd. Het is mogelijk om extra 
oppervlakte aan bijgebouwen te realiseren. Dit kan via de compensatieregeling. Bij sloop van 100 m2 
legale niet-cultuurhistorisch waardevolle gebouwen kan een bijgebouw met maximaal 50 m2 extra 
worden uitgebreid.  
Onder voorwaarden is het realiseren van bebouwing buiten het agrarisch bouwvlak mogelijk. Een van 
de voorwaarden is dat er het noodzakelijk moet zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. Op het perceel 
is geen agrarische bedrijf meer aanwezig. Daarnaast is de sorteerloods die tot 2008 aanwezig was, 
ingezet bij de ‘ruimte voor ruimte’-regeling voor het realiseren van de woning op het perceel Breudijk 
58c.  
  
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.   
 
 
3.14 Reactie 14: Reijerscop 12 
 
Reactie  
a. Bij deze wordt verzocht om voor het perceel Reijerscop 12 op te nemen en te vergunnen de  

agrarische bestemming  o.a. voor het houden van rundvee, melkvee, jongvee en schapen en 
lammeren. En de aanduiding ´I` weer op te nemen voor intensieve veehouderij, zoals vergund. 

b. Paardenpensionstalling reeds lang aanwezig is. 
c. Voor stalling en parkeren van paardentrailers, caravan vergroting van het bouwperceel vlak tot 1,5 

ha.  
d. W2 voor extra wooneenheid i.v.m. bedrijfsopvolging  
e. Een wijziging en vrijstellingsbevoegdheid het toestaan vergunnen van serrestal, boogtunnelkas, 

het overkappen van mest en voeropslag.  
f. Graag zien wij de cultuur en archeologische waarde niet opgenomen en niet wenselijk. Een en 

ander voor het toekomstig in stand houden van een volwaardig gezinsinkomenbedrijf.  
 
Op 8 januari 2014 heeft de indiener de reactie mondeling toegelicht.  
 
Beantwoording  
a. In het bestemmingsplan behoudt het perceel de agrarische bestemming. Op het perceel liggen 

geen rechten meer voor het houden van varkens. Er zijn geen varkens meer aanwezig op het 
perceel. De milieuvergunning is op dit onderdeel ingetrokken. Het is daarom niet mogelijk om een 
intensieve veehouderij te starten zonder vergunning. Vanwege de openheid van het landelijk 
gebied is het beleid met name gericht op grondgebonden agrarische bedrijven. Nieuw vestiging 
van intensieve veehouderijen is niet mogelijk. Alleen bestaande intensieve veehouderijen kunnen 
worden voortgezet.  

b. In het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Agrarisch – Waarde’ met de nadere 
aanduiding ‘Paardenhouderij’. Op gronden met deze bestemming is een gebruiksgerichte 
paardenhouderij toegestaan. Hier valt ook onder een paardenpension.  

c. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 
bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit 
moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van 
onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-
hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen 
belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze 
onderbouwing.  
Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit 
heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het 
plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van 
bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te 
grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van 
het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
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natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen 
dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft 

d. Het is niet mogelijk om een tweede bedrijfswoning te realiseren. De huidige agrarische bedrijven 
wordt steeds moderner waardoor een tweede bedrijfswoning steeds minder noodzakelijk is. Een 
terughoudend beleid met betrekking tot tweede bedrijfswoningen wordt ook ingegeven door het 
feit, dat in het verleden tweede bedrijfswoningen vaak zijn afgesplitst van het agrarische bedrijf en 
daardoor feitelijk burgerwoningen zijn geworden. Uitgangspunt is daarom dat nieuwe tweede 
bedrijfswoningen niet zijn toegestaan. Indien zich echter toch een geval voordoet waarbij sprake 
is van een zodanig toezicht dat het wonen van twee arbeidskrachten nodig is, dan dient hiervoor 
een herziening van het bestemmingsplan te worden opgesteld. 
De woning op het perceel is aangemerkt als karakteristiek hoofdgebouw. Het is mogelijk de 
woning te splitsen naar twee aparte woningen. Daarnaast is een schuur op uw perceel 
aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Het is mogelijk om in deze woning een wooneenheid 
te realiseren. In het bestemmingsplan is voor beide mogelijkheden een afwijking opgenomen. 
Hieraan zijn voorwaarden verbonden waaraan voldoen moet worden. De woningen / 
wooneenheid op het perceel moeten bewoond worden door personen die betrokken zijn bij de 
bedrijfsvoering op het agrarische perceel. Het is niet mogelijk om de woningen te verhuren c.q. te 
verkopen aan derden.  

e. Bij de gemeente Woerden is een haalbaarheidsverzoek ingediend voor het realiseren van een 
serrestal. Bij de beoordeling van dit plan is het erfconsulentschap betrokken. De uitkomst van dit 
haalbaarheidsverzoek heeft er toe geleid dat afwijkende staltypen gerealiseerd kunnen worden. 
Dit is mogelijk via een afwijking. Aangetoond moet worden de afwijkende staltype past in het 
landschap en de omgeving 

f. De toegekende dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aan de gebieden zijn gebaseerd op 
de archeologische beleidskaart opgesteld door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, waar een 
rapport van Vestigia, met het nummer V670, van 23 september 2010 aan ten grondslag ligt. De 
toegekende archeologische waarde is gebaseerd op onder meer bekende archeologische en 
geo(morfo)logische gegevens en historisch kaartmateriaal. De archeologische beleidskaart is op 
15-12-2010 door de Raad van Woerden gewijzigd vastgesteld. 
In het geval van de Reijercopse wetering gaat het om een cope-ontginning uit de late 
middeleeuwen. De Rijercopse wetering vormt de ontginningsbasis voor de polder Reijerscop en 
vormt een historisch bewoningslint. Aan de Reijerscop kunnen mogelijk archeologische resten 
worden aangetroffen die bijvoorbeeld samenhangen met bebouwing, erven, historische 
activiteiten en resten van verkavelingspatronen uit de periode vanaf de middeleeuwen. Verwacht 
wordt dat deze resten kunnen worden aangetroffen vanaf de ontginningsbasis tot circa 100 meter 
het (achter)land in. Bij de vaststelling van de archeologische beleidskaart heeft het college om 
economische redenen besloten om de door Vestigia op archeologisch inhoudelijke argumenten 
gemotiveerde ondergrens van 100 m2 (eveneens voorgesteld door de Monumentenwet 1988) op 
de boerderijlinten te verruimen naar 500 m2. 
 

>> De reactie geeft voor punt e aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 

 
3.15 Reactie 15: Reijerscop 26 en 26a  
 
Reactie  
Graag willen we het volgende aan u in overweging geven, als het gaat om de verbeelding, de 
toelichting en de regels van het voorontwerp bestemmingsplan, voorzover deze betrekking hebben op 
het eigendom Reijerscop 26 en 26a.  
a. Voorgesteld wordt voor Reijerscop 26 de bestemming `Bedrijf’ op te nemen, ervan uit gaande, 

dat het landbouwmechanisatiebedrijf past binnen de bestemmingsplanomschrijving, zoals 
aangeduid in artikel 5, lid 1 onder a (categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten). 

b. Schuur 2 (zie bijlage) is in de verbeelding van het voorontwerp binnen de bestemming `Wonen’ 
gebracht. Schuur 2 behoorde evenwel tot nu toe altijd bij het voormalige agrarische bedrijf. Wij 
stellen voor dit te corrigeren naar het beeld van de plankaart uit het vigerende bestemmingsplan 
2001 en de partiële herziening. 

c. Cultuurhistorisch gezien, behoort schuur 3 eigenlijk niet in de woonbestemming bij de modern 
uitgevoerde 2

de
 bedrijfswoning. Schuur 3 is eigenlijk het voormalige bakhuis bij de boerderij. Wij 
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stellen voor dit in de toekomst aan de boerderij te koppelen. Wil u dit uit het vigerende plankaart 
halen en overbrengen naar de nieuwe gewenste bestemming `Bedrijf’?  

d. Geredeneerd vanuit het vigerend bestemmingsplan heeft aan de zuidkant van het agrarisch 
bouwblok een te grote inkorting plaats gehad. Het is niet duidelijk, waarom dit zo is gebeurd. We 
hebben daarvoor geen argumenten aangetroffen in uw toelichting. We hechten evenwel aan een 
ruim agrarisch bouwblok, dat getransformeerd kan worden (wordt) naar de bestemming `Bedrijf´, 
Wij stellen voor om de zuidgrens van de nieuwe gewenste bestemming ´Bedrijf´ gelijk te leggen 
aan de zuidgrens van het kadastrale perceel: kadastrale gemeente Harmelen, sectie D 504. Ter 
plaatse wordt het perceel ook afgegrensd met een sloot. De diepte van het bouwblok komt 
daarmee ook meer overeen met een aantal andere bouwblokken in Reijerscop, zoals deze op de 
nieuwe verbeelding zijn aangeduid. 

e. Uitgaande van het feit, dat de bestemming ´Bedrijf` wordt gegeven aan het groter bouwblok op 
Reijerscop nr. 26 verzoeken we een figuur met de naam ´relatie` aan te brengen tussen de beide 
paarse bouwvlakken van respectievelijk Reijerscop 25 en 26. dit komt overeen met de bestaande 
situatie op dit moment. Het landbouwmechanisatiebedrijf op Reijerscop 25 is mijn eigendom; de 
opstallen – waarin het bedrijf is gehuisvest – zijn in eigendom van mijn vader. Reijerscop 26 en 
26a zijn mijn eigendom. Het oogmerk van het aanbrengen van de figuur ´relatie` tussen beide 
bouwvlakken is de onderlinge uitwisselbaarheid van maximaal toegestane mogelijkheden tot 
bebouwing. We zijn ons ervan bewust, dat dit komt te gelden gedurende de planperiode van tien 
jaar van dit bestemmingsplan. 

f. In bijlage 3, behorende bij de regels wordt een opsomming gegeven van voormalige agrarische 
bedrijven. Op pagina 2, waar Reijerscop aan de orde is, is wellicht een vergissing gemaakt in 
nummer van Reijerscop nr. 25 moet waarschijnlijk 26 zijn. 

g. In artikel 5, lid 2 Bouwregels van het voorontwerp bestemmingsplan is een tabel opgenomen, 
waaraan Reijerscop dient te worden toegevoegd, met een minimale oppervlakte aan gebouwen 
van 750 m2. Dit zijn de schuren 2, 3, 6 en 7. 

h. De mestbunker met een oppervlakte van 417 m2 is voor het bedrijf niet meer nodig. Voor het 
hobbymatige vee kan een andere  -veel kleinschalige – voorziening worden getroffen. Graag zien 
wij de helft van de oppervlakte van de mestbunker meegegeven in de maximale oppervlakte aan 
gebouwen, zodat van 750 m2 kan worden vermeerderd met 208 m2. in de tabel wordt dan 
opgenomen 958 m2 aan oppervlakte gebouwen.  

i. In de toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan – op pagina 56 – is de volgende alinea 
opgenomen, die iets zegt over het ontwikkelingsperspectief van bedrijven `Aangenomen kan 
worden dat voor … t/m … er nog uitbreidingsmogelijkheden en – wensen zijn`. We doen een 
beroep op uw college om 10% uitbreiding van de aanwezige maximale oppervlakte aan 
gebouwen te toe staan. Indien dit wordt toegestaan (958 + 95 =1053 m2), kan tot nieuwbouw van 
opslagruimte worden overgegaan met een oppervlakte van 300 m2 

j. Indien op bovenstaande vraagpunten positief wordt gereageerd, dan is het mogelijk om de twee 
bouwwensen, die er zijn, te realiseren. Vanuit een oogpunt bedrijfsefficiëntie ( alle opslag op één 
locatie bij het bedrijf in Reijerscop ) en om verdere groei op eigen terrein te kunnen opvangen is 
er een economische noodzaak om 300 m2 opslagruimte nieuw te bouwen. Dit getal hangt samen 
met de opslagruimte, die voorheen elders aan de Utrechtsestraatweg in Harmelen werd gehuurd. 
Ook de aankoop van branchegenoot uit Woudenberg noopt tot verdere centralisatie van 
opslagcapaciteit in Reijerscop. Wij schatten in, dat de gevraagde nieuwbouw van 
opslagcapaciteit voldoende zal zijn voor de komende tien jaar. 

k. Vanuit de te restaureren rijksmonumentale boerderij, die straks bewoond gaat worden, speelt er 
de volgende overweging. De huidige werktuigenberging (schuur nr. 7) is een uit plaatstaal 
opgetrokken werktuigenberging, die het uitzicht vanuit de boerderij naar het weiland belemmerd. 
De hoge nokhoogte van 5,4 meter, de situering ervan te dicht op de boerderij plus de niet 
passende materialisatie van het gebouw, verstoren de ruimtelijke kwaliteit van de woonboerderij. 
Vanuit de woonwens geredeneerd, is er dringend behoefte aan sloop van de werktuigenbergen 
op de huidige plaats. Het te sloten oppervlak bedraagt 161 m2. Oogmerk van de planvorming is 
om de gehele werktuigenberging van 4 spantvlakken te verplaatsen naar een nieuwe plek. 
Vanwege de gewenste doorzichten en de verlangde ruimtelijke kwaliteit is de verplaatste 
werktuigenberging geprojecteerd achter schuur 6 op de voerfunderingsplaat D.  

l. Wij hechten er aan om nogmaals te refereren aan het besprokene in de op 25 september jl. 
gehouden vergadering van monumentencommissie, waarin het plan van het restaureren van de 
rijksmonumentale boerderij op nr. 26 is beoordeeld in aanwezigheid van o.a. wethouder Van Tuijl. 
De commissie heeft - met enkele kleine opmerkingen - zeer positief op de planvorming 
gereageerd.  Echter zagen zij de ruimtelijke beeldvorming met betrekking tot de omliggende 
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gebouwen tot de boerderij graag nog in beeld in verband met de ruimtelijke kwaliteit. Hierop zijn 
de uiteindelijke (ver)bouwplannen met name over het verplaatsen van de ( misplaatst ogende ) 
plaatstalen werktuigenberging en de nieuwbouw van een agrarisch ogende nieuwe opslag 
uitgerold, waarop ook enthousiast werd gereageerd. De secretaris van de 
monumentencommissie zal hier zonder twijfel over rapporteren en in de advisering tot uitdrukking 
laten komen. 

 
Beantwoording  

a. De bestemming van het perceel Reijerscop 26 wordt aangepast. In artikel 5 wordt het adres 
opgenomen met daarbij de maximale oppervlakte bebouwing.   

b. In 2012 is een aanvraag ingediend voor het herbouwen van de schuur. In deze aanvraag is 
aangegeven dat schuur 2 toebehoorde aan Reijerscop 26a. Ook uit de kadastrale gegevens 
blijkt dat de schuur hoort bij Reijerscop 26a. Uit de ingediende reactie blijkt dat dit niet het geval 
is en dat schuur 2 behoort bij Reijerscop 26. De verbeelding wordt op dit punt aangepast.  

c. Schuur 3 maakt onderdeel uit van het bestemmingsvlak van het perceel Reijerscop 26a. Dit was 
ook al zo in het huidige bestemmingsplan. Indien schuur 3 gaat behoren bij het perceel 
Reijerscop 26, zijn er geen bijgebouwen meer aanwezig op het perceel Reijerscop 26a. Dit zou 
betekenen dat er op dit perceel nog 50 m2 aan bijgebouwen gerealiseerd mag worden, terwijl er 
nu 26 m2 aan bijgebouwen aanwezig is. Het is mogelijk om schuur 3 toe te voegen aan het 
perceel Reijerscop 26 op voorwaarde dat er 26 m2 in mindering wordt gebracht op de maximale 
oppervlakte bedrijfsbebouwing op dit perceel.   

d. Bij het intekenen van het perceel op de verbeelding is per abuis de agrarische bestemming 
gehandhaafd. Dit had de bestemming ‘Bedrijf’ moeten zijn. Bij het wijzigen van de bestemming 
van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ krijgt niet het gehele agrarische bouwvlak de nieuwe bestemming. 
Alleen het deel waarop bebouwing is gerealiseerd van het agrarische bouwvlak krijgt de 
bestemming ‘Bedrijf’. Het overige heel behoud de agrarisch bestemming zonder bouwvlak. 
Bij nieuwe functies zijn de bouwmogelijkheden beperkter dan bij agrarische functies. De 
noodzaak voor een groter bestemmingsvlak is er niet. Vanwege de aanwezige 
landschapswaarden, bijvoorbeeld openheid, is het wenselijk dat alle bebouwing zoveel mogelijk 
geclusterd wordt i.p.v. verspreid over het perceel.  

e. Het is niet mogelijk om oppervlakte bebouwing uit te wissen tussen percelen. Wel is het 
mogelijk om de via de compensatieregeling extra bebouwing te realiseren.  

f. In het huidige bestemmingsplan is het perceel Reijerscop 25 ook opgenomen in de lijst met 
‘vrijkomende agrarische bedrijven’. In het nieuwe bestemmingsplan verandert dit niet.  Doordat 
aan het perceel Reijerscop 26 de agrarische bestemming is toegekend i.p.v. een 
bedrijfsbestemming, is dit adres niet opgenomen in de lijst met ‘vrijkomende agrarische 
bedrijven’. Zodra de bestemming verandert, wordt het perceel opgenomen in deze lijst. Het 
bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast.  

g. Artikel 5 lid 2 wordt aangepast met een maximale oppervlakte aan gebouwen. Deze oppervlakte 
is gelijk aan de oppervlakte van de bestaande gebouwen.  

h. Het is niet mogelijk om de helft van de mestbunker te gebruiken om de bestaande gebouwen uit 
te breiden. Alleen bij de ‘ruimte voor ruimte’-regeling is het mogelijk om bouwwerken in te zetten 
ter compensatie. Bij de compensatieregeling is alleen mogelijk om gebouwen in te zetten ter 
compensatie.   

i. Deze regeling is alleen van toepassing bij bestaande niet-agrarische bedrijven die reeds in het 
huidige bestemmingsplan aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van deze 
regeling. 

j. Het is niet mogelijk om aan de gevraagde uitbreiding medewerking te verlenen. Strikt formeel 
genomen dient bij de  omzetting van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming 
50% van de bebouwing gesloopt te worden. Door de bestemmingswijziging mee te nemen bij 
de actualisatie van het bestemmingsplan, gaan we pragmatisch om met deze eis.  
Indien de bestaande gebouwen onvoldoende zijn om de bedrijfsvoering uit te kunnen voeren, 
kunt u gebruik maken van de compensatieregeling. Bij sloop van 100 m2 legale, niet 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, kunt u een bestaand gebouw met 50 m2 uitbreiden.  

k. Het is mogelijk om schuur nr. 7 op een andere locatie op het perceel te herbouwen. De nieuwe 
locatie moet wel liggen binnen het bestemmingsvlak.   

l. De gemeente neemt kennis van de reactie. De Commissie voor Monumenten en Cultuurhistorie 
heeft een adviserende rol en kijkt met name naar de monumentale en de karakteristieke 
elementen van een gebouw en/of de omgeving. Voor sloop en herbouw is echter het 
planologische regiem lijdend.  
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>> De reactie geeft voor de punten a, b, c, d, f en g aanleiding tot het aanpassen van het 
bestemmingsplan. 

 
 
 

3.16 Reactie 16: Reijerscop 6 en 14a 
 
Reactie 

a. Reijerscop 6. Verzoek tot uitbreiding van het agrarische bouwvlak met 20 meter in westelijke 
richting. Dit is circa 1700 m2. Dit ten behoeve van toekomstige uitbreiding ligboxenstal.  

b. Reijerscop 14a. Het verkleinen van het agrarische bouwvlak met circa 1400 m2. Dit ter 
compensatie voor het uitbreiden van het agrarische bouwvlak op het perceel Reijerscop 6. 

 
Beantwoording  

a. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de 
agrarische bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een 
verzoek om een vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te 
nemen kan op dit moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging 
op basis van onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt 
worden als alle milieu-hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is 
aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het 
verzoek ontbreekt deze onderbouwing.  
Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit 
heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het 
plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van 
bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te 
grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal 
te samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten 
van het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te 
voorkomen dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 

b. Het is mogelijk om het agrarische bouwvlak op het perceel Reijerscop 14 te verkleinen. 
Aangetoond moet worden dat op dit perceel nog een reëel agrarische bedrijf aanwezig is of de 
bestemming moet worden gewijzigd naar wonen.  
Daarnaast wordt het agrarisch bouwvlak van nr. 6 groter dan dat het agrarisch bouwvlak op 
nr. 14a wordt verkleind. De ruimtelijke kwaliteitswinst is niet aangetoond.  

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 

3.17 Reactie 17: Groenendaal 5 
 
Reactie  

a. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt een gedeelte van mijn weilanden en het bouwblok, 
inclusief woningen, aangeduid als WR-E (Ecologische Waarde). Dit is naar mijn mening niet 
correct en geeft niet de bestaande situatie weer. U geeft aan dat het nieuwe bestemmingsplan 
een conserverend bestemmingsplan is wat de bestaande situatie vastlegt en in principe geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, maar in het bestaande bestemmingsplan zijn alleen 
gedeelte van de Haanwijksche kade en Hollandse Kader aanduid als ecologische 
verbindingszone. 

b. Vrijwel mijn gehele bouwblok valt in de WR-A1, de hoogste archeologische waarde. Hoe is 
deze waardering tot stand gekomen en welke argumenten liggen hieraan ten grondslag? 
Vrijwel alle andere bouwblokken vallen in categorie WR-A2. Doordat grote delen weiland een 
archeologische waarden krijgen toegewezen wordt het verplicht om een 
omgevingsvergunning aan te vragen voort normale onderhoudswerkzaamheden aan deze 
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weilanden zoals bijvoorbeeld sloten baggeren, grasland scheuren enz. dit geeft een 
aanzienlijke verzwaring en is niet praktisch werkbaar. 

c. Niet alle bestaande gebouwen staan ingetekend op de kaart. 
d. Binnen de vermelde bouwvoorschriften is het volgens mij niet mogelijk een serrestal te 

bouwen, gezien deze stal geen zadeldak met dakhelling heeft maar meerdere ronde koepels 
waarvoor de nokhoogte beperkt blijft. Is het mogelijk om de binnen de nieuwe 
bouwvoorschriften de mogelijkheid te krijgen om dit nieuwe staltype te bouwen? 

  
Antwoord 

a. De waarde ecologie is afkomstig uit het provinciaal beleid. In de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening is bepaald dat ´een ruimtelijk plan bestemmingen en regels bevat die de 
wezenlijke kenmerken en waarden beschermen, in stand houden en ontwikkelen´. Door het 
opnemen van de dubbelbestemming ´Waarde – Ecologische Waarden´ wordt voldaan aan 
deze verplichting. Een deel van de aanduiding `Ecologisch Hoofdstructuur´ loopt over het 
perceel Groenendaal 5.   
Het actualiseren van een bestemmingsplan, ook al is deze conserverend van aard, moet 
voldoen aan rijks- en provinciaal beleid. Dit kan betekenen dat er regels bijkomen om aan 
deze verplicht te kunnen voldoen.  

b. De toegekende dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aan de gebieden zijn gebaseerd 
op de archeologische beleidskaart opgesteld door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, 
waar een rapport van Vestigia, met het nummer V670, van 23 september 2010 aan ten 
grondslag ligt. De toegekende archeologische waarde is gebaseerd op onder meer bekende 
archeologische en geo(morfo)logische gegevens en historisch kaartmateriaal. De 
archeologische beleidskaart is op 15-12-2010 door de Raad van Woerden gewijzigd 
vastgesteld. 
Op basis van deze beleidskaart  blijkt  dat de Groenendaal 5 deel uit maakt van een historisch 
bewoningslint. Dit bewoningslint behoort derhalve op de bestemmingsplankaart een WR-A2 te 
hebben. Foutief is hier de WR-A1 opgenomen. De dubbelbestemming archeologie op de 
bestemmingsplankaart en de planregels zullen hierop worden aangepast.  
Om archeologische resten onverstoord in de bodem te behouden (behoud in situ) is het 
uitgangspunt de bodem niet dieper te bewerken dan tot op heden heeft plaatsgehad. Om te 
bewerkstelligen dat normale werkzaamheden gecontinueerd kunnen worden en de 
archeologische waarden te waarborgen is het normaal gebruik en onderhoud van de grond 
vrijgesteld van archeologisch onderzoek.  
Onder normaal gebruik en onderhoud wordt het onderhoud verstaan dat, gelet op de 
bestemming,  regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en 
gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren. Het gaat hierbij om werkzaamheden 
die regelmatig worden uitgevoerd. Het scheuren van grasland, de aanplant en het rooien van 
bomen (in het kader van reeds bestaande boomkwekerijen), het baggeren van sloten (mits het 
profiel niet gewijzigd wordt) vallen hier wel onder. Deze werkzaamheden vallen dus onder de 
reeds bestaande vrijstelling. Werkzaamheden zoals vergraven, ophogen, egaliseren, 
aanleggen van leidingen, aanleggen van drainage, het verlagen van het peil, het graven, 
verdiepen en verbreden van sloten  en het verwijderen van fundamenten niet. Bij deze 
werkzaamheden die niet regelmatig worden uitgevoerd wordt de bodem op grotere diepte 
verstoord, waardoor mogelijk aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Vrijgave 
van de genoemde werkzaamheden (waaronder vergraven) zou betekenen dat in het geheel 
geen onderzoek verricht wordt op gronden met een hoge en middelhoge archeologische 
(verwachtings)waarde. Dit is niet conform het bepaalde in de Monumentenwet. 

c. Bij het maken van de verbeelding is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basiskaart 
Nederland (GBKN). Op deze kaart staat de ondergrond. Het kan zijn dat de GBKN enigszins 
verouderd is. De ondergrond is echter juridisch niet bindend en heeft dus geen gevolgen voor 
de bestemmingsplanregeling. 

d. Bij de gemeente Woerden is een haalbaarheidsverzoek ingediend voor het realiseren van een 
serrestal. Bij de beoordeling van dit plan is het erfconsulentschap betrokken. De uitkomst van 
dit haalbaarheidsverzoek heeft er toe geleid dat afwijkende staltypen gerealiseerd kunnen 
worden. Dit is mogelijk via een afwijking. Aangetoond moet worden de afwijkende staltype 
past in het landschap en de omgeving.  
 

 
>> De reactie geeft voor punt d aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
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3.18 Reactie 18: Wildveldseweg 15 en 17  
 
Reactie 
Sinds 1985 wonen mijn vrouw en ik aan de Wildveldseweg 17 in Harmelen. Wij wonen in het 
voormalige (stoom-)gemaal dat in de jaren ´60 buiten gebruik is geraakt en door de zoon van de 
machinist vervolgens is verbouwd tot woning. Onder de stoomgemaal bevinden zich de fondementen 
van de Breudijkermolen uit 1500. In 2006 hebben wij de naastgelegen voormalige boomgaard van ca 
5400 m2 met fruitschuur kunnen kopen van een buurman. Wij hebben daar toen een stuk natuur 
ingericht: een natuurlijke heemtuin met vijvers en we hebben een van inheemse struiken en bomen 
gerealiseerd. 
In 2007 is door ons een voorstel ingediend bij de gemeente voor het gedeeltelijk herbouwden van de 
Breudijkermolen. Gedurende twee dagen en op afspraak, wordt het privéterrein opengesteld voor 
bezoekers. De overige dagen wordt de herbouwde Breudijkermolen privé gebruikt als 
tuinhuis/studie/bibliotheek. 
Ten aanzien van de hoofdfunctie van de herbouwde Breudijkermolenvoet heeft de heffingsambtenaar 
WOZ van de gemeente Woerden op 24 juni 2009 na onderzoek, vastgesteld en verklaard, dat sprake 
is van ´een bijgebouw dat privé wordt gebruikt. Hierdoor wordt het object voortaan aangemerkt als 
recreatieve woning. De locatieomschrijving bezoekerscentrum krijgt dan ook een nieuwe 
locatieomschrijving namelijk: recreatiewoning. Het object wordt als woning getaxied´. Op 1 juli 2009 is 
dit per brief bevestigd. Op 2 september 2010 hebben wij een nummerbesluit van de Gemeente 
Woerden ontvangen om de locatie Wildveldseweg 17 recreatiewoning, inclusief de originele 
fruitschuur, voortaan Wildveldseweg 15 te Harmelen toe te kennen.  
Helaas moeten we constateren dat de belangstelling bij het publiek minimaal/nihil is. ten einde toch te 
zorgen dat de herbouwde Breudijkermolenvoet er niet het hele jaar verlaten bij komt te staan, zijn wij 
van plan om de mogelijkheden te onderzoeken van een Bed en Breakfast-accommodatie aan 
Wildveldseweg 15.  
Gezien het bovenstaande zijn er 3 punten die aanvulling – aanpassing in het voorontwerp-
bestemmingsplan: 
a. In het voorontwerpbestemmingsplan is het perceel Wildveldseweg 15 ingekleurd als natuur. Op 

pagina 42 van de toelichting  wordt de Wildveldseweg 15 genoemd als natuurgebied en dat er 
wordt samengewerkt met het bestaande natuur- en milieueducatiecentrum de Kievit in Harmelen. 
Het terrein Wildveldseweg 15 heeft echter geen natuurdoelstelling. Er is op de Wildveldseweg 15 
niet zozeer sprake van een natuurgebied, maar van een natuurlijke inpassing van het landschap, 
van de geschetste samenwerking met De Kievit is de afgelopen jaren geen sprake geweest.  
De conclusie is dat de werkelijke situatie anders is dan weergegeven in de passage op pagina 42 
van het voorontwerp. Deze paragraaf zou verwijderend moeten worden.  

b. Door de gemeente is in 2009 vastgesteld dat het object Wildveldseweg 15 een bijgebouw is dat 
privé wordt gebruikt en dat wordt aangemerkt als recreatie woning. Er is gezien dit besluit van de 
gemeente Woerden sprake van een bijgebouw als onderdeel van de woning (aangemerkt als 
recreatiewoning). Een bijgebouw dat tot de woning behoort, zou logischerwijs de bestemming 
Wonen moeten krijgen, zoals alle bijgebouwen bij woningen in het Voorontwerp 
bestemmingsplan. Naar onze opvatting zou de bestemming Wonen recht doen aan de feitelijke 
en door de gemeente Woerden vastgestelde situatie aan de Wildveldseweg 15 en 17.  

c. Indien het niet mogelijk zou zijn de bestemming Wonen te verlenen op het perceel 
Wildveldseweg 15, dan is de bestemming Verblijfsrecreatie, een bestemming, die aansluit op de 
locatieomschrijving: recreatiewoning. Deze bestemming sluit ook aan bij het plan om op de 
Wildveldseweg 15 een Bed en Breakfast accommodatie te openen, om te voorkomen dat het 
huidige bijgebouw er gedurende het jaar verlaten bij komt te staan.  

d. In het voorontwerp bestemmingsplan is de fruitschuur als onderdeel van de Wildveldseweg 15 
niet ingetekend. Het bestemmingsplan zou op dit punt moeten worden aangevuld. 

e. In het voorontwerp bestemmingsplan is alleen een bestemmingsvlak aangegeven voor de 
Wildveldseweg 17. Gezien bovenstaande onder 1 is het passend een bestemmingsvlak in het 
bestemmingsplan op te nemen in de vorm van een rechthoek, zodanig dat beide objecten en de 
fruitschuur binnen dit bestemmingsvlak passen. Ook aan het begin van de Wildveldseweg zijn 
meerdere woningen in een bestemmingsvlak opgenomen. Het voorontwerp bestemmingsplan 
zou op dit punt moeten worden aangevuld. 
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Beantwoording 

a. De opgenomen tekst in de toelichting en de bestemming van het perceel is overeenkomstig de 
verleende vrijstelling uit 2008. De vrijstelling is verleend voor de (her)bouw van de voet van de 
Breudijkermolen t.b.v. bezoekerscentrum. Daarnaast is in de vrijstelling opgenomen dat de 
aangrenzende grond ingericht zou worden als natuur.  
In de reactie wordt aangegeven dat het perceel en de bebouwing niet (meer) gebruikt worden  
zoals in 2008 is aangevraagd en via een vrijstelling is vergund. De toelichting wordt aangepast.  

b. Er kunnen geen planologisch rechten worden ontleend aan beslissingen op bezwaren tegen de 
WOZ-belasting. In de WOZ mag je zelfs illegale objecten aanslaan zonder dat er een legalisatie 
uit voortkomt. Het bestemmingsplan is en blijft bepalend voor het gebruik van percelen en de 
bouwmogelijkheden. De gemeente begrijpt dat het dit verwarrend kan zijn voor een burger.  
De bebouwing op het perceel is gerealiseerd voor een ander doel dan het gebruikt wordt.  
Er is in 2008 vrijstelling verleend voor de (her)bouw van de stomp van de Breudijkermolen, 
vanwege de cultuurhistorische waarde en vanwege de beperkte openstelling van de molen.  
Het is niet wenselijk om de bestemming om te zetten naar een woonbestemming, omdat de 
molen daarmee niet meer vrij toegankelijk is voor derden. Dit was namelijk één van de 
belangrijkste redenen geweest om de stomp te mogen herbouwen. 
Sinds 2009, één jaar na het verlenen van de vergunning en vrijstelling, is de bebouwing al in 
gebruik als bijgebouw en niet als bezoekerscentrum met beperkte openstelling. Onvoldoende is 
aangetoond waarom het perceel en de bebouwing niet meer conform de vergunning gebruikt kan 
worden. Op basis van de huidige informatie kan getwijfeld worden aan de motieven voor de 
ingediende vergunning in 2008.  
Het is mogelijk om de bestemming van het perceel te wijzen naar een andere functie. Dit moet 
een functie zijn, die aansluit bij de doelstelling voor het verlenen van de vrijstelling uit 2008.   

c. Het gebruiken van de molenstomp als bed- en breakfast is een mogelijkheid. Dit is een functie die 
aansluit bij de doelstelling van de vrijstelling uit 2008. De bestemming van het perceel 
Wildveldseweg 15 wordt aangepast. Het perceel krijgt de bestemming ‘Recreatie – 
verblijfsrecreatie’ met de nadere bestemming ‘bed en breakfast-appartement’. Bij het exploiteren 
van een ‘bed- en breakfast-appartement’ moet: 
1. Een nachtregister worden bijgehouden,  
2. Aangesloten worden bij een recreatieorganisatie, en  
3. Er moet sprake zijn van een bedrijfsmatige exploitatie.  

d. In het ontwerpbestemmingsplan zal de aanwezige fruitschuur worden opgenomen in de regels. 
Het is niet mogelijk om de ondergrond van de verbeelding aan te passen.  

e. Zie punt b en c.  
 
>> De reactie geeft voor punt c en d  aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
3.19 Reactie 19: Breudijk 26 
 
Reactie  
Ik verzoek u in het nieuwe bestemmingsplan het bouwperceel van het pand Breudijk 26 te vergroten, 
Reden hiervoor is dat ik in de toekomst de mogelijkheid niet wil uitsluiten van het pand Breudijk 26 een 
z.g. kangoeroewoning te maken met het oog op de verzorging van mij en mijn echtegenote. Ik verzoek 
u daarom het bouwperceel met 20 meter in westelijke richting (richting het pand Breudijk 24) uit te 
breiden.  
 
Beantwoording 
Het beleid van de gemeente en de provincie laat nieuwe woningen in het buitengebied niet toe. Hierop 
zijn de ‘ruimte voor ruimte’- regeling en het bewonen van een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw 
een uitzondering. 
Het huidige en het nieuwe bestemmingsplan bevat een regeling om mantelzorgwoningen tijdelijk toe 
te staan. Deze tijdelijk woning moet gerealiseerd worden binnen de bestaande woning of binnen een 
bestaand bijgebouw. Het is daarom niet noodzakelijk om het bestemmingsvlak ´Wonen´ uit te breiden.   
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw beleid ten aanzien van kangoeroewoningen of 
meergeneratiewoningen. Indien mogelijk wordt dit beleid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.  
 
>> De reactie geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.   
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3.20 Reactie 20: Breudijk 3b 
 
Reactie  
De eigenaar geeft aan in aansluiting op zijn bedrijfslocatie een perceel in gebruik te hebben, gelegen 
achter de Breudijk 5 en naast Breudijk 3b te Harmelen. Het betreffende perceel wat reeds ca. 20 jaar 
in eigendom en gebruik van de familie is ten behoeve van de bedrijfsvoering aan de locatie Breudijk 
3b was opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen 2001 en bestemd als ´Artikel 13 
– Bedrijf´ met hierop de nadere bestemmingscode B15 (Machineberging en opslagterrein van zand, 
grond e.d.´. 
a. In het ter inzage liggende voorontwerpbestemmingsplan is deze specifieke aanduiding 

bestemmingscode niet opgenomen. Eigenaar verzoekt dan ook te bevestigen dat de in het 
voorontwerpbestemmingsplan opgenomen bestemming met het huidige gebruikt voldoende 
afdekt.  

b. De eigenaar geeft aan dat het bestemmingsvlak zoals opgenomen in het voorontwerp 
bestemmingsplan niet overeenkomst met het reeds 20 jaar in werkelijke gebruik zijnde 
bestemmingsvlak. Eigenaar verzoekt dan ook de verbeelding aan te passen zoals weergegeven 
op bijgevoegde afbeelding.  

 
Beantwoording  
a. In het voorontwerpbestemming is onderscheid gemaakt tussen (1) bedrijven die vallen in 

categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten en (2) bedrijven die vallen in categorie 3 of 
hoger van de Staat van bedrijfsactiviteiten.  Voor de bedrijven die in de eerste categorie vallen is 
geen aparte aanduiding opgenomen op de verbeelding. Hierdoor is het mogelijk om zonder 
omgevingsvergunning een ander soort bedrijf te vestigen op  deze percelen. Voor bedrijven die 
vallen in tweede categorie is wel een nadere aanduiding op de verbeelding opgenomen en is er 
wel een omgevingsvergunning nodig om een ander soort bedrijf te vestigen op het perceel. 
Machineberging en opslagbedrijf valt onder categorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten en 
daarom is voor dit perceel geen specifieke aanduiding opgenomen.  

b. Het bestemmingsvlak in het voorontwerpbestemmingsplan is gelijk aan het bestemmingsvlak in 
het huidige plan. Tot 2007 zijn de bedrijfsactiviteiten beperkt gebleven tot het bestemmingsvlak. 
Na 2007 zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid naar achteren. Deze activiteiten liggen buiten het 
bestemmingsvlak. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Er is geen vergunning of ontheffing 
verleend voor het gebruiken van de grond buiten het bestemmingsvlak. Er is sprake van illegaal 
gebruik van de grond. Er is geen reden om het bestemmingsvlak aan te passen. 

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 

3.21 Reactie 21: Dorpsstraat 1 
 
Reactie  
a. Voor het bedrijf is terecht de bestemming ´bedrijven´ (ex. Artikel 5’ opgenomen met de nader 

aanduiding ´agrarisch loonwerkbedrijf´). In navolging van de definitie, onder 1.6 is sprake van een 
agrarisch loonwerkbedrijf dat is gericht op het verlenen van diensten van agrarische bedrijven en 
het verrichten van cultuurtechnische werkzaamheden, met behulp van werktuigen. Als suggestie 
wordt meegegeven om – al dan niet in de toelichting (paragraaf 3.8) van het plan – nader in te 
gaan op de diverse werkvelden van agrarische loonwerkbedrijven ofwel de terminologie 
´cumelabedrijf´ op te nemen of indien met specifiek functies gewerkt blijft worden ´loonbedrijf, 
cultuurtechniek, grondwerken´, als aanduiding op te nemen voor dit perceel.  

b. Eigenaar wil aangeven dat hij graag zou zien dat zijn bestemmingsvlak met ca. 2000 m2 kan 
worden uitgebreid zoals aangegeven in bijgevoegde afbeelding. 

c. Eigenaar wil aangeven dat hij plannen heeft om in de nabije toekomst en binnen de aankomende 
planperiode ene nieuwe kapschuur voorzien van zonnepanelen ten behoeve van de opslag van 
machines en materieel van ca. 350 m2 te willen oprichten binnen het bestaande 
bestemmingsvlak. Middels de bouwregels, artikel 5.2 is een maximale oppervlakte aan gebouwen 
en overkappingen inclusief bedrijfswoningen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen toegestaan van 
maximaal 1070 m2, na afwijking bij omgevingsvergunning middels de algemene afwijkingsregels, 
artikel 34.1 tot 1177 m2. Dit is voor eigenaar te weinig. Op dit moment is op de bestemming ca. 
980 m2 aan bebouwde oppervlakte aanwezig. Eigenaar wenst in verband met bovenstaand 
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beschreven plannen een minimaal te bouwen oppervlakte van 1330 m2, te bereiken door de 
nieuwbouw van de kapschuur van 350 m2. Het huidige bestemmingsvlak / bouwvlak voorziet 
hierin ruim. Op dit moment is het namelijk zo dat eigenaar reeds een gedeelte van zijn machines, 
materieel en middelen buiten stalt wat vanuit economisch oogpunt maar vooral ook vanuit 
landschappelijk oogpunt ongewenst is. Eigenaar zou dan ook graag zien dat in het 
ontwerpbestemmingsplan nader aangesloten wordt aan de regels van de PRV Utrecht 2013. 
Artikel 4.6 lid 3 geeft aan dat een ruimtelijk plan bestemmingen en regels kan bevatten dat 
bestaande niet-agrarische bedrijven worden uitgebreid met maximaal 20% van de bestaande 
bebouwing. Van de maximale uitbreiding kan worden afgeweken mits er sprake is van een 
economische noodzaak (afwijkingsmogelijkheid).  Verzocht wordt een maximale toegestane 
oppervlakte aan gebouwen en overkappingen gelet op de bestaande oppervlakte van minimaal 
1330 m2 bij recht toe te staan op het perceel van eigenaar of tenminste de mogelijkheid tot een 
maximale toegestane oppervlakte van minimaal 1330 m2 (35% uitbreiding van de bestande 
oppervlakte) als afwijkingsmogelijkheid op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan.   

 
Beantwoording 
a. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar één nadere aanduiding, namelijk ‘agrarisch 

loonwerkbedrijf’. De begripsomschrijving wordt aangepast, zodat de functies loonbedrijf, 
cultuurtechniek en grondwerken terug komen in de definitie.  

b. Het uitbreiden van een bestemmingsvlak van niet-agrarische bedrijven is in principe niet mogelijk, 
tenzij wordt aangetoond dat hiervoor dringende redenen zijn. Een uitbreiding kan maximaal 10% 
bedragen van het bestaande bestemmingsvlak. Aangetoond moet worden dat een dergelijke 
uitbreiding ruimtelijke aanvaardbaar is.  

c. Het provinciaal beleid biedt de mogelijkheid voor bestaande niet-agrarische bedrijven om   
maximaal 20% van de bestaande bebouwing uit te breiden. De gemeente vindt het niet wenselijk 
dat alle niet-agrarische bedrijven 20% van de bestaande bebouwing uitbreiden. Alleen niet-
agrarisch bedrijven die gerelateerd zijn aan het buitengebied en die niet thuishoren op een 
bedrijventerrein, kunnen eenmalig 20% uit breiden. Het bedrijf gevestigd op het perceel 
Dorpsstraat 1 is een agrarisch loonbedrijf en is gerelateerd is aan het buitengebied. Op basis 
hiervan kan de bestaande oppervlakte bebouwing uit breiden. Dit betekent dat de nieuwe 
toestaande oppervlakte wordt (980 + 20%) 1175 m2.  
Het provinciaal beleid geeft tevens aan dat een grotere uitbreiding dan 20% mogelijk is, dan moet 
middels een ruimtelijke onderbouwing worden aangetoond dat de uitbreiding noodzakelijk is voor 
de voortzetting van het niet-agrarische bedrijf (economische noodzaak) en dat de uitbreiding 
ruimtelijk aanvaardbaar is. Op basis van de ingediende reactie is niet aangetoond dat aan beide 
voorwaarden wordt voldaan.  
Indien de oppervlakte bebouwing onvoldoend is, kan men gebruik maken van de 
compensatieregeling. Bij sloopt van 2 m2 gebouwen of 10 m2 kas mag een bestaande 
bedrijfsgebouw met 1 m2 worden uitbreidt. 

 
>> De reactie geeft voor punt a en c aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
 

3.22 Reactie 22: Utrechtsestraatweg 20 
 
Reactie 
De indiener van de reactie zou graag zien dat op de plankaart van het a.s. bestemmingsplan 
buitengebied Harmelen de bedrijfsgebouwen en de sleufsilo´s met de voervoorraden juist vermeld 
staan. Zie bijgevoegde tekening.  
 
Beantwoording  
Bij het maken van de verbeelding is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basiskaart Nederland 
(GBKN). Op deze kaart staat de ondergrond. Het kan zijn dat de GBKN enigszins verouderd is. De 
ondergrond is echter juridisch niet binden en heeft dus geen gevolgen voor de 
bestemmingsplanregeling.  
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
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3.23 Reactie 23: Gerverscop 1 
 
Reactie  
Het college wordt verzocht op ten opzichte van het thans voorliggende voorontwerp bestemmingsplan 
in het ontwerpbestemmingsplan de volgende aanpassingen aan te brengen: 
a. uitbreiding, aan de westzijde, bestemmingsvlak met een breedte van ca. 6 meter ten behoeve 

van het kunnen realiseren van (afscherende) vervangende bebouwing onder behoud van 
voldoende manoeuvreerruimte tussen de gebouwen. 

b. Uitbreiding, aan de zuid/oostzijde, bestemmingsvlak, zodat er enerzijds een  rechthoekig 
bestemmingsvlak ontstaat, respectievelijk alle verhardingen komen te liggen binnen het 
bestemmingsvlak en een afschermende vervangen bebouwing kan worden gerealiseerd. 

c. Verhoging van het rechtens maximaal bebouwd oppervlakte van 3.900 m2 naar 4.290 m2, omdat 
het bestemmingsplan niet meer voorzien in een bevoegdheid voor het college om ontheffing te 
verlenen om het oppervlakte met 10% uit te breiden.  

 
Antwoord 

a. Het uitbreiden van een bestemmingsvlak van niet-agrarische bedrijven is in principe niet 
mogelijk, tenzij wordt aangetoond dat hiervoor dringende redenen zijn. Een uitbreiding kan 
maximaal 10% bedragen van het bestaande bestemmingsvlak. Aangetoond moet worden dat 
een dergelijke uitbreiding ruimtelijke aanvaardbaar is. 
Op basis van de ingediende reactie is onvoldoende aangetoond dat een uitbreiding van het 
bestemmingsvlak ruimtelijke aanvaardbaar is. Er is alleen aangetoond dat de uitbreiding 
wenselijk is voor de bedrijfsvoering.  

b. Zie punt a.  
c. Een caravanstalling is niet een functie die aan het buitengebied is gebonden. Het is ook 

mogelijk om een caravanstalling op bijvoorbeeld een bedrijventerrein te realiseren. Het 
provinciaal maakt het mogelijk voor niet-agrarische bedrijven eenmalig 20% te mogen 
uitbreiden. De gemeente gaat hierin mee alleen voor niet-agrarische bedrijven die gerelateerd 
zijn aan het buitengebied.  Niet-agrarische bedrijven die niet gerelateerd zijn aan het 
buitengebied kunnen de bestaande gebouwen uitbreiden door gebruik te maken van de 
compensatieregeling. Bij sloopt van 2 m2 gebouwen of 10 m2 kas mag een bestaande 
bedrijfsgebouw worden uitbreidt met 1 m2.  

 
>> De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
3.24 Reactie 24: Breudijk 45b 
 
Reactie 
Milieukundig is de regelgeving aangepast, waardoor het melkveebedrijf op het perceel Breudijk 45b 
zijn bestaande rundveestal niet op de meest bedrijfseconomische wijze kan uitbreiden. De 
bedrijfsontwikkeling van het meldveebedrijf wordt beperkt door de aanwezige voormalige 
bedrijfswoning gelegen aan de Breudijk 47. 
Nu de overheid het wettelijk mogelijk heeft gemaakt dergelijke woningen te bestemmen als `landelijke 
woning`. Op plaatsen waar de bestaande agrarische bedrijven beperkt worden in hun 
bedrijfsontwikkeling, verzoeken wij u de betreffende woning de bestemming ´Landelijke woning´ te 
bestemming, hiervoor planvoorschriften op te nemen in het bestemmingsplan en de plankaart 
overeenkomstig aan te passen.  
 
Beantwoording  
Op 1 januari 2013 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd door de 
invoering van de Wet plattelandswoning. De Wet plattelandswoning maakt burgerbewoning van 
agrarische bedrijfswoningen mogelijk. Niet langer het feitelijk gebruik is bepalend voor de bescherming 
die een woning geniet tegen milieueffecten, maar het planologische regime. De agrarische 
bedrijfswoningen die door derden worden bewoond zijn niet beschermd tegen milieugevolgen van het 
bijbehorende agrarische bedrijf. 
In een mondelinge toelichting van de indiener blijkt dat het gaat om het adres Breudijk 45c en niet om 
Breudijk 47. In dit geval is er geen verschil in benadering van beide adressen. Beide adressen hebben 
namelijk al een woonbestemming. Het toekennen van de aanduiding ‘plattelandswoning’ is daarom 
niet mogelijk. De aanduiding ‘plattelandswoning’ kan alleen gelegd worden op bestaande agrarische 
bedrijfswoningen. 
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>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
3.25 Reactie 25: Reijerscop 8a 
 
Reactie  
Op het perceel Reijerscop 8a in een tuinbouwbedrijf gevestigd met een bedrijfswoning en 
bedrijfsruimte. Op de plankaart ontbreekt een bouwvlak voor het betreffende bedrijf. Wij verzoeken u 
het bestemmingsplan aan te passen.  
 
Beantwoording 
Op 1 oktober 2004 zijn er bouwvergunningen verleend voor het realiseren van een agrarisch bedrijf 
inclusief bedrijfswoning. De agrarische activiteiten bestaan uit het telen van sierheesters. De 
afgelopen jaren is het agrarische bedrijf diverse malen bezocht door de gemeente Woerden. Deze 
controles zijn uitgevoerd omdat er nog steeds onduidelijkheid is of er sprake is van een reëel agrarisch 
bedrijf. Er is circa 0,5 ha grond in gebruik ten behoeve van het telen van sierheersters. Dit is ongeveer 
35 NGE. Er is sprake van een reëel agrarisch bedrijf als het aantal NGE hoger is dan 50. Omdat het 
een startend agrarisch bedrijf betreft die enkele tegenslagen heeft gehad, wordt op de verbeelding 
een agrarisch bouwvlak opgenomen. 
 
>> De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
 
3.26 Reactie 26: Reijerscop 24a 
 
Reactie  
De woning grenst aan de Autosnelweg A12, waarbij recentelijk is toegestaan 120 km/uur te mogen 
rijden. Ter plaatse is er veel geluidsoverlast in de woning, maar met name op het erf. Als gevolg van 
de hoge geluidsbelasting heeft het buitenspelen van de kinderen tot gevolg dat zij hard praten, wat tot 
gevolg heeft dat dit ook op school gebeurt. Om gehoorstoornissen te voorkomen, en het stemvolume 
terug te brengen is geadviseerd het erf tegen geluid af te schermen.  
Eigenaar van het perceel wenst direct aansluitend op de bestaande voormalige boerderij een 
geluidsscherm te bouwen lang 40 meter, in de vorm van een stalling/bergruimte met een bouwdiepte 
van 9 meter en een goot- en nokhoogte van 4,00 meter respectievelijk 6,00 meter. Ter compensatie 
zal enkele bestaande bergingen worden gesloopt. Wij verzoeken u om de beoogde plannen in de 
planvoorschriften mogelijk te maken en het bouwblok overeenkomstig onze situatietekening aan te 
passen.  
 
Beantwoording  
Het beleid voor het landelijk gebied is onder andere gericht op ontstening van het buitengebied en 
behoud van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  
Op het perceel Reijerscop 24a ligt de bestemming ´Wonen´. Op percelen met deze bestemming is 
maximaal 50 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Op het perceel is volgens de BAG (Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen) reeds aanwezig: 
- Woonhuis met aanbouw, inclusief hooiberg: 371 m2  
- Diverse schuren: 575 m2.  

Deze oppervlaktes komen niet overeen met de bijgevoegde tekening bij de reactie.  
De door de indiener gewenste berging annex geluidswal tast de aanwezige landschapswaarden aan. 
Door het bouwen haaks op het verkavelingspatroon wordt de doorzicht naar de polder minder. Gelet 
op de specifieke reden waarom voor deze situering is gekozen, kunnen we medewerking verlenen 
aan het realiseren van een geluidsscherm annex berging op voorwaarden, dat:  
- De achtergevel van de geluidsscherm annex berging gelijk komt te liggen met de achtergevel van 

de schuur / loods, die niet wordt gesloopt.  
 

- De oppervlakte van de berging annex geluidsscherm komt met bovenstaande aanpassing op 
circa 203 m2. Hiervoor dient minimaal 406 m2 bebouwing te worden gesloopt. Dit komt overeen 
met de compensatieregeling. 

 

Ook kunnen we voor deze specifieke situatie een uitzondering maken voor een goothoogte van 4 
meter en een nokhoogte van 6 meter. Deze maatvoering is alleen van toepassing op de 
geluidsscherm annex berging.    
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>> De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

 
3.27 Reactie 27; Reijerscop 9b 
 
Reactie  
Voor een goede bedrijfsvoering is het van groot belang dat de uitbreiding direct aansluitend aan de 
bestaande voergang van de bestaande melkveestel wordt gerealiseerd. Met het oog op deze 
toekomstige ontwikkelingen is het noodzakelijk om het bestaande bouwvlak te vergroten.  

 
Antwoord  
De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 
bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een vergroting 
van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit moment niet 
worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten grondslag 
ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-hygiënische en ruimtelijke 
aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan de uitbreiding 
mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze onderbouwing.  
Zelf kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit heeft te 
maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het plangebied al dermate 
veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van bestaande stallen. Door deze 
ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te grote milieubelasting op de 
natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 
onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, een 
significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden niet uit te 
sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke maatregelen in het 
ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat bestaande agrarische 
bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden tot gevolg heeft. 

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 

3.28 Reactie 28: Breudijk 56b 
 
Reactie 
a. Verzocht wordt om het bouwvlak 20 meter te verbreden. Dit in verband met toekomstige 

ontwikkelingen.  
b. De goothoogte van 6 meter voor het fruitteeltbedrijf zondermeer mogelijk te maken.  
 
 
Beantwoording  
 
a. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 

bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan niet 
worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten 
grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-hygiënische en 
ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan 
de uitbreiding mee te werken. 
In principe kunnen zelfs kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden niet bij voorbaat worden 
gehonoreerd. Dit heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken 
in het plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van 
bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te 
grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 



Nota van Beantwoording reacties inspraak voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Harmelen   48 

onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, 
een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden 
niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke maatregelen 
in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat bestaande 
agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 
Op het perceel is een fruitteeltbedrijf aanwezig. Alleen grondgebonden en intensieve 
veehouderijen worden meegenomen in de PlanMER. De uitbreiding van het fruitteeltbedrijf heeft 
geen significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden.  
De gewenste uitbreiding is door de indiener mondeling toegelicht. Overeen is gekomen dat de  
uitbreiding tot en met de zuidgevel van de woning wordt.  

b. Het huidige bestemmingsplan maakt een werktuigenberging voor fruitteeltbedrijven met een 
goothoogte van 6 meter mogelijk. In het voorontwerp-bestemmingsplan is een goothoogte van 4,5 
m toegestaan en via een afwijking is een goothoogte van 6 m mogelijk. Het bestemmingsplan 
wordt aangepast, zodat een goothoogte van 6 m mogelijk is.   
 

>> De reactie geeft voor de punten a en b aanleiding tot het aanpassen van het 
bestemmingsplan. 
 

 
3.29 Reactie 29: Noordergaard 42 
 
Reactie  
a. Ten aanzien van het bouwblok zou ik graag door u uitgenodigd worden om te kijken of de huidige 

grote en vorm nog aansluit bij een modern en toekomst gericht fruitteelt bedrijf. 
b. Binnen de gemeente, kern Harmelen, voer ik een professioneel fruitteeltbedrijf, daar er in alle 

bedrijfstakken sprake is van schaalvergroting is dit ook in de fruitteelt het geval. Ik ga er vanuit dat 
net als in het vorige bestemmingsplan op alle grond fruitteelt mogelijk is evenals alle teelt 
ondersteunende maatregelen. 

c. Verder is ten westen van het perceel Noordergaard 42 richting het Vijverhof woningbouw 
ingekleurd, na de mening van de indiener is dit nog niet goed gekeurd in een bestemmingsplan. 
De indiener wijst erop dat er sprake is van een milieuzonering. En wordt uitgegaan dat hiermee 
rekening wordt gehouden. De indiener wil op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkeling.  

 
Op 22  januari 2014 heeft de indiener de reactie mondeling toegelicht. 
Ad a. Er is erfverharding aangelegd rondom de bestaande opslagloods. Deze erfverharding ligt buiten 
het agrarische bouwvlak. Gevraagd wordt of het mogelijk is om de erfverharding binnen het agrarische 
bouwvlak te leggen.  
 
Antwoord 
a. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 

bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan niet 
worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten 
grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-hygiënische en 
ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om 
aan de uitbreiding mee te werken.  
In principe kunnen zelfs kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden niet bij voorbaat worden 
gehonoreerd. Dit heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische 
bouwvlakken in het plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het 
vergroten van bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds 
bestaande te grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van 
het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen 
dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 
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Op het perceel is een fruitteeltbedrijf aanwezig. Alleen grondgebonden en intensieve 
veehouderijen worden meegenomen in de PlanMER. De uitbreiding van het fruitteeltbedrijf heeft 
geen significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden. 
De gewenste uitbreiding is door de indiener mondeling toegelicht. De gewenste uitbreiding is 
minimaal waardoor de aanwezige waarden niet onevenredig worden aangetast.  

b. Het voorontwerp bestemmingplan bevat een aantal omissies. Deze omissies worden bij het 
ontwerpbestemmingsplan hersteld. Een van de omissies is dat er nu een omgevingsvergunning 
nodig is voor het aanplanten van fruitbomen. In het huidige bestemmingsplan is hier geen 
vergunning voor nodig. Het bestemmingsplan wordt aangepast, zodat het mogelijk wordt om 
zonder vergunning fruitbomen te planten. Het bebossen en beplanten van overige houtopstanden 
e.d. blijft vergunningsplichtig. 
De regelingen m.b.t teelt ondersteunende maatregelen blijft in principe ongewijzigd t.o.v. het 
huidige bestemmingsplan. Het kan zijn dat in gebieden met een dubbelbestemming 
‘archeologisch waarde’ voor enkele werkzaamheden een omgevingsvergunning noodzakelijk is. 
Dit zijn met name de werken en werkzaamheden die niet vallen onder normaal beheer en 
onderhoud.  

c. De woningen ten noorden van de Noordergaard zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Spuit en 
Bosch. In het nieuwe bestemmingsplan zijn deze bouwmogelijkheden overgenomen. Bij een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van deze woningen zal rekening worden 
gehouden met een eventuele milieuzoneringen.  

 
>> De reactie geeft voor onderdeel a en b aanleiding tot het aanpassen van het 
bestemmingsplan. 
 
 
3.30 Reactie 30: Reijerscop 18 
 
Reactie 
Vanaf dat het pand door de huidige eigenaar wordt bewoond, hebben er altijd 2 gezinnen 
onafhankelijk van elkaar onder 1 dak gewoond. De bewoning was ook akkoord zoals blijkt uit een 
inschrijving op Reijerscop 18 en ook op 18-1. 
 
Omdat Reijerscop 18-1 een kleine woning betreft en het gezin met kinderen meer privacy wensen is 
besloten om de woning Reijerscop 18-1 voorlopig niet meer te verhuren. Vanuit de gemeente is 
aangegeven, vooraf legalisatie van de manege dat in de toekomst de 2 woningen ook op de kaart 
komen en dat het niet verhuren, niet maakt dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op 2 
woningen.  
Nu is er in overleg met de gemeente verteld dat er bij een nieuw bestemmingsplan buitengebied kan 
worden verzocht om een grotere volwaardige woning, is dit in 2012 dan ook per brief verzocht.  
Op 21 mei 2012 is een brief verzonden door de gemeente dat als de eigenaar de woningen 18-1 
wenst te verhuren, dit dan kan en er wederom sprake is van splitsing in 2 gescheiden woningen.  
Met deze brief wil de eigenaar wederom in de veronderstelling geweest dat er sprake is van 2 
verhuurbare woningen en dat dit kan ook inhoud dat deze woningen terug komen op de verbeelding. 
 
De eigenaar zou graag zien dat in het ontwerp bestemmingsplan deze 2 woningen met ieders een 
volwaardige inhoudsmaat op de verbeelding geplaatst worden. Er is geen sprake van een nieuwe 
ontwikkeling, maar een bestaande situatie wordt vastgelegd, conform afspraken mondeling en 
schriftelijk door de gemeente gedaan.  
 
Antwoord 
In 1988 is vergunning verleend voor het vergroten van de woning. Op de bijbehorende tekening blijkt 
dat de uitbreiding bestaat uit het vergroten van de woning en deze uitbreiding wordt gescheiden van 
de huidige woning. Uit de WOZ-gegevens en uit de gegevens van de basisadministratie blijkt dat er 
voor het perceel Reijerscop 18, maar één adres bekend is. Het adres Reijerscop 18-I is geen 
authentiek adres. Er is dan ook geen redenen om aan te nemen dat er een tweede (legale) woning op 
het perceel aanwezig is.  
Ook in het huidige bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2002), is 
aangegeven dat er één woning op het perceel aanwezig mag zijn. Tegen dit huidige bestemmingsplan 
heeft de eigenaar van het perceel een zienswijze ingediend. Deze zienswijze had geen betrekking op 
het aantal woningen op het perceel. De indiener heeft daarmee te kennen gegeven op de hoogte te 
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zijn van de mogelijkheden op  het perceel. Dus ook van het feit dat er maar één woning op het perceel 
aanwezig mag zijn.  
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 
 
3.31 Reactie 31: Breudijk 33  
 
Reactie  
Op 25 augustus heb ik een splitsing aangevraagd voor mijn woonhuis, gebaseerd op het beleid van 
de gemeente karakteristieke gebouwen te behouden, onder andere door splitsing toe te staan. Echter, 
nu blijkt dat in het voorontwerp bestemmingsplan de schuur van het pand niet is opgenomen als 
onderdeel van het karakteristieke pand.  
Het pand aan de Breudijk 33 is en oude boerderij met dicht aan het woonhuis de schuur voor de 
koeien en achter de koeienschuur de schuur voor het kleine vee. Het is niet logisch de koeienstal wel 
mee te nemen als onderdeel van de boerderij en de stal voor het kleine vee niet. De ouden details van 
de beide schuren zijn gelijk.  
 
Verzocht wordt om de stal achter het huis op te nemen als onderdeel van het karakteristieke pand aan 
de Breudijk 33 te Harmelen 
 
Beantwoording 
In het kader van het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen is het onderzoek 
van cultuurhistorische bebouwing geactualiseerd. Uit dit onderzoek is het hoofdgebouw aangewezen 
als cultuurhistorisch waardevol en daarom wordt het hoofdgebouw aangemerkt als karakteristiek 
hoofdgebouw. Het hoofdgebouw bestaat uit de oude bedrijfswoning en de oude koeienstal die samen 
met de oude bedrijfswoning één geheel vormt. Het bijgebouw achter op het erf is niet als 
cultuurhistorisch waardevol beoordeeld. 
Naar aanleiding van de ingediende reactie is nogmaals het bijgebouw achter op het erf onderzocht. 
Het bijgebouw achter op het erf is ongebruikelijk gesitueerd en daarom niet eerder opgenomen als 
cultuurhistorisch waardevol bijgebouw. Bouwkundig gezien is, een datering rond 1914, de bouw 
tegelijkertijd met het hoofdgebouw, zeer aannemelijk. Gezien de staat, detaillering en behorend tot het 
hoofdgebouw is een waardering middel toegekend overeenkomst soortgelijke situaties in het 
plangebied. Het bestemmingsplan wordt aangepast.  
 
>> De reactie aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
 
3.32 Reactie 32: Utrechtsestraatweg 22 
 
Reactie  
a. De indiener van de reactie heeft een melkveehouderijbedrijf aan de Utrechtsestraatweg 22 in 

Harmelen. Zij wilt graag een aanpassing van de vorm van het huidige bouwblok. Dit bouwblok is 
nu te smal en te lang. We willen dit bouwblok aangepast hebben in korter en breder, zodat de te 
kleine melkveestal in de nabije toekomst verbreed kan worden in westelijke richting. Dat wil 
zeggen dat we het bouwblok minimaal 20,5 meter breder willen hebben in westelijke richting. 
Verlengen van het meldveestal is niet mogelijk doordat er een loods achter deze stal gebouwd 
staat, en door verlengen worden de looplijnen voor de melkkoeien en de veehouder te lang, 
daarnaast is er geen plek voor een geheel nieuwe melkstal binnen het huidige bouwblok. 

b. Ook houden wij graag de mogelijkheid om in de toekomst een bouwblok te beheren van 
maximaal 2,5 ha wat provincie Utrecht ook hanteert voor een rendabele bedrijfsvoering. 

c. In het bestemmingsplan staat dat genoemd dat er vooroverleg is geweest met diverse 
organisaties maar dit is volgens ons niet het geval. LTO Noord bevestigd dit. 

d. In het voorontwerp staat genoemd dat er een omgevingsvergunning nodig is voor het aanleggen 
van een betonpad, drainage, voor kilveren, sloten baggeren, erfverharding aanleggen, scheuren 
grasland of regenafvoer graven dieper dan 30 centimeter. De is voor veehouders niet werkzaam, 
omdat deze werkzaamheden regelmatig voorkomen en afhankelijk van het weer uitgevoerd 
moeten worden.  
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Beantwoording  
a. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 

bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een 
vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit 
moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van 
onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-
hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen 
belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze 
onderbouwing. Zelfs kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden 
gehonoreerd. Dit heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische 
bouwvlakken in het plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het 
vergroten van bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds 
bestaande te grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van 
het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen 
dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft 

b. In het bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt 
bestaande agrarische bouwvlakken te vergroten naar 2,5 ha. Aan deze wijzigingsbevoegdheid 
worden wel extra voorwaarden verbonden ten opzichte van de wijzigingsbevoegdheid naar 1,5 ha 

c. In de toelichting staat dat het voorontwerpbestemmingsplan zal worden toegestuurd aan diverse 
instanties. Dit is ook gebeurd. Het voorontwerpbestemmingsplan is naar diverse instanties, 
waaronder LTO toegestuurd met het verzoek te reageren op het plan. Daarnaast heeft in de 
voorbereidingen van het voorontwerpbestemmingsplan vooroverleg plaatsgevonden met een 
afgevaardigde van LTO. In dit gesprek is het huidige bestemmingsplan besproken en eventuele 
wensen van LTO voor het nieuwe bestemmingsplan.  Deze afgevaardigde heeft ook de Nota van 
Uitgangspunten ontvangen. 

d. In het bestemmingsplan is aangegeven voor welke werken, geen bouwwerk zijnde of 
werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Voor werken en werkzaamheden die onder 
normaal beheer- en onderhoud is geen omgevingsvergunning nodig. Onder normaal gebruik en 
onderhoud wordt het onderhoud verstaan dat, gelet op de bestemming,  regelmatig noodzakelijk 
is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende 
bestemming behoren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die regelmatig worden uitgevoerd. Het 
scheuren van grasland, de aanplant en het rooien van bomen (in het kader van reeds bestaande 
boomkwekerijen), het baggeren van sloten (mits het profiel niet gewijzigd wordt) vallen hier wel 
onder. Werkzaamheden zoals vergraven, ophogen, egaliseren, aanleggen van leidingen, 
aanleggen van drainage, het verlagen van het peil, het graven, verdiepen en verbreden van 
sloten  en het verwijderen van fundamenten niet. 
Het aanlegvergunningstelsel wordt aangepast, omdat gebleken is dat deze niet overeenkomt met 
het huidige aanlegvergunningstelsel. Dit geldt echter niet voor het aanlegvergunningstelsel met 
betrekking tot de archeologische waarden. 

 
 
>> De reactie geeft voor punt b aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 
 

 
3.33 Reactie 33: Reijerscop 21  
 
Reactie  
Op het perceel Reijerscop 21 in Harmelen exploiteert de eigenaar een agrarisch bedrijf. Op 21 
november 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal ten 
oosten van de bestaande ligboxenstal. Daartoe is ook een wijzigingsprocedure doorlopen, aangezien 
een deel van de nieuwe stal buiten het vigerend bouwvlak wordt gerealiseerd. Tevens wordt de 
bovenbouw van de bestaande stal vervangen.  
Door de groei van de bedrijfsomvang worden grotere en moderne machines gebruik. Een nieuwe en 
ruime werktuigenberging voor het plaatsen van de machines is dan ook naadzakelijk. Uitbreiding in 
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het aantal dieren brengt tevens met zich mee dat de opslagruimen voor voer en mest vergroot moet 
worden. Volgens het bestemmingsplan moeten deze voorzieningen binnen het bouwvak opgenomen 
worden. Voor deze ontwikkeling is een bouwvlak van 1,5 hectare gewenst. De gewenste indeling van 
het perceel is weergegeven op bijgevoegde situatietekening S3. Vanwege een efficiënte en 
economische bedrijfsvoering verzoeken wij u deze uitbreiding eveneens mee te nemen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Bovendien ontstaat op deze wijze een mogelijkheid om verder te groeien.   
De uitbreiding van het bouwvlak vindt plaats in zuidelijke richting, waardoor de verkavelingstructuren 
niet worden verstoort. Bovendien worden, bij eventuele nieuwbouw, de zichtlijnen naar het achterland 
behouden. Bij de inpassing van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de karakteristieke 
kernkwaliteiten van het kenmerkende landschap.  

 
Antwoord  
De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 
bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een vergroting 
van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit moment niet 
worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten grondslag 
ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-hygiënische en ruimtelijke 
aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan de uitbreiding 
mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze onderbouwing.  
Zelfs kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit heeft 
te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het plangebied al 
dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van bestaande stallen. Door 
deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te grote milieubelasting op de 
natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 
onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, een 
significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden niet uit te 
sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke maatregelen in het 
ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat bestaande agrarische 
bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden tot gevolg heeft. 

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 
 

3.34 Reactie 34: Gerverscop 12a 
 
Reactie 
Wegens toekomstige plannen voor de vernieuwing en verbetering van ons veehouderijbedrijf en voor 
een goede en verantwoorde inpassing in het milieu willen wij van de mogelijkheid gebruik maken om 
in het nieuwe bestemmingsplan ons bouwblok te vergroten tot 2,5 hectare. Om op deze manier voor 
ons vee, erfopslag en water klaar te zijn voor de toekomst. Zodat er op een efficiënte manier onze 
bedrijfsvoering kunnen voorzetten. 
 
Beantwoording  
De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de agrarische 
bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een verzoek om een vergroting 
van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen kan op dit moment niet 
worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging op basis van onderzoek ten grondslag 
ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt worden als alle milieu-hygiënische en ruimtelijke 
aspecten zijn onderzocht en als is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan de uitbreiding 
mee te werken. Bij het verzoek ontbreekt deze onderbouwing.  
Zelfs kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. Dit heeft 
te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het plangebied al 
dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van bestaande stallen. Door 
deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te grote milieubelasting op de 
natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal te 
samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten van het 
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onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van maatregelen, een 
significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden niet uit te 
sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond welke maatregelen in het 
ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te voorkomen dat bestaande agrarische 
bouwrechten een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden tot gevolg heeft. 
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
 

3.35 Reactie 35: Utrechtsestraatweg 12 en 13 
 
Reactie  
a. Een deel van de gronden van het perceel heeft de bestemming ´Bedrijf´. Echter, de woning heeft 

hierin ook een bedrijfsbestemming. Dit is niet correct: het betreft een burgerwoning. In het huidige 
bestemmingsplan Buitengebied Harmelen heeft de woning een woonbestemming. Verzocht wordt 
om het voorontwerp bestemmingsplan op dit punt aan te passen.  

b. De wens bestaat om uit te breiden. Het gaat om dat deel van de gronden dat nu nog met een 
agrarische bestemming is opgenomen. Verzicht wordt om de uitbreidingsmogelijkheden zoals 
aangegeven op de tekening op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan.  

c. De opgenomen 600 m2 bedrijfsgebouwen is niet voldoende om in de toekomst uit te breiden. 
Verzocht wordt om de bouwmogelijkheden te verruimen voor de locatie tot maximum 800 m2.  

 
Antwoord 

a. De indiener van de reactie geeft gelijk. In het huidige bestemmingplan heeft het perceel 
Utrechtsestraatweg 12 een woonbestemming en het perceel Utrechtsestraatweg 13 een 
bedrijfsbestemming. In het voorontwerp-bestemmingsplan is dit niet goed overgenomen. De 
verbeelding wordt aangepast.  

b. Het uitbreiden van een bestemmingsvlak van niet-agrarische bedrijven is in principe niet mogelijk, 
tenzij wordt aangetoond dat hiervoor dringende redenen zijn. Een uitbreiding kan maximaal 10% 
bedragen van het bestaande bestemmingsvlak. Aangetoond moet worden dat een dergelijke 
uitbreiding ruimtelijke aanvaardbaar is. 

c. Op het perceel Utrechtsestraatweg 13 is een aannemingsbedrijf gevestigd. Een aannemingsbedrijf 
is een aan het landelijk gebied gerelateerd bedrijf. Het provinciaal beleid biedt de mogelijkheid voor 
bestaande niet-agrarische bedrijven om uit te breiden met maximaal 20% van de bestaande 
bebouwing. De gemeente vindt het niet wenselijk dat alle niet-agrarische bedrijven 20% van de 
bestaande bebouwing uitbreiden. Alleen niet-agrarisch bedrijven die gerelateerd zijn aan het 
buitengebied en die niet thuishoren op een bedrijventerrein, kunnen eenmalig 20% uit breiden. 
Omdat het aannemingsbedrijf gerelateerd is aan het buitengebied, is het mogelijk om de 
bestaande bedrijfsgebouwen met 20% uit te breiden. Dit betekent dat het de oppervlakte 
bebouwing wordt aangepast naar (600 + 20%) 720 m2.  
Indien een grotere oppervlakte bedrijfsbebouwing noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt 
van de compensatieregeling. Bij sloop van 2 m2 gebouwen of van 10 m2 kas mag een bestaande 
bedrijfsgebouw worden uitgebreid met 1 m2. 

 
>> De reactie geeft voor de punten a en c aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
3.36 Reactie 36: Reijerscop 24a  
 
Reactie 
Op Reijerscop 24a is circa 3,7 ha van de gronden bestemd als natuurgebied i.p.v. agrarisch. Graag 
corrigeren in het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Antwoord 
In het voorontwerp-bestemmingsplan zijn alleen de bestaande natuurgebieden als ‘Natuur’ bestemd. 
In de polder Reijerscop liggen geen natuurgebieden. Op het perceel Reijerscop 24a ligt de 
bestemming ‘Wonen’. Op de overige gronden rond dit perceel ligt de bestemming ´Agrarisch met 
waarden´.  
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Op een deel van het perceel en de gronden behorende bij het perceel Reijerscop 24a ligt de 
gebiedsaanduiding ‘milieuzone – boringsvrijezone’. Deze gebiedsaanduiding is met een groene 
arcering op de verbeelding aangegeven.  
 
>>  De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
3.37 Reactie 37: Veldschuur Haanwijk  
 
Reactie  
Naar aanleiding van het bestemmingsplan Buitengebied Haanwijk – Groenendaal Harmelen is 
indertijd afgesproken dat er een veeschuur mag komen. Dat is niet terug te vinden op de plankaart. 
Mogelijk is dat aan de aandacht ontsnapt, daar er jaren overheen zijn gegaan en de ´weg´ nog steeds 
niet beschikbaar is, graag aanpassen.  
 
Beantwoording 
De gemeente heeft geen bestemmingsplan Buitengebied Haanwijk – Groenendaal Harmelen en heeft 
ook nooit een bestemmingsplan met die naam opgesteld. De gemeente neemt aan dat het 
bestemmingsplan Buitengebied Harmelen uit 2001 bedoeld wordt. Hierin liggen ook de polders 
Haanwijk en Groenendaal.  
Bij de gemeente zijn geen toezeggingen bekend over het realiseren van een veeschuur. In 2002 is 
een overeenkomst gesloten met de heer Smit wonende op het perceel Haanwijk 15 in Harmelen. 
Deze overeenkomst is gesloten in verband met het realiseren van de westelijke randweg Harmelen. 
De indiener van de reactie heeft deze overeenkomst overgenomen van de heer Smit. Per brief van 24 
april 2003 (kenmerk U-5209) heeft de gemeente u op de hoogte gebracht dat de 
inspanningsverplichting van de gemeente om toestemming te geven tot realiseren van een veeschuur 
loopt tot 1 januari 2012. U heeft de gemeente op 15 december 2011 verzocht om verlening van deze 
inspanningsplicht. De gemeente heeft u per brief van 14 februari 2012 laten weten dat er geen 
aanleiding is om de verplichting te verlengen. De inspanningsverplichting is reeds verlopen. Er is 
daarom ook geen aanleiding voor het opnemen van een veeschuur.  
 
In het huidige bestemmingsplan is een ontheffing opgenomen voor het realiseren van een veldschuur 
buiten het agrarische bouwvlak. Deze ontheffing wordt ook opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Indien de gewenste veeschuur past binnen de ontheffing, kan een aanvraag 
omgevingsvergunning worden ingediend. . 
 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
 
3.38 Reactie 38: Reijerscop 13a / 15 
 
Reactie  

a. Aangesloten wordt bij de reactie van LTO Noord afdeling Woerden voor zover van toepassing 
is op het perceel Reijerscop 15 in Harmelen. 

b. Het bouwperceel op de locatie Reijerscop 13a is te klein ingetekend. De kuilvoeropslag vindt 
reeds buiten het perceel plaats. Zie ook de vergunning Wmb en zie uitspraak Raad van State 
van het huidige bestemmingsplan. 

c. Daarnaast willen we nog enige uitbreidingsmogelijkheden op deze locatie.  
d. Daarnaast hebben we grote bezwaren tegen het aanlegvergunningsstelsel.  

 
 
Beantwoording  

a. De gemeente neemt kennis van deze reactie.  Verwezen wordt naar de beantwoording van de 
reactie van LTO Noord afdeling Woerden (§2.14). 

b. Het agrarische bouwvlak is ingetekend op basis van het huidige bestemmingsplan. Hierbij is 
echter geen rekening gehouden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Uit de reactie is niet op te maken wat de gewenste vorm en/of grootte van het 
agrarische bouwvlak moet zijn. Zodra dit wordt aangegeven kan het agrarisch bouwvlak 
aangepast worden, mits dit ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met de uitkomsten van de planMER. 
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c. De agrarische bouwvlakken in het voorontwerpbestemmingsplan zijn gebaseerd op de 
agrarische bouwvlakken in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen. Een 
verzoek om een vergroting van het agrarische bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan op te 
nemen kan op dit moment niet worden gehonoreerd, zonder dat er een zorgvuldige afweging 
op basis van onderzoek ten grondslag ligt. Een dergelijke afweging kan alleen gemaakt 
worden als alle milieu-hygiënische en ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en als is 
aangetoond dat er geen belemmeringen zijn om aan de uitbreiding mee te werken. Bij het 
verzoek ontbreekt deze onderbouwing.  
Zelfs kleinschalige uitbreidingsmogelijkheden kunnen niet bij voorbaat worden gehonoreerd. 
Dit heeft te maken met dat over het algemeen de geldende agrarische bouwvlakken in het 
plangebied al dermate veel ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe of het vergroten van 
bestaande stallen. Door deze ruimte is er sprake van een toename van de reeds bestaande te 
grote milieubelasting op de natuurgebieden met gevolgen voor de biodiversiteit. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een PlanMER. Het ontwerp van het PlanMER zal 
te samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De eerste uitkomsten 
van het onderzoek voor het PlanMER bevestigen de aanname dat, zonder het treffen van 
maatregelen, een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuurgebieden niet uit te sluiten is. In de PlanMER dient daarom eerst te worden aangetoond 
welke maatregelen in het ontwerpbestemmingsplan moeten worden genomen om te 
voorkomen dat bestaande agrarische bouwrechten een significant negatief effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurgebieden tot gevolg heeft. 

d. Verwezen wordt naar de beantwoording van de reactie van LTO Noord afdeling Woerden 
(§2.14). 
 

>> De reactie geeft voor de punten b aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 

3.39 Reactie 39: Gerverscop 25 
 
Reactie  
In 2012 is vergunning verleend voor diverse onderdelen op het perceel Gerverscop 25. Zie de 
bijgevoegde tekeningen. Alle onderdelen zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond. Verzocht wordt om 
het nieuwe bouwblok in te tekenen, zoals weergegeven op de tekening.  
 
Beantwoording 
Het bestemmingsvlak ‘Wonen’ is al aangepast aan de vergunde situatie. De nieuwe inrit ligt binnen het 
bestemmingsvlak ‘Wonen’.   
Bij het maken van de verbeelding is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basiskaart Nederland 
(GBKN). Op deze kaart staat de ondergrond. Het kan zijn dat de GBKN enigszins verouderd is. De 
ondergrond is echter juridisch niet binden en heeft dus geen gevolgen voor de 
bestemmingsplanregeling.  

 
>> De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
 

3.40 Reactie 40: Schuilschuur polder Haanwijk 
 
Reactie 
Is het mogelijk om een zogenaamde schuilschuur voor vee te realiseren in de polder Haanwijk? 
 
Beantwoording  
Op basis van het voorontwerpbestemmingsplan is het niet mogelijk om een schuilschuur voor vee te 
realiseren. In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Harmelen is een ontheffingsmogelijkheid 
opgenomen voor het realiseren van veldschuren en/of schuilgelegenheden buiten het agrarisch 
bouwvlak. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. 
De ontheffingsmogelijkheid in het huidige bestemmingsplan worden overgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan, zodat het mogelijk blijft om een veldschuur en/of een schuilgelegenheid voor vee te 
realiseren buiten het agrarische bouwvlak.  

 
>> De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 



Bijlage 1: Ontbrekende bestemming “Water” ter plaatse van primaire watergangen 
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Eindnoten

1. bron: Landschapsontwikkelingsplan Woerden, februari 2011 (LOP)
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